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TIEDOKSI

Nimityksiä

Vtt, dosentti Hannu Vartiainen on nimitetty
turun kauppakorkeakoulun kansantaloustie
teen professoriksi. hän on valmistunut kaup
patieteiden maisteriksi helsingin kauppakor
keakoulusta vuonna 1995 ja valtiotieteiden
tohtoriksi helsingin yliopistosta vuonna 2000.
Vartiainen on aiemmin toiminut helsingin yli
opiston tutkijana, suomen akatemian tutkija
tohtorina sekä yrjö jahnssonin säätiön tutki
musjohtajana.

ek. dr. Katariina Nilsson-Hakkala on valit
tu Vatt:n ja helsingin kauppakorkeakoulun
yhteiseen tutkijatohtorin virkaan. Virka on
kaksivuotinen ja kuuluu pohjoismaisen huma
nistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
yhteistyötoimikunnan (noshs) rahoittamaan
huippuyksikköohjelmaan. nilssonhakkala on
väitellyt tukholman kauppakorkeakoulussa ja
toiminut aiemmin tutkijana institutet för nä
ringslivsforskningissa (entinen industriens ut
redningsinstitut, iui) tukholmassa.

Vtt Essi Eerola hoitaa Klaus Kultin pro
fessorin virkaa helsingin yliopistossa kultin
toimiessa suomen akatemian varttuneen tut
kijan määrärahalla lukuvuoden 2008–2009.

Vtl Outi Honkatukia on aloittanut erityis
asiantuntijana valtiovarainministeriön kansan
talousosastolla vastuualueena ilmasto, ympä
ristö ja energiaasiat. honkatukia palasi suo
meen oeCd:n sihteeristöstä Pariisista, missä
hän työskenteli lähes 13 vuotta mm. vanhem
pana ekonomistina pääsihteerin kabinetissa ja
ympäristö ja maatalousosastoilla.

Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitokses

sa on ktt Markus Lahtinen nimitetty ekono
mistiksi kansantalouden tutkimusryhmään ja
MMM/ktM Ville Haltia metsäekonomistiksi
metsä ja puutalouden tutkimusryhmään.

Mari Kangasniemi, Phd, on aloittanut van
hempana tutkijana Palkansaajien tutkimus
laitoksessa. essexin yliopistossa väitellyt kan
gasniemi palasi suomeen englannista, missä
hän viimeksi työskenteli tutkijana national
insitute of eonomic and social research lai
toksessa.

ktM Jouni �imonen on nimitetty suomen
Pankin rahoitusmarkkina ja tilastoosaston
vakaustoimiston toimistopäälliköksi. hän siir
tyi tehtävään euroopan keskuspankista. timo
nen on toiminut aikaisemmin myös kansain
välisessä valuuttarahastossa ja useissa asiantun
tijatehtävissä suomen Pankissa.

taloustutkijoiden XXV kesä
seminaari kokoontui Jyväskylässä

taloustutkijoiden kesäseminaari järjestettiin
tänä vuonna jo 25. kerran jyväskylän yliopis
tossa. kesäkuun toisella viikolla (11.–12.6.2008)
järjestetty seminaari kokosi yhteen kansanta
loustieteen, yrityksen taloustieteen, julkisen
hallinnon sekä yrityselämän edustajia.

Professori Kari Heimonen (jyväskylän yli
opisto) avasi seminaarin jakamalla palkinnon
vuoden 2007 parhaalle talousennustajalle. Pal
kinnon sai tällä kertaa suomen Pankki, ja sen
vastaanotti vs. toimistopäällikkö Lauri Kajan-
oja.
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kesäseminaarissa pidettiin kaksi plenum
esitelmää. ensimmäisen niistä piti professori
Matti Pohjola (helsingin kauppakorkeakoulu)
aiheesta ”Miten suomen käy? tuottavuuden
kasvu nyt ja tulevaisuudessa”. Pohjola muistut
ti esitelmässään, että kasvu on ollut ripeää,
mutta on nyt hidastumassa. työpanoksen vä
hetessä talouskasvu jää yksinomaan työn tuot
tavuuden kasvun varaan.

toinen plenum esitelmöitsijä oli professori
ja nobelpalkittu Edward C. Prescott (arizona
state university ja Federal reserve Bank of
Minneapolis). Prescottin esitelmän aiheena oli
”Current state of the u.s. economy and its
implications for the World economy” ja se kä
sitteli mm. yhdysvaltojen makrotaloudellisia
kokemuksia viime vuosilta ja tulevaisuuden
näkymiä.

tämän vuoden seminaariohjelmaan kuului
myös kasvuennusteiden julkistaminen. talous
ennusteita laativat tutkimuslaitokset (etla,
Pt, Ptt ja VM) julkistivat pitkänaikavälin kas
vuennusteensa suomen taloudelle aina vuoteen

2028 asti. ennusteet oli laadittu jyväskylän yli
opiston taloustieteiden tiedekunnan aloittees
ta.

kesäseminaarissa järjestettiin lisäksi useita
sessioita eri aiheista, niin kansantaloustieteen
kuin yrityksen taloustieteiden aloilta. esimerk
kinä näistä voidaan mainita ensimmäisenä se
minaaripäivänä järjestetty erityissessio ”talou
delliset ennusteet – faktaa vai fiktiota?”, jossa
alustivat pääekonomisti Leena Mörttinen (nor
dea), ylijohtaja Jukka Pekkarinen (Valtiovarain
ministeriö), osastopäällikkö Antti Suvanto
(suomen Pankki) ja tutkimusyksikön johtaja
Juhana Vartiainen (konjunkturinstitut).

seminaaria tukivat taloudellisesti yrjö
jahnssonin säätiö ja sanomalehti keskisuoma
lainen, joka myös tarjosi puitteet ensimmäisen
seminaaripäivän päätteeksi järjestetylle cock
tailtilaisuudelle. keskustelua esitelmistä ja
ajankohtaisista talouspoliittisista kysymyksistä
jatkettiin cocktailtilaisuuden jälkeen perintei
sellä iltaristeilyllä Päijänteellä. 




