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TIEDOKSI
Nimityksiä
Valtioneuvosto nimitti valtiotieteiden tohtori
Seija Il�akunnaksen Valtion taloudellisen tut
kimuskeskuksen ylijohtajaksi 1.11.2006 lukien.
ilmakunnas siirtyy Vatt:n ylijohtajaksi eläke
turvakeskuksen tutkimusosaston osastopäälli
kön paikalta. Vatt:n tutkimusjohtaja ilma
kunnas oli 1999–2001 ja neuvottelukunnan
jäsen vuodesta 2003. ilmakunnas on tällä het
kellä myös kansantaloudellisen yhdistyksen
esimies. Vatt:n ylijohtajana ilmakunnas kor
vaa valtiotieteiden tohtori Reino �jerppen, joka
jäi eläkkeelle.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (Pt) joh
tajaksi on kutsuttu valtiotieteen tohtori �aak�
ko Kiander kolmivuotiskaudeksi. Hän aloitti
uudessa tehtävässään 6. marraskuuta. kiander
oli vuodesta 1997 Valtion taloudellisen tutki
muskeskuksen palveluksessa ja toimi viimeksi
sen tutkimusprofessorina. Pt:n johtajan paikka
vapautui �ukka Pekkarisen siirryttyä kuluvan
vuoden alussa valtiovarainministeriön kansan
talousosaston ylijohtajaksi.
ktM, varatuomari Pentti �akkarainen va
littiin jatkokaudelle suomen Pankin johtokun
nan jäseneksi. Hakkarainen on edellisellä kau
dellaan johtokunnan jäsenenä vastannut pank
kitoiminta ja hallintoosastoista. suomen
Pankin johtokunnan jäsenten kaudet ovat vii
sivuotisia.
Valtiovarainministeriön budjettiosaston
apulaisosastopäällikkönä on 9.10.2006 aloitta
nut Vtt Markus Sovala. sovala siirtyi apulais
budjettipäälliköksi hallituksen yrittäjyyden
politiikkaohjelman ohjelmajohtajan tehtävästä.
ohjelmajohtajan tehtävässä hän oli virkavapaa
na valtiovarainministeriön kansantalousosas

tolta, missä hän toimi viimeksi talouspolitiikan
yksikön päällikkönä.
jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen
professorin virkaan on 1.1.2007 alkaen kutsut
tu ktt Kari �ei�onen. Professuurin alaksi on
täsmennetty kansainvälinen talous.
Helsingin yliopiston empiirisen makrotalous
tieteen professorin viranhaussa ykkössijalle on
asetettu jyväskylän yliopiston professori Mark�
ku �anne. Virka on tilastokeskuksen rahoitta
ma ja täytetään 1.1.2007 alkavaksi viisivuotis
kaudeksi.
Helsingin kauppakorkeakoulun kansanta
loustieteen professori �uuso ���li���ki on tutki
musvapaalla kalenterivuoden 2007. Hänen si
jaisekseen on nimitetty ktt, dosentti Matti
�iski.
Phd Niku M����tt��nen ylennettiin 1.9.2006
elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (etlan) tut
kimusohjaajaksi. aiemmin Määttänen oli etlas
sa tutkijana.

Aikakauskirjan toimituksessa
muutoksia
kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitusta
täydentää vuoden 2007 alusta alkaen Vtt Mar�
ja��iisa �alko Helsingin yliopistosta. Hän kor
vaa viisi vuotta lehteämme ansiokkaasti palvel
leen Mikko �epp�����en.

Taloustieteen Nobel-palkinto
Edmund Phelpsille
Columbian yliopiston professori �d�und
Phelps (s. 1933) on tämän vuoden taloustieteen
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Nobelin palkinnon voittaja. Nobelkomitean
lyhyen mutta ytimekkään perustelun mukaan
Phelps palkittiin ”intertemporaalisten (yli ajan
tapahtuvien) valintojen analysoinnista makro
taloustieteessä”. Phelps lisäsi inflaatioodotuk
set 1960luvun makrotaloustieteen kulmaki
veen, inflaation ja työttömyyden välistä suhdet
ta kuvaavaan Phillipskäyrään. ajattelulla on
ollut huomattava merkitys siihen, mitä nykyisin
ajatellaan finanssi ja rahapolitiikan vaikutta
vuudesta.
Palkintoperusteluissaan Nobelkomitea
nosti esiin myös yli ajan tapahtuvien valintojen
roolin investointipäätöksissä – päätöksissä, joi
hin keskeisesti kuuluvat myös investoinnit in
himilliseen pääomaan. tänään tehtävät inves
toinnit esimerkiksi koulutukseen ovat poissa
tämän päivän kulutuksesta, mutta lisäävät ku
lutusta tulevaisuudessa. Phelps analysoi suku
polvien välisiä intressiristiriitoja investointien
tasosta sekä inhimilliseen pääomaan tehtyjen
investointien vaikutusta taloudelliseen kasvuun
ja innovaatioiden leviämiseen.

ETLA täytti vuosia
etla täytti kesällä 60 vuotta. sankaria juhlittiin
Helsingin yliopiston suuressa juhlasalisssa 22.
elokuuta suuren ja arvovaltaisen juhlayleisön
toimesta. juhlapuhujina olivat etlan hallituk
sen puheenjohtaja �or�a �llila ja etlan pitkä
aikainen toimitusjohtaja Pentti �artia. lisäksi
paikalle oli kutsuttu ”ulkopuolisena puhujana”
professori �oel Mokyr Northwesternin yliopis
tosta. Hän luennoi ideoiden markkinoista ja
talouskasvun alkulähteistä. Mokyr kytki teolli
sen vallankumouksen alkamisen euroopan va
listuksen aikaan. Valistuksen aika koitti euroo
passa osin sen takia, että eurooppa oli poliitti
sesti pirstaloitunut, toisin kuin esimerkiksi
554

kiina. euroopassa pääsi siten syntymään ideoi
den markkinat.

Suomen Akatemia myönsi
tutkimusapurahoja
suomen akatemia myönsi rahoitusta tiede ja
yhteiskuntatutkimukseen. tutkijatohtorin pai
kan sai Vtt Marja��iisa �alko aiheenaan kil
pailulliset ja riskipitoiset valintatilanteet ja ai
vomekanismit. Halkon paikka sijoittuu Helsin
gin kauppakorkeakoululle. Muita rahoituksen
saaneita taloustieteilijöitä olivat professori Pek�
ka Il�akunnas Helsingin kauppakorkeakoulus
ta sekä professori Markku �llikainen Helsingin
yliopistosta. ilmakunnaksen aiheena on kan
sainvälistymisen vaikutus yrityksiin ja niiden
työntekijöihin, ja ollikaisen aiheena on haja
kuormituksen taloustiede.

Suomen Akatemian Valta Suomessa
-tutkimushankkeet valittiin
rahoitettavien hankkeiden joukkoon olivat ta
loustieteen puolelta päässeet Vtt �ukka �assi�
la ja Vtt Tar�o �alkonen (etla), professori
Matti Tuo�ala (tampereen yliopisto) ja profes
sori Mika �idgren (tuy ja etla). lassilan ja
Valkosen aihe on valta eläkejärjestelmässä,
tuomalan projekti käsittelee julkista taloutta,
taloudellista valtaa ja tulonjakoa ja Widgrenin
aiheena on valtarakenteiden uudistuminen
suomessa vuosina 1660–2005.

Professori Tito Boeri puhui
yhdistyksen tilaisuudessa
kansantaloudellisen yhdistyksen 9.11.2006 jär
jestämässä esitelmätilaisuudessa luennoi pro
fessori Tito �oeri (Bocconin yliopisto) aiheesta

Ti e d o k s i

”Parantaako tieto eläkeuudistusten poliittista
kannatusta?”. Professori Boeri esitteli kysely
tutkimuksen tuloksia, jonka mukaan ne ihmi
set, jotka tietävät eniten italian eläkejärjestel
män vajeesta tai kustannuksista, ovat myös
valmiimpia vähentämään eläkeetuuksia. Hän
myös osoitti, että kyseessä ei ole pelkkä korre
laatio tai valikoituminen, vaan nimenomaan
syyseuraus suhde: suurempi tietämys lisää
uudistushalukkuutta. Boeri myös hahmotteli
keinoja tiedon lisäämisestä eläkeuudistusten
läpisaamiseksi. kommenttipuheenvuorot käyt
tivät johtava ekonomisti Tuulia �akola (etk)
ja tutkimusohjaaja Niku M����tt��nen (etla).

Tieteen Päivien 2007 teemana on
”Rajalla”
tulevat tieteen Päivät järjestetään 10.–14.1.

2007 Helsingissä. tieteen päivät on kaikki tie
teenalat kattava tiedetapahtuma, jossa tutkijat
eri aloilta ja eri puolilta suomea kertovat suu
relle yleisölle tieteestä ja tutkimuksesta sekä
tieteen mahdollisuuksista ja rajoista. Päivien
järjestäjinä ovat tieteellisten seurain valtuus
kunta, suomen tiedeakatemiain valtuuskunta
ja suomen kulttuurirahasto.
tieteen päivien ohjelmassa on mm. luentoja
ajankohtaisesta tutkimuksesta, keskusteluja ja
väittelyitä, erikoiseminaareja, näyttelyitä, uutuus
kirjoja, tiedevideoita ja planetaarioesityksiä.
Päivien yhteydessä jaetaan lisäksi erilaisia pal
kintoja: mm. Vuoden tiedekirja, tietoFinlan
dia, Vuoden professori ja Vuoden tiedetoimit
taja. erikoistapahtumia ovat myös mm. tietei
den yö sekä päivystävät professorit.
lisäinformaatiota tieteiden Päivistä löytyy
verkkosivulta http://www.tieteenpaivat.fi/. 
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