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TIEDOKSI

Säätiöiden professoripoolin apuraha
Pertti Haaparannalle ja
Klaus Kultille
Säätiöiden professoripoolin kolmas hakukierros käynnistyi maaliskuussa 2013. Kesäkuussa
professoripooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 98
professorille 25 000 euron suuruisen apurahan
12 kuukautta kestävään tutkimustyöhön.
Myönnettyjen apurahojen yhteissumma oli
2,45 miljoonaa euroa.
Kansantaloustieteilijöistä apurahan saivat
kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta ja kansantaloustieteen professori Klaus Kultti Helsingin yliopistosta. Molemmat apurahat myönsi Yrjö Jahnssonin Säätiö.
Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta vuoden
ajaksi. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja
tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Professorin
tutkimusjakson aikana professorin työnantajana oleva yliopisto maksaa professorin bruttopalkasta 55 %.

Hannu Saloselle Suomen
Akatemian hankerahoitus
vaikutusvallan ja sosiaalisten
verkostojen tutkimukseen
Suomen Akatemia myönsi kevään rahoituspäätöksissään professori Hannu Saloselle Turun

kauppakorkeakoulun taloustieteen laitokselta
450 000 euron hankerahoituksen ajanjaksolle
1.9.2013–31.8.2016. Salonen tutkii akatemiahankkeessaan vaikutusvaltaa sosiaalisissa verkostoissa.
Akatemiahankkeen tavoitteena on tutkia,
miten yksilöiden vaikutusvalta verkostoissa
määräytyy ja miten sitä voidaan mitata. Hankkeessa analysoidaan yritysten johtajien ja hallitusjäsenten vaikutusvaltaa sekä yritysten merkittävyyttä näiden toimijoiden muodostamassa
verkostossa. Aineisto on suomalaista ja pohjoismaista.
Toisena tutkimuskohteena akatemiahankkeessa ovat tutkijoiden ja tieteellisten julkaisufoorumeiden muodostamat verkostot. Hankkeessa tutkitaan erilaisten julkaisujen merkittävyyttä kuvaavien indeksien ominaisuuksia.
Hanke työllistää professori Hannu Salosen
lisäksi yhden väitelleen tutkijan ja yhden tohtorikoulutettavan taloustieteen laitokselta.
Kansainväliset yhteistyötahot ovat VU University Amsterdam ja Maastricht University.

Taloustutkijoiden kesäseminaari
Jyväskylässä jo 30. kerran
Taloustutkijoiden kesäseminaari järjestettiin
tänä vuonna jo 30. kerran Jyväskylän yliopistossa 12.-13.6.2013. Seminaari kokosi jälleen
yhteen yli 150 kansantaloustieteen, yrityksen
taloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän
edustajaa.
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Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun
professori Kari Heimonen avasi seminaarin jakamalla palkinnon vuoden 2012 parhaalle talousennustajalle. Palkinnon sai Danske Bank,
ja sen vastaanotti pankin pääekonomisti Pasi
Kuoppamäki.
Kesäseminaarissa pidettiin kaksi plenumesitelmää. Ensimmäisessä toimitusjohtaja Vesa
Vihriälä (ETLA, EVA) luennoi aiheesta ”Eurokriisin pitkä varjo”. Kesäseminaarin toisessa
plenumissa professori Assar Lindbeckiä (Tukholman yliopisto) haastatteli VATT:n ylijohtaja
Juhana Vartiainen: ”What have I learnt from 60
years of economic research and policy discussion?”. Vesa Vihriälän esitykseen voi tutustua
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kesäseminaarin www-sivulla: http://www.jyu.
fi/jsbe/tutkimus/kesaseminaari/.
Kesäseminaarissa järjestettiin lisäksi useita
rinnakkaissessioita niin kansantaloustieteen
kuin yrityksen taloustieteiden aloilta. Agorarakennuksessa järjestettyjen cocktailien jälkeen
keskustelua esitelmistä ja ajankohtaisista talouspoliittisista kysymyksistä jatkettiin iltaristeilyllä Päijänteellä, yli sata vuotta vanhalla
höyrylaiva s/s Suomella.
Seminaaria tukivat taloudellisesti Yrjö
Jahnssonin säätiö ja Keskisuomalainen. Seuraava kesäseminaari järjestetään Jyväskylässä 4.5.6.2014 (poikkeuksellisesti jo viikkoa normaalia aiemmin). Tervetuloa! □

