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TIEDOKSI

Kansantaloustieteen päivät
Kuopiossa
Taloustieteellinen Yhdistys järjestää XXXVI
Kansantaloustieteen päivät Kuopiossa 13.–
14.2.2014. Esitykset kaikilta taloustieteen osaalueilta ovat tervetulleita. Alustajiksi aikovia
pyydetään lähettämään lyhyen tiivistelmän tutkimuksestaan 13.12.2013 mennessä. Lomake
löytyy Taloustieteellisen Yhdistyksen nettisivuilta. Kokonaisia istuntoja (alustajat ja kommentaattorit) koskevat ehdotukset pyydetään
lähettämään Taloustieteellisen Yhdistyksen
sihteerille. Myös näihin liittyvistä papereista
tulee lähettää tiivistelmät. Hyväksytyt paperit
tulee lähettää 6.2.2014 mennessä kunkin istunnon esiintyjille, kommentaattoreille ja puheenjohtajalle. Esityskieliä päivillä ovat suomi ja
englanti (kalvot englanniksi). Kullekin esitykselle järjestetään kommentaattori, minkä vuoksi erityisesti jatko-opiskelijoita kannustetaan
esittämään tutkimuksiaan ja hyödyntämään
rakentavaa palautetta. Esiintyjät ovat velvollisia
toimimaan myös kommentaattorina osoitetulle
paperille.
Perinteisen plenum-luennon pitää Professori Kjetil Storesletten Oslon yliopistosta.
Storsletten on Norjan yksi kansainvälisesti tunnetuimpia nuoren polven kansantaloustieteilijöitä. Hänen tutkimustyönsä on painottunut
kvantitatiiviseen makroteoriaan. Hän on tutkinut mm. verotuksen ja tulonjaon vaikutuksia
talouskehitykseen. Norjassa Kjetil Storsletten
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tunnetaan myös päivälehtien kolumnistina (Aftenposten ja Dagens Næringsliv).

Terveystaloustieteen
lahjoitusprofessuuri Turun
yliopistoon
Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro ja Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ovat allekirjoittaneet 23.9.2013 sopimuksen terveystaloustieteen lahjoitusprofessuurista.
Sopimus on kolmivuotinen ja siihen on kirjattu kahden vuoden jatko-optio.
Professuuri sijoittuu Turun kauppakorkeakouluun taloustieteen laitokselle. Tehtävään
liittyvät tutkimus- ja opetustehtävät jakaantuvat kauppakorkeakouluun ja lääketieteelliseen
tiedekuntaan. Professuuri täytetään syksyn aikana käynnistyvällä kansainvälisellä hakumenettelyllä.

Uusi hanke tutkii kuluttajien
taloudellisen lukutaidon ja
ylivelkaantumisen suhdetta
Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu
Kalmin johtama nelivuotinen konsortiohanke
tarkastelee taloudellisen lukutaidon ja taloudellisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä.
Hankkeessa tutkitaan, ylivelkaantuvatko taloudellisesti lukutaitoiset henkilöt pienemmällä
todennäköisyydellä kuin sellaiset henkilöt, joiden on vaikea ymmärtää taloudellisia asioita.

Ti e d o k s i

Konsortion osahankejohtajana toimii Olli-Pekka Ruuskanen Tampereen yliopistosta.
Suomen akatemian rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään myös, pystytäänkö taloudellista lukutaitoa edistämään koulutuksen
avulla. Hankkeessa tehdään nuorille kuluttajille kohdennettuja interventioita ja tutkitaan
myös sitä, vähentääkö taloudellinen koulutus
nuorten velkaantumista. Tutkimuksessa kerätään kansallisesti edustava aineisto taloudellisesta lukutaidosta Suomessa. Aineisto tarjoaa
ensimmäistä kertaa kansainvälisesti vertailukelpoista aineistoa suomalaisten kuluttajien taloudellisesta lukutaidosta.

Markku Lanne vierailevaksi
professoriksi Aarhusiin
Helsingin yliopiston taloustieteen Professori
Markku Lanne on nimitetty vierailevaksi taloustieteen professoriksi Aarhusin yliopistoon
nelivuotiskaudeksi 2013–2017. Professuuri on
sijoitettu yliopiston aikasarjaekonometrian tutkimuskeskukseen (Center for Research in
Econometric Analysis of Time Series, CREATES), joka on osa Aarhusin yliopiston taloustieteiden laitosta. CREATES luokiteltiin vuonna 2007 huippututkimusyksiköksi, jolloin sille
taattiin rahoitus kymmeneksi vuodeksi. Suomalainen Timo Teräsvirta on toiminut professorina Aarhusin yliopistossa ja tutkimuskeskuksen jäsenenä vuodesta 2007 lähtien.

Professor of Practice -käytäntö
yleistyy taloustieteissä
VTT Pekka Sutela nimitettiin syyskuussa 2013
Lappeenrannan teknillisen yliopiston professoriksi. Myös Sutelan titteli on Professor of Practice eli sama kuin elokuussa yliopistossa aloit-

taneen entisen Nokia-johtaja Anssi Vanjoen
titteli. Sutelan tehtävä sijoittuu tuotantotalouden tiedekuntaan, mutta Sutela toimii koko
yliopistoyhteisön asiantuntijana ja kumppanina. Hän työskentelee erityisesti Venäjästä kiinnostuneiden tutkijoiden tutkimusryhmissä, tuo
laajaa asiantuntemustaan näihin ryhmiin ja innostaa myös opiskelijoita sekä eri alojen tutkijoita näkemään Venäjän mahdollisuudet, kerrotaan yliopiston tiedotteessa (25.9.2013).
Lokakuussa KTT Anne Brunila nimitettiin
vastaavaan tehtävään Hankenilla. Kolmivuotinen nimitys alkaa vuoden 2014 alussa. Uuden
tehtävän uskotaan tuovan opiskelijoille, henkilökunnalle ja sidosryhmille osaamista ja näkemystä yliopistomaailman ulkopuoliselta uralta,
kerrotaan Hankenin tiedotteessa (24.10.2013).
Aalto-yliopisto toimi tässä asiassa aloitteentekijänä nimittämällä vuonna 2012 VTT Sixten
Korkmanin Taloustieteen laitokselle Professor
of Practice -tehtävään. Elokuun alussa 2012
alkanut tehtävä jatkuu 31.7.2015 saakka.

Finanssipolitiikan valvonta on
käynnistynyt
Tämän vuoden alussa tuli voimaan ns. fipo-laki. Sen mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valvoa, että laissa määrättyjä
finanssipolitiikan sääntöjä ja tavoitteita noudatetaan; säännöistä lähemmin, ks. Marketta
Henrikssonin ja Ilkka Kajasteen artikkeli tässä
lehdessä.
Tarkastusvirasto toteaa 31.10.2013 päivätyssä tiedotteessaan, että valtiovarainministeriö
on suorittanut rakenteellisen jäämän laskennan
keväältä 2013 pääsääntöisesti oikein. Virasto
kaipaa kuitenkin parempia perusteluita tukemaan ministeriön ennustetta BKT:n keskipitkän aikavälin kehityksestä.
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Tarkastusvirasto toisti valtiovarainministeriön rakenteellisen jäämän laskennan itsenäisesti ja vertasi sitä Euroopan komission vertailukelpoiseen laskelmaan rakenteellisesta jäämästä. Rakenteellisen jäämän laskenta on teknistä ja sisältää lukuisia oletuksia. Nyt valmis-
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tunut tarkastus pyrki varmentamaan, että valtiovarainministeriö on keväällä 2013 suorittanut rakenteellisen jäämän laskennan oikein.
Toisena tavoitteena oli lisätä rakenteellisen
jäämän laskennan läpinäkyvyyttä. □

