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TIEDOKSI

Nimityksiä
Helsingin yliopiston kansleri on nimittänyt
professori Otto Toivasen, Phd, jatkokaudelle
1.8.2009–31.7.2014 Helsingin taloustieteelli
sen tutkimuskeskuksen (HeCer) johdossa.
HeCerin johtajana hän on toiminut elokuusta
2004 alkaen ja sitä ennen mm. teknologiajoh
tamisen professorina Helsingin kauppakorkea
koulussa.
suomen Pankin johtokunta on nimittänyt
siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BoFitin
tutkimuspäällikön Vtt Pekka Sutelan johtavak
si neuvonantajaksi 1. syyskuuta 2009 alkaen.
tkt Pauli Murto on nimitetty yliopiston
lehtoriksi ja ktt �ani Luoto yliopistonlehtorik
si (soveltava ekonometria) Helsingin yliopiston
kansantaloustieteen laitoksessa 1. elokuuta al
kaviksi viisivuotiskausiksi. Murto on viimeksi
toiminut akatemiatutkijana Helsingin kauppa
korkeakoulussa ja luoto yliassistenttina jyväs
kylän yliopistossa.
Vtt �uha Tervala on nimitetty aCe:n joh
tajaksi heinäkuun alusta alkaen vuoden määrä
ajaksi. aCe (aboa Centre for economics) on
turun kolmen yliopiston yhteistyöelin, jonka
osapuolet ovat turun kauppakorkeakoulun
kansantaloustieteen oppiaine, Åbo akademin
nationalekonomioppiaine ja turun yliopiston
taloustieteen laitos. sen toimintaajatuksena on
koordinoida alan opetusta, käynnistää yhteisiä
tutkimushankkeita ja syventää yhteistyötä yli
opistojen välillä.
Ft Martti N�berg on aloittanut Nordean
pääekonomistina suomessa 1. kesäkuuta. Vii
meksi hän on työskennellyt ekonomistina elin

keinoelämän valtuuskunta eVa:ssa ja sitä en
nen tutkijana elinkeinoelämän tutkimuslaitos
etlassa.
Nordean säästämisen ja sijoittamisen palve
luista vastaava johtaja Vtt Leena Mörttinen on
nimitetty pankin uuden european affairs yk
sikön johtajaksi 1. syyskuuta alkaen. yksikkö
koordinoi Nordean yhteyksiä hallituksiin ja
viranomaisiin.
Vtt �aana Kurjenoja aloitti huhtikuussa
suomen kaupan liiton pääekonomistina, jo
hon tehtävään hän siirtyi Veronmaksajien kes
kusliiton pääekonomistin paikalta. Pääekono
mistin tehtävä on kaupan liitossa uusi.
Vtt Paavo Miettinen on aloittanut ekono
mistina suomen Pankin rahapolitiikka ja tut
kimusosaston ennustetoimistossa toukokuussa.
tätä ennen hän on toiminut salkunhoitajana
danske Capitalissa ja suomen Pankin pankki
toimintaosastolla.
VtM Sa��o Alhonsuo on nimitetty Finans
sivalvonnan pääanalyytikoksi kesäkuun alusta
lähtien. Hän on aiemmin toiminut useissa teh
tävissä suomen Pankissa ja yksityisessä pank
kisektorissa.
HeCerin ja Vattin tutkija �anne Tukiai
nen on nimitetty ainoana yhteiskuntatieteilijänä
vastaperustetun suomalaisen tiedeakatemian
Nuorten akatemiaklubiin yhtenä 18 eri tie
teenalojen edustajasta.

Tutkimusrahoitusta
Helsingin kauppakorkeakoulun professori
Marko Terviö on saanut european research
Councilin myöntämän tutkimusrahoituksen
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projektille “talent and learning in imperfect
Markets”. rahoitus on viideksi vuodeksi yh
teensä hieman yli miljoona euroa.
eu:n ideaterityisohjelman tavoitteena
on nostaa eurooppalaisen osaamisen tasoa luo
malla yhteinen ja maailmanlaajuisesti houkut
televa kilpailukenttä perustutkimusrahoituk
selle. ohjelman toteutuksesta vastaa euroopan
tutkimusneuvosto erC (european research
Council). se rahoittaa tutkijalähtöistä, pienten
tutkimusryhmien tekemää korkeatasoista pe
rustutkimusta. rahoitusta voi saada kaikille
tieteen ja teknologian aloille. rahoitettavat
hankkeet valitaan ainoastaan tieteellisen laadun
perusteella. tutkimus täytyy tehdä eu:n jäsen
maassa tai puiteohjelman liitännäismaassa.

Akateeminen talousblogi
Helsingin kauppakorkeakoulun kansantalous
tieteen laitoksen professorit ja tutkijat ovat
perustaneet blogin, jossa ajankohtaisia asioita
käsitellään taloustieteellisestä näkökulmasta.
Blogin tarkoituksena on tuoda yhteiskun
nalliseen keskusteluun uusia näkökulmia, ker
toa taloustieteellisen tutkimuksen tuloksista
yleistajuisesti ja nostaa esiin unohdettuja mutta
taloudellisesti tärkeitä teemoja. se löytyy osoit
teesta http://blog.hseecon.fi.

Helsingin yliopiston laitosrakenne
uudistettiin
Helsingin yliopiston konsistori on päättänyt
tiedekuntien uudesta laitosrakenteesta. Valtio
tieteellisen tiedekunnan rakenteesta päättämi
nen vaati tavallista pidemmän käsittelyn, koska
tiedekunnan sisällä oli huomattavia näkemyse
roja. Prosessin lopputuloksena on kahden lai
toksen tiedekunta.
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uudet laitokset ovat 1) sosiaalitieteiden ja
viestinnän laitos, joka muodostetaan yhdistä
mällä sosiaalipsykologian laitos, sosiologian
laitos, yhteiskuntapolitiikan laitos ja viestinnän
laitos sekä tilastotieteen oppiaine sekä 2) poli
tiikantutkimuksen ja taloustieteen laitos, joka
muodostetaan yhdistämällä yleisen valtioopin
laitos, kehitysmaatutkimuksen laitos, yhteis
kuntahistorian laitos, käytännöllisen filosofian
laitos ja kansantaloustieteen laitos. jälkimmäi
sessä laitoksessa on 21 professoria. yliopiston
nykyisellä kansantaloustieteen laitoksella on 7
professoria.
uudistuksen perusteluissa todetaan suurten
laitosten kykenevän paremmin kantamaan ko
konaisvaltaista taloudellista vastuuta ja pienten
oppiaineiden säilyttävän varmemmin elinkel
poisuutensa. lisäksi oppiaineiden ja tieteenalo
jen yhdistymisen todetaan luovan pohjaa mo
nitieteisyydelle opetuksessa ja tutkimuksessa.

Taloustutkijoiden XXVI kesä
seminaari kokoontui Jyväskylässä
taloustutkijoiden kesäseminaari järjestettiin
tänä vuonna 26. kerran jyväskylän yliopistossa
10.–11.6.2009. seminaari kokosi jälleen yhteen
kansantaloustieteen, yrityksen taloustieteen,
julkisen hallinnon sekä yrityselämän edustajia.
Professori �aakko Pehkonen (jyväskylän yli
opisto) avasi seminaarin jakamalla palkinnon
vuoden 2008 parhaalle talousennustajalle. Pal
kinnon sai tällä kertaa sampo Pankki ja sen
vastaanotti pääekonomisti Lauri Uotila.
kesäseminaarissa pidettiin kaksi plenum
esitelmää. ensimmäisen niistä piti Palkansaa
jien tutkimuslaitoksen johtaja �aakko Kiander
aiheesta ”Globaali finanssikriisi ja (makro)ta
loustiede”. kiander pohti esitelmässään mm.
mitä kriisistä opitaan, ajautuuko rationaalisuus
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oletukseen perustuva taloustiede kriisiin ja
kuinka perusteellisesti vapaiden rahoitusmark
kinoiden doktriini pitäisi käsillä olevan talous
kriisin vuoksi kyseenalaistaa.
toinen plenumesitelmöitsijä oli suomen
Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Hänen esi
telmänsä aiheena oli “Finanssikriisi, eurooppa
ja suomi” ja se käsitteli finanssikriisin syitä,
toipumisen edellytyksiä ja kriisin opetuksia
sääntelyn ja valvonnan kehittämiseksi. liika
nen nosti keskusteluun mm. vakavaraisuus
säännösten kehittämisen siten, että ne eivät
voimistaisi luotonannon suhdanneherkkyyttä
ja siten talouden suhdannevaihteluita.
kesäseminaarissa järjestettiin lisäksi useita
sessioita eri aiheista, niin kansantaloustieteen

kuin yrityksen taloustieteiden aloilta. esimerk
kinä näistä voidaan mainita ensimmäisenä se
minaaripäivänä järjestetty sessio, jossa mm.
elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimus
neuvonantaja Kari Alho vertaili erilaisten elvy
tystoimien tehokkuutta ja toimivuutta lyhyellä
aikavälillä.
seminaaria tukivat taloudellisesti yrjö
jahnssonin säätiö ja sanomalehti keskisuoma
lainen, jonka tiloissa myös järjestettiin cocktail
tilaisuus ensimmäisen seminaaripäivän päät
teeksi. jo perinteeksi muodostuneen tavan
mukaan keskustelua esitelmistä ja ajankohtai
sista talouspoliittisista kysymyksistä jatkettiin
iltaristeilyllä Päijänteellä. 
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