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TIEDOKSI

Nimityksiä

Palkittuja

tasavallan presidentti on nimittänyt Vtt Sep
po Honkapohjan suomen pankin johtokunnan
jäseneksi 1. tammikuuta 2008 alkavaksi viisi
vuotiskaudeksi. honkapohja palaa kotimaahan
Cambridgen yliopistosta, jossa hän on ollut
kansantaloustieteen professorina vuodesta
2004 lähtien. aiemmin hän on toiminut mm.
yrjö jahnssonin säätiön tutkimusjohtajana sekä
professorina turun kauppakorkeakoulussa,
helsingin yliopistossa ja suomen akatemias
sa.
VtM Jukka Jalava siirtyi lokakuun alussa
luxemburgissa sijaitsevan dG eurostatin yk
sikköön C2 national accountsproduction.
hänen tehtäviinsä kuuluu mm. eukleMs
tuottavuustietokannan tilastoosion jatko kuu
dennen puiteohjelman päättyessä. jalava on
aiemmin toiminut mm. pellervon taloudellises
sa tutkimuslaitoksessa ekonomistina ja erikois
tutkijana helsingin kauppakorkeakoulussa
sekä tilastokeskuksessa.
tkt Mitri Kitti on nimitetty tutkijatohto
riksi helsingin kauppakorkeakouluun 1. tam
mikuuta 2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.
hän tutkii dynaamisten pelien teoriaa ja sovel
luksia energia ja ympäristötaloustieteessä.
Vtl Hanna Karikallio siirtyi lokakuun
alussa Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuk
sesta ekonomistiksi pellervon taloudelliseen
tutkimuslaitokseen.
ktM Janne Niemi aloitti lokakuun alussa
tutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskes
kuksessa, jonne hän tuli helsingin kauppakor
keakoulusta.

Vuoden 2007 eino h. laurila kansantulomi
tali on myönnetty professori Matti Pohjolalle ja
valtiotieteen maisteri Jukka Jalavalle. tilasto
keskuksen pääjohtaja heli jeskanensundström
luovutti mitalit kansantaloudellisen yhdistyk
sen kokouksessa 24. lokakuuta.
Valintalautakunnan perustelujen mukaan
pohjola ja jalava ovat toimineet yhdessä aktii
visesti taloudellisen tutkimuksen kansallisissa
ja kansainvälisissä tehtävissä ja he ovat olleet
aloitteellisia kansantalouden tilinpidon tietosi
sällön kehittäjiä ja sen käytettävyyden paranta
jia.
eino h. laurila kansantulomitali on tun
nustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen
tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvaus
järjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tun
nettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös
edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja
käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin
jaosta päättävät ekonomiska samfundet i Fin
land, kansantaloudellinen yhdistys, suomen
tilastoseura, taloustieteellinen seura, tilasto
keskus ja yrjö jahnssonin säätiö. ensimmäisen
mitalin sai vuonna 1993 professori eino h.
laurila mittavasta työstään suomen kansanta
louden tilinpidon kehittäjänä.

Aikakauskirjan verkkosivuja
kehitetään
tästä numerosta alkaen aikakauskirjamme il
mestyy virallisesti myös verkkoversiona. tämä
tarkoittaa sitä, että aikakauskirjalla on oikeus
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julkaista artikkelit sekä painetussa versiossa
että verkkoversiossa. tekijänoikeus säilyy kir
joittajalla siten, että alkuperäinen julkaisu
oikeus on kansantaloudellisella aikakauskir
jalla.
painettuina ilmestyneet kirjoitukset siirre
tään verkkosivuille vuoden viiveellä. tavoittee
namme on digitoida vanhoja numeroja taakse
päin niin pitkälle kuin se on tekijänoikeudelli
sista ja kustannussyistä mahdollista.
arkisto on osoitteessa: www.ktyhdistys.net/
aikakauskirja/aarkisto.htm.

Yrjö Jahnsson -luennot
Mit:n professori Peter Diamond piti syyskuun
lopussa 18. yrjö jahnsson luennot aiheesta
”thinking about taxes”. ensimmäinen luento
käsitteli työn verotusta. diamond päätti laajan
katsauksensa siihen johtopäätökseen, että
progressiivinen verotus on yhteiskunnan kan
nalta hyvä järjestelmä ja että ylimpien tulojen
rajaveroasteen tulee olla korkea, 60–80 pro
senttia riippuen työn tarjonnan joustosta ja
yhteiskunnan hyvinvointifunktion parametreis
ta. tasaverolle hän ei löytänyt teoreettisia pe
rusteita.
diamond esitti harkittavaksi sellaista vero
järjestelmää, jossa veroaste tehdään riippuvai
seksi verovelvollisen iästä. eläkejärjestelmäthän
ovat nykyään tällaisia, ja hän piti erikoisena
sitä, ettei verotuksessa vastaavia ole. esimer
kiksi suomen verojärjestelmässä tällaisen uudis
tuksen voisi toteuttaa porrastamalla veroastei
kossa tuloluokkien alarajat veronmaksajan iän
mukaan.
toisessa luennossaan diamond näytti, että
pääomatulon verottamiselle on hyvät teoreet
tiset perusteet, mutta ettei pääoman ja työtu
lon yhtäläiselle verokohtelulle sellaisia löydy.
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Molempia on siten syytä verottaa. tutkimus
tieto ei kuitenkaan vielä riitä sen arvioimiseen,
onko pohjoismainen lineaarisen pääomatulo
veron malli parempi kuin sellainen, jossa
pääomatuloa verotettaisiin myös progressiivi
sesti.
kolmas luento käsitteli perheverotusta ja
verotuksen vaikutusta työvoimaan osallistumi
seen. diamond osoitti, ettei aviopuolisoiden
erillisverotus ole välttämättä paras mahdolli
nen. sitä ei myöskään ole sellainen yhteisvero
tuksen järjestelmä, jossa puolisoiden ansiot
lasketaan yhteen. rajaveroaste on keskeinen
työn tarjontaan vaikuttava tekijä niillä henki
löillä, jotka jo kuuluvat työvoimaan. keskimää
räinen veroaste vaikuttaa puolestaan päätök
seen osallistua työvoimaan. perheen verotuk
sessa ovat edellä mainittuja järjestelmiä parem
pia siksi sellaiset järjestelmät, jotka ottavat
nämä molemmat vaikutukset huomioon ja kan
nustavat vähemmän ansaitsevaa aviopuolisoa
osallistumaan työvoimaan. esimerkkeinä hän
mainitsi yhdysvaltain ja englannin earned in
come tax credit järjestelmät.
luentojen mielenkiintoisuutta osoitti se,
että vielä viimeiselläkin luennolla oli 70–80
kuulijaa. diamondin erinomainen kyky yhdis
tää abstraktit mallit talouspolitiikan ajankoh
taisiin ongelmiin piti kuulijat virkeinä.

Taloustieteen Nobel-palkinto
Vuoden 2007 taloustieteen nobelpalkinto
myönnettiin perustan luomisesta mekanismien
suunnittelun teorialle. palkinnon jakavat ame
rikkalaiset Leonid Hurwicz, Eric Maskin ja
Roger Myerson. hurwicz on Minnesotan yli
opiston emeritusprofessori, Maskin toimii pro
fessorina princetonin yliopistossa ja Myerson
Chicagon yliopistossa.

Ti e d o k s i

kaupat jäävät joskus tekemättä, vaikka os
taja arvostaa hyödykettä enemmän kuin myyjä.
yhteisprojekti jää syntymättä, vaikka kaikki
projektin jäsenet siitä hyötyisivät. syynä on se,
että osapuolten informaatio kaupan kohteena
olevan hyödykkeen arvosta tai yhteisprojektin
hyödyistä on yksityistä. yksityisen informaa
tion paljastaminen toisille ei useinkaan ole
omien intressien mukaista. Myyjällä on houku
tus suuremman hinnan toivossa liioitella hyö
dykkeen arvoa, ja yhteisprojektiin osallistujalla
on kannuste pienemmän kustannusosuuden
toivossa vähätellä projektin hyötyjä.
taloustieteen keskeisiä tehtäviä on selittää,
mitkä instituutiot eli allokaatiomekanismit mi
nimoivat yksityisen informaation aiheuttamat
tappiot. Mikä kaupankäyntimekanismi takaa
suurimmat hyödyt kaupasta? Mikä päätöksen
tekojärjestelmä johtaa hyvien projektien toteu
tumiseen ja huonojen karsiutumiseen?
Mekanismien suunnittelun teoria tarjoaa väli
neet tällaisten kysymysten analyysiin ja vastaa
miseen. perusteluissaan nobelkomitea toteaa,
että hurwiczin luoma ja Maskinin ja Myerso
nin edelleen kehittämä teoria on suuresti aut
tanut ymmärtämään ihanteellisten allokaatio
mekanismien ominaisuuksia. teorian avulla voi
mm. tunnistaa tilanteet, joissa markkinat toimi
vat hyvin. sen avulla voi luoda tehokkaita kau
pankäyntimekanismeja, sääntelyjärjestelmiä ja
äänestyskäytäntöjä.
professori hannu Vartiainen esittelee nobe
listit ja heidän saavutuksensa tarkemmin tässä
niteessä ilmestyvässä artikkelissaan.

VATT arvioitiin
Valtiovarainministeriön pyytämä arvio Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimustoi
minnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudes

ta on valmistunut. raportissaan arviointiryhmä
pitää laitosta hyvin resurssoituna ja kehuu sekä
henkilöstön ammattitaidon että tutkimuksen
määrän ja laadun kasvua sitten viime arvion,
joka tehtiin vuonna 1995. se kiinnittää huo
miota myös niihin tulevaisuuden haasteisiin,
joita valtion sektoritutkimuksen uudelleenjär
jestäminen asettaa.
parannettavaakin löytyi. tutkimusten kan
sainvälinen julkaiseminen on vähäistä. koti
mainen julkaisutoiminta painottuu omiin sar
joihin ja esimerkiksi kansantaloudellisessa ai
kakauskirjassa julkaistaan vähän muihin tutki
muslaitoksiin verrattuna. Vaikka economicu
miin muuttaminen on lisännyt yhteistyötä, in
tegroitumisessa kotimaiseen ja kansainväliseen
tutkijayhteisöön on vielä syvennettävää. Myös
tutkimuksen painoalueissa on keskittämisen
tarvetta. tutkimusta ja asiantuntijatyötä ei
myöskään tulisi nähdä toisiaan korvaavina vaan
toisiaan täydentävinä toimintoina.
arviointiryhmä, jonka puheenjohtaja oli
professori tor eriksson ja jäseninä professorit
anni huhtala, pentti Vartia ja simon Burgess,
neuvoo Vattia fokusoimaan tutkimustoimin
taansa karsimalla pieniä, pääteemoista irrallisia
hankkeita. keskittyminen lisää joustavuutta ja
parantaa kykyä vastata ulkoisen rahoituksen
hankkimisen kasvaviin paineisiin. kansainväli
sen julkaisemisen kannusteita olisi lisättävä ja
omat tutkimussarjat pitäisi uudistaa. avaamal
la tietokantansa ja mikrosimulaatiomallinsa
ulkopuolisten käytettäväksi lisääntyisi yhteis
toiminta muiden laitosten kanssa. ryhmä eh
dottaa myös tutkijoiden urasuunnittelun kehit
tämistä ja vierailevien tutkijoiden järjestelmän
luomista.
arviointiraportti löytyy Vatt muistioita
sarjasta verkkosivulla www.vatt.fi.
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Suomalainen Tiedeakatemia
100 vuotta

lanniksi. tilaisuus on yleisölle avoin ja sen
alustava ohjelma on seuraava:

suomalainen tiedeakatemia täyttää 100 vuotta
vuonna 2008. se on yleistieteellinen keskusseu
ra, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutki
musta ja toimia korkeatasoista tiedettä edusta
vien tutkijoiden yhdyssiteenä. tiedeakatemian
100vuotisjuhla on helsingin yliopiston juhla
salissa Mikael agricolan päivänä 9. huhtikuuta
2008 ja juhlavuoden päätöstilaisuus aleksis
kiven päivänä 10. lokakuuta 2008, tasan 100
vuotta suomalaisen tiedeakatemian ensimmäi
sen kokouksen jälkeen. kaikki tiedeakatemian
15 tieteenalaryhmää järjestävät lisäksi tieteelli
siä kokouksia elokuun 2007 ja elokuun 2008
välisenä aikana.
tiedeakatemian yhteiskuntatieteellinen ryh
mä järjestää maanantaina 28. tammikuuta 2008
seminaarin aiheesta ”pohjoismaat – malli vai
umpikuja” helsingin yliopiston pienessä juhla
salissa (Fabianinkatu 33, 4. kerros). aamupäi
vän esitykset ovat suomeksi ja iltapäivän eng

klo
10–11 Olli Kangas (kela), pohjoismaat –
paras kolkka maailmassa?
11–12 Suvi Ronkainen (lapin yliopisto), suo
malainen pahoinvointi

526

12–13 lounas
13–14 Torben M. Andersen (university of
aarhus), the nordic model: prospects
and challenges
14–15 Louis Chauvel (institut d’etudes poli
tiques de paris), �elfare regime, mid
dle class societies and the challenge of
education
15–16 Bo Rothstein (Gothenburg university),
�elfare state and middle class politi
cal dominance
16–17 discussion and refreshments
lisätietoja: www.acadsci.fi/100v/prog.php

