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TIEDOKSI

Kuopion KT-päivillä laaja kattaus
taloustieteellistä tutkimusta
Järjestyksessä 36. Kansantaloustieteen päivät
järjestettiin 13.-14. helmikuuta Pohjois-Savon
pääkaupungissa Kuopiossa. Päiville osallistui
noin 110 eri tutkimusalojen ja instituutioiden
edustajaa ja 22 seminaari-istunnossa esiteltiin
kaikkiaan 72 erilaista tutkimusta. Plenumisti
Kjetil Storesletten Oslon yliopistosta esitelmöi
konferenssiväelle Kiinan taloudellisesta murroksesta. Professori Storesletten korosti erityisesti eläkejärjestelmän tärkeyttä tilanteessa,
jossa tuloerot ovat korkeat ja väestö ikääntyy
nopeasti.
Toisen konferenssipäivän aamun terveystaloustieteen sessiossa Oslon yliopiston professori Tor Iversen analysoi erilaisia tapoja suunnitella terveydenhuollon tuottajien kannustimia ja Tampereen yliopiston professori Pekka
Rissanen kävi läpi suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja sen uudistamista. Seuraavana
vuonna KT-päivät järjestetään Helsingissä.

Yhdistykselle uusi johtokunta
Vuosikokouksessa 16.4. Taloustieteellisen yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
sääntöjen mukaisesti edellisen vuoden varapuheenjohtaja Tuomas Pekkarinen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Topi Miettinen.
Vuosikokouksessa yhdistyksen johtokuntaan valittiin myös uusia jäseniä. Paikastaan
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johtokunnassa luopuivat väistyvä puheenjohtaja Marita Laukkanen, Mika Lindén, Panu Kalmi, Sami Napari ja Laura Solanko. Uusiksi jäseniksi valittiin Esa Jokivuolle (Suomen Pankki), Heli Koski (Etla), Maria Kopsakangas-Savolainen (Oulun yliopisto), Jani Luoto (Helsingin yliopisto) ja Meri Obstbaum (VM).
Yhdistys kiittää väistyvää puheenjohtajaa ja
muita väistyviä johtokunnan jäseniä.

Talouspolitiikan arviointineuvosto
perustettu
Valtioneuvosto päätti 30.1.2014 antamallaan
asetuksella perustaa talouspolitiikan arviointineuvoston. Neuvoston tulee viisi jäsentä ja virkamiessihteeri. Se perustetaan VATTin yhteyteen. Tähän perustuen valtiovarainministeriö
pyysi korkeakoulujen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen arviointineuvoston
puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi sekä
Suomen Akatemialta ehdotuksen muita yhteiskuntatieteitä edustavaksi jäseneksi.
Huhtikuun alussa valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2014 - 31.3.2019. Valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajaksi nimitettiin
professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta. Jäseniksi nimitettiin professori Torben M.
Andersen Århusin yliopistosta, professori Kaisa Kotakorpi Turun yliopistosta ja professori
Mikko Puhakka Oulun yliopistosta. Lisäksi
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neuvostoon kuuluu yhteiskuntatieteitä edustavana jäsenenä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Liisa
Laakso. Neuvoston pääsihteeriksi on nimitetty
VTT Teemu Lyytikäinen, joka toimii vanhempana tutkijana VATT:ssa.
Neuvoston tehtävänä on arvioida mm. talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, niiden saavuttamista ja
valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta
sekä talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan
muihin osa-alueisiin. Neuvosto arvioi talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen
kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen
talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta.
Budjettisääntöjen vahtiminen on jo aiemmin
määrätty Valtiontalouden tarkastusviraston
tehtäväksi.
Neuvosto voi myös esittää oman näkemyksensä siitä, missä talouspolitiikan aloilla tarvitaan lisää tutkittua tietoa sekä hankkia talouspolitiikkaa koskevia tutkimuksia. Arviointineuvostolla ei ole talouspolitiikkaa koskevaa päätösvaltaa.
Neuvosto toimii VATT:in yhteydessä, mutta
ei ole osa sen organisaatiota. VATT antaa neuvoston käyttöön hallinnollisia palveluja.

BOFITin julkaisulle parhaan
Venäjä-tutkimuksen palkinto
Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen, BOFITin, tutkimus on saanut arvostetun venäläisen National Award for Applied
Economics -palkinnon. Palkitun tutkimuksen
ovat tehneet BOFITin neuvonantaja Laura Solanko ja Middleburyn yliopiston professori
William Pyle. Voittanut tutkimus käsittelee

liike-elämän etujärjestöjen käyttäytymistä Venäjällä. Tutkimus on julkaistu Public Choice
-lehdessä vuonna 2013 (Vol. 155: 19-41). Palkinto julkistettiin Moskovassa Higher School of
Economicsin vuosittaisen konferenssin yhteydessä 2.4.2014.

OP-Pohjola-ryhmän
tutkimussäätiön kannatuspalkinto
Matti Keloharjulle
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö on myöntänyt 20 000 euron suuruisen kannustuspalkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
rahoituksen professori Matti Keloharjulle. Keloharju on maailman johtavia tutkijoita käyttäytymistieteellisen rahoitustutkimuksen (behavioral finance) alueella. Tässä tutkimustraditiossa
mielenkiinnon kohteena on se, miten havaittu
käyttäytyminen poikkeaa rationaalisesta, hyödyn maksimointiin perustuvasta käyttäytymisestä. Suuri osa tutkimuksista on keskittynyt
sijoittajien käyttäytymisen selvittämiseen. Keloharju on tutkinut tekijöitä, jotka motivoivat
sijoittajia käymään kauppaa osakemarkkinoilla.
Keloharju on yksi Euroopan siteeratuimmista
rahoituksen alan tutkijoista, Aalto-yliopiston
tiedotteessa todetaan.
Keloharju valmistui kauppatieteiden tohtoriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna
1993. Rahoituksen professorin virkaan Keloharju nimitettiin vuonna 1999. Aalto-yliopiston
Eero Kasanen -professuuriin hänet kutsuttiin
vuonna 2013. Keloharju on toiminut vierailevana tutkijana ja professorina Kalifornian yliopiston (UCLA) Anderson School of Management -korkeakoulussa ja New Yorkin yliopiston Stern Business Schoolissa.
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Markku Lanne Tiedeakatemian
jäseneksi

omien verovarojen käytöstä sekä kehitysavusta
on tullut tehokkaampaa.

Suomalainen tiedeakatemia on valinnut vuosikokouksessaan 11.4.2014 Helsingin yliopiston
taloustieteen professori Markku Lanteen varsinaiseksi jäsenekseen. Tiedeakatemian varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia. Tiedeakatemian
Humanistisen osaston 139 varsinaisesta jäsenestä 29 on yhteiskuntatieteilijöitä.

Opiskelijat valitsivat Matti
Pohjolan vuoden opettajaksi

Suomen Kulttuurirahaston palkinto
Ritva Reinikalle
Taloustieteen tohtori Ritva Reinikka oli tänä
vuonna yksi Suomen Kulttuurirahaston neljästä palkinnonsaajasta. Palkinnon suuruus on
30 000 euroa.
Reinikka aloitti työskentelyn Maailmanpankissa Itäisen Afrikan ekonomistina väiteltyään
sitä ennen Helsingin kauppakorkeakoulussa
vuonna 1993. Myöhemmin hän on ollut mm.
tutkimuspäällikkönä pankin tutkimusosastolla,
johtajana Afrikan ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla sekä maajohtajana eteläisessä Afrikassa. Viime vuosina hän on toiminut Maailmanpankin Afrikan Inhimillisen kehityksen
ohjelman johtajana. Reinikka on Maailmanpankin hierarkiassa yksi korkeimmalle edenneistä
suomalaisista.
Ritva Reinikan työllä on ollut suuri merkitys sekä akateemiselle kehitystaloustieteelle
että käytännön kehityspolitiikalle. Reinikalla
on tutkimusjulkaisuja useissa johtavissa taloustieteen aikakauskirjoissa (Journal of Public Economics, Journal of the European Economic Association ja The Quarterly Journal of Economics). Hänen työnsä tuloksena kehitysmaiden
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Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry valitsi
maaliskuussa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteiden professori Matti Pohjolan Vuoden opettajaksi. Opiskelijat pitävät
Pohjolaa ammattitaitoisena ja inspiroivana
opettajana, jolla on vankka kokemus ja tietämys opettamastaan. Pohjola pystyy luennoillaan tarjoamaan lisäarvoa niin aloittelevalle
kuin asioihin jo perehtyneellekin opiskelijalle.
Pohjola palkittiin koulun parhaana opettajana
myös vuonna 2006.
Vuoden opettaja -palkinto jaettiin KY:n jäsenten äänestyksen perusteella. Yhteensä noin
270 opiskelijaa osallistui äänestykseen. Vuoden
opettaja nimityksen teki KY:n Korkeakouluvaliokunta opettajien saamien äänimäärien sekä
perusteluiden pohjalta.

Heidi Häyrysestä lukiolaisten
Talousguru
Suomen lukiolaisille järjestetyn Talousgurukilpailun voittajaksi vuonna 2014 tuli Heidi
Häyrynen Etelä-Tapiolan lukiosta. Häyrynen
on kautta aikain toinen naispuolinen talousguru. Kilpailun finaali järjestettiin Helsingissä
helmikuun lopussa. Kaksiosaisen finaalin kirjallisessa osuudessa kilpailijoiden piti asettua
talouspoliittisen neuvonantajan rooliin ja antaa
neuvoja maan hallitukselle. Finaalin toinen osa
koostui pariväittelyistä, joissa kilpailijoiden piti
puolustaa arvottuja väitteitä. Kouluissa ympäri
Suomen 15.1.2014 järjestettyyn alkukilpailuun
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osallistui 800 opiskelijaa 118 lukiosta. Kilpailun tavoitteena on edistää lukiolaisten talousosaamista. Kilpailu on järjestetty 17 kertaa.
Loppukilpailun kolme parasta palkittiin
rahapalkinnoin (1 000 euroa, 500 euroa ja 250
euroa). Kilpailussa menestymisen kautta on
mahdollista saada myös opiskelupaikka korkeakoulussa ilman sisäänpääsykoetta. Heidi
Häyrynen on jo pitkään unelmoinut pääsevän-

sä Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun,
mikä on nyt mahdollista, kerrotaan Aalto-yliopiston tiedotteessa.
Talousguru-kilpailun järjestävät yhteistyössä Finanssialan Keskusliitto, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry ja
Suomen Pankki. Kilpailua tukevat myös Taloustoimittajat ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto.

309

