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Nimityksiä

kTT Iikka Korhonen on valittu Suomen Pan-
kin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen
BOFIT:in tutkimuspäälliköksi alkaen 1. loka-
kuuta 2009. korhonen on toiminut viimeksi
BOFIT:in tutkimusohjaana.

YTM Samu Kurri on valittu Suomen Pan-
kin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston seuran-
tatoimiston toimistopäälliköksi lokakuun alus-
ta alkaen. kurri on työskennellyt Suomen Pan-
kissa vuodesta 1997 lähtien eri osastoilla ja
Euroopan keskuspankissa. Ennen tuloaan Suo-
men Pankkiin hän työskenteli VATT:issa.

Suomen Pankki ja Hankenin rahoituksen
professori Timo Korkeamäki ovat solmineet
kaksivuotisen Research Fellow -sopimuksen,
joka astui voimaan 1.9.2009. Pankin ja korkea-
mäen tutkimustoimintaan liittyvällä yhteistyöl-
lä tuetaan pankin tutkimustoiminnan kehittä-
mistä erityisesti rahoitusmarkkinatutkimuksen
alueella. Oman tutkimus- ja julkaisutoiminnan
sekä mahdollisten yhteisprojektien lisäksi pro-
fessori korkeamäki vahvistaa pankin tutkimus-
toimintaa tutkimusohjauksen kautta.

Helsingin kauppakorkeakoulun professori
Matti Liski on valittu Scandinavian Journal of
Economicsin toimittajaksi syyskuusta 2009 al-
kaen. Muut toimittajat ovat Richard Friberg
Tukholman kauppakorkeakoulusta ja Ragnar
Torvik Norjan teknis-luonnontieteellisestä yli-
opistosta.

TIEDOKSI

Taloustieteen Nobelin palkinto

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto
Alfred Nobelin muistoksi myönnettiin tänä
vuonna Elinor Ostromille ”for her analysis of
economic governance, especially the com-
mons” ja Oliver E. Williamsonille ”for his
analysis of economic governance, especially the
boundaries of the firm”.

Indianan yliopiston valtiotieteiden profes-
sori Ostrom (s. 1933) on ensimmäinen nainen,
jolle taloustieteen Nobel on myönnetty. Hänet
tunnetaan yhteisten luonnonvarojen hallintaa
koskevista tutkimuksistaan, joissa hän on tar-
kastellut ihmisten ja ekosysteemien vuorovai-
kutusta luonnonvarojen kestävässä hyödyntä-
misessä. Hän on mm. osoittanut luonnonvaro-
jen käyttäjien kehittäneen hallintajärjestelmiä,
jotka toimivat paremmin kuin taloustieteen pe-
rinteiset opit yhteisten luonnonvarojen yksi-
tyistämisestä tai julkisesta säätelystä. Suomessa
Ostrom on osallistunut Wider-instituutin tut-
kimusprojektiin, josta on julkaistu hänen yh-
dessä Basudeb Guha-khasnobisin ja Ravi kan-
burin kanssa toimittamansa kirja ”Linking the
Formal and Informal Economy” (Oxford Uni-
versity Press 2007).

Berkeleyn yliopiston taloustieteen professo-
ri Williamson (s. 1932) tunnetaan parhaiten
yritysten ja markkinoiden välistä rajapintaa
sekä yritysten olemassa oloa koskevista tutki-
muksistaan. Hän näkee markkinat ja hierarkiat
(eli yritykset) vaihtoehtoisiksi tavoiksi järjestää
tavaroiden ja palvelujen tuotanto. Ne eroavat
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toisistaan konfliktien ratkaisutapojen osalta.
kilpailulliset markkinat toimivat hyvin siksi,
että ostajat ja myyjät voivat aina konfliktien
sattuessa kääntyä vaihtoehtoisten kauppa-
kumppanien puoleen. kilpailun puuttuessa
tätä vaihtoehtoa ei ole, jolloin hierarkkinen yri-
tys on markkinoita tehokkaampi tuotantotapa.
Williamsonin mukaan taloudenpitäjät järjestä-
vät siksi keskinäiset liiketoimensa yrityksen
sisällä sitä todennäköisemmin, mitä enemmän
heidän tuotannolliset voimavaransa ovat sidok-
sissa toisiinsa. Williamson on Turun kauppa-
korkeakoulun kunniatohtori, ja hän on opetta-
nut mm. Yrjö Jahnssonin säätiön järjestämällä
jatkokoulutuskurssilla.

John Bates Clark -mitali

John Bates Clark -mitali, arvostettu American
Economic Associationin palkinto parhaalle alle
40-vuotiaalle taloustieteilijälle, on tänä vuonna
myönnetty Berkeleyn yliopiston professori Em-
manuel Saezille. Saez on tutkimuksessaan kes-
kittynyt julkistaloudellisiin kysymyksiin. Hän
on ollut keskeisessä roolissa optimaalisen vero-
tuksen tutkimuksen uudessa tulemisessa. Hän
on lisäksi tutkinut muun muassa tulonjakoa,
rajaverojen käyttäytymisvaikutuksia, sekä elä-
köitymispäätöksiä. Saez yhdistää usein työssään
teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen.

Eino H. Laurila -kansantulomitali

Vuoden 2009 Eino H. Laurila -kansantulomi-
tali on myönnetty filosofian tohtori, dosentti
Pirkko Aulin-Ahmavaaralle ja kauppatieteiden
maisteri Hanna-Leena Männistölle.

Pirkko Aulin-Ahmavaara on kansainvälises-
ti ansioitunut tutkija erityisesti tuottavuuden
kehityksen, inhimillisen pääoman ja panos-

tuotos-tutkimuksen alueella. Hänen kirjoitta-
miaan artikkeleita on julkaistu lukuisissa kan-
sainvälisissä julkaisuissa. Hän on sekä Review
of Income and Wealth -aikakauskirjan että
Economic Systems Research -aikakauskirjan
toimitusneuvoston jäsen. Aulin-Ahmavaara toi-
mi aktiivisesti EU kLEMS -tuottavuusprojek-
tissa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuotta-
vuustietokannan luomiseksi. Hän on myös
kirjoituksillaan ja opetuksellaan edistänyt kan-
santalouden tilinpidon tunnettuutta.

Aulin-Ahmavaara on työskennellyt ILO:ssa
Genevessä, työministeriössä muun muassa ti-
lastojohtajana sekä Tilastokeskuksessa. Hän on
väitellyt tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna
1987. Aulin-Ahmavaara on Helsingin yliopis-
ton kansantaloustieteen dosentti.

kauppatieteiden maisteri Hanna-Leena
Männistö on työurallaan ollut keskeisissä teh-
tävissä Suomen Pankin kokonaistaloudellisten
ennustemallien kehittämisessä. Hän on antanut
merkittävän työpanoksen kokonaistaloudellis-
ten mallien hyödyntämisessä ennustetyössä.
Työssään hän on tukeutunut kansantalouden
tilinpitoon. Männistö on kirjoittanut useita
mallidokumentteja, artikkeleita ja talouskat-
sauksia.

Seuraavat Kansantaloustieteen
päivät Tampereella

Taloustieteellinen Yhdistys järjestää XXXII
kansantaloustieteen päivät Tampereella 4.–5.
helmikuuta 2010. Esitykset kaikilta taloustie-
teen osa-alueilta ovat tervetulleita. Alustajiksi
aikovia pyydetään toimittamaan paperinsa tii-
vistelmän ja laajemman yhteenvedon 6. joulu-
kuuta 2009 mennessä Taloustieteellisen Yh-
distyksen www-sivuilla olevaa tiivistelmälo-
maketta käyttäen. Päivien plenum-esitelmän
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pitää Jaume Ventura (Universitat Pompeu
Fabra).

Jalkapallon mestaruus
Lappeenrantaan

Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekun-
ta järjesti 12. taloustieteilijöiden SM-jalkapal-
loturnauksen Jyväskylässä elokuussa. Henkilö-
kuntajoukkueilla pelatun turnauksen voiton vei
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joka löi
finaalissa Jyväskylän yliopiston joukkueen 2–0.
Pronssiottelussa Helsingin kauppakorkeakou-

lu voitti Turun kauppakorkeakoulun jouk-
kueen niin ikään 2–0. Viidenneksi sijoittui Ou-
lun yliopisto ja kuudenneksi Vaasan yliopisto.

Korjaus Kansantaloudellisen
aikakauskirjan numeroon 3/2009

kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa
3/2009 sivulla 299 on Samuli Ahon tiedoissa
virheellisesti mainittu hänet Turun yliopiston
tutkijaksi. kirjoittajatietojen tulisi olla Samuli
Aho, VTM. 




