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Nimityksiä

Kansantaloustieteen professori Erkki Koskela
Helsingin yliopistosta on nimitetty Akatemia-
professoriksi ajalle 1.8.2006–30.8.2011. Profes-
sori Koskelan kiinnostus suuntautuu monelle
taholle: verotukseen, julkistalouteen ja metsä-
ja ympäristötalouteen. Koskela on myös johta-
nut vuodesta 2004 alkaen Talouden rakenteet
ja kasvu -tutkimuksen huippuyksikköä Helsin-
gin yliopistossa.

Filosofian professori Uskali Mäki (Eras-
mus-University, Rotterdam) on myös nimitet-
ty Akatemiaprofessoriksi ajalle 1.8.2006–30.8.
2011. Professori Mäen tutkimuskiinnostuksen
alueita ovat mm. kansantaloustieteen filosofi-
set ja metodologiset kysymykset.

VTT Heikki A. Loikkanen on kutsuttu Hel-
singin yliopiston talousmaantieteen professorin
virkaan. Viran erityisalana on kaupunkitalous.
Virkakausi alkoi tämän vuoden marraskuussa
ja jatkuu vuoden 2009 loppuun.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja,
VTT Jukka Pekkarinen on nimitetty valtionva-
rainministeriön kansantalousosaston ylijohta-
jan virkaan 1.1.2006 alkaen.

Valtiovarainministeriön kansantalousosas-
ton EU-koordinaattorina toiminut neuvottele-
va virkamies, KTT Sami Yläoutinen siirtyy
VM:n kansainvälisen sihteeristön apulaispääl-
liköksi 1.12.2005 alkaen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlatie-
to Oy:n tutkimuspäällikkönä ja Jyväskylän yli-
opiston vs. professorina toiminut KTT Ari
Hyytinen siirtyy Suomen Pankin rahoitusmark-

kina- ja tilasto-osaston projektiohjaajaksi 16.1.
2006 alkaen.

VTT Anssi Rantala on nimitetty 1.1.2006
alkaen ekonomistiksi Suomen Pankin raha-
politiikka- ja tutkimusosaston ennustetoimis-
toon.

Palkittuja

Suomen Pankin tutkimusohjaajan Ph. D. Esa
Jokivuolteen ja VTT Samu Peuran tutkimus
”Simulation based stress tests of banks’ regu-
latory capital adequacy” sai pankkien ja mui-
den rahoitustoimialan instituutioiden analy-
sointiin keskittyvän kansainvälisen aikakausi-
lehden Journal of Banking and Financen ja-
kaman palkinnon parhaasta vuonna 2004 leh-
dessä julkaistusta tutkimuksesta. Jokivuolteen
ja Peuran tutkimuksessa selvitettiin simuloin-
teja käyttäen pankkien pääomapuskureiden
määräytymistä uusien vakavaraisuussääntöjen
myötä.

Suomen Pankin ekonomistien Ph. D. Juha
Kilposen ja VTT Antti Ripatin tutkimus ”La-
bour and Product Market  Reforms  in  Gen-
eral Equilibrium – Simulation Results using a
DSGE Model of the Finnish Economy” on
valittu vuoden 2005 parhaaksi keskuspankki-
tutkimukseksi Centre for Economic Policy Re-
searchin ja European Summer Instituten vuotui-
sessa kokouksessa. Kilposen ja Ripatin tutki-
muksessa tarkastellaan työ- ja hyödykemarkki-
nakilpailun lisääntymisen kansantaloudellisia
vaikutuksia.




