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TIEDOKSI

Yhdistykselle uusi johtokunta
Taloustieteelliselle yhdistykselle valittiin huhtikuun kokouksessa uusi johtokunta. Puheenjohtajana aloitti johtava ekonomisti, PhD Marita Laukkanen (VATT) ja varapuheenjohtajana
akatemiatutkija, PhD Tuomas Pekkarinen
(Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu). Uusiksi jäseniksi valittiin professori, VTT Mika Lindén (Itä-Suomen yliopisto) ja apulaisprofessori,
PhD Topi Miettinen (Hanken School of Economics). Professori, KTT Kari Heimonen (Jyväskylän yliopisto), erityisasiantuntija, KTT
Sami Napari (valtiovarainministeriö), neuvonantaja, VTT Laura Solanko (Suomen pankki) ja
ekonomisti, KTT Pasi Sorjonen (Nordea pankki) valittiin uudestaan johtokunnan jäseniksi.

SISU-mikrosimulointimalli avattiin
tutkijoiden käyttöön
Huhtikuussa 2013 Tilastokeskus julkisti ja avasi tutkijoiden käyttöön uuden staattisen SISUmikrosimulointimallin. Malli on henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen tarkoitettu
laskentaväline. Sen avulla voidaan koko väestöä edustavan yksilötasoisen otosaineiston perusteella laskea lakimuutosten yhteisvaikutuksia erityyppisille kotitalouksille ja koko väestölle. Mallia voi käyttää mm. julkisen sektorin
verotulojen arvioimiseen, kansalaisten ja koti-

talouksien taloudellisen aseman tarkasteluun
sekä tuloerojen ja kannustinvaikutusten tutkimiseen.
Mallia on kehitetty Tilastokeskuksessa vuodesta 2011 lähtien tiiviissä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Kehittämistyöhön on osallistunut lisäksi useita asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, sosiaalija terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
Mallilla voidaan tehdä aineistosimulointeja
ja esimerkkilaskelmia. Esimerkkilaskelmilla
voidaan veroja, etuuksia ja käytettävissä olevia
tuloja käyttäjän itse määrittelemille henkilötyypeille. Aineistosimuloinneissa laskenta tehdään
koko väestöä edustavalla henkilötason aineistolla. Sen avulla voidaan laskea tulonsiirtojärjestelmään tehtävien lakimuutosten tai toimenpiteiden vaikutuksia tulonjakoon sekä eri väestöryhmien taloudelliseen asemaan ja koko julkiseen talouteen.
SISU-mikrosimulointimallia voidaan käyttää tilastolain puitteissa yhteiskuntaoloja koskevissa tieteellisissä tutkimuksissa ja tilastollisissa selvityksissä. Rajoitus koskee malliaineistoja, mutta varsinainen mallikoodi on saatavilla pyydettäessä. Malli toimii etäkäyttöyhteydellä. Lisäksi mallia voidaan käyttää pienemmällä
palveluaineistolla myös suoraan tutkijan
työasemalta. Palvelu on maksullinen. Lisätietoja mallista löytyy Tilastokeskuksen sivuilta.
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Terveystaloustieteen päivä 2013
Terveystaloustieteen Seura järjesti 3. helmikuuta 2013 22. Terveystaloustieteen päivän Hankenilla Helsingissä. Teemana oli Terveydenhuolto muutoksessa – lisääntyykö eriarvoisuus?
Pääesiintyjinä olivat professori Eddy van
Doorslaer (Erasmus University), tutkimusprofessori Unto Häkkinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja lääkintöneuvos Timo Keistinen (sosiaali- ja terveysministeriö).
Terveystaloustieteen Seura ry perustettiin
vuonna 1992. Seuran tarkoituksena on terveystaloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja
kehittäminen Suomessa. Päätapahtuma on terveystaloustieteen päivä, joka järjestetään vuosittain helmikuun alussa. Seura järjestää jatkoopiskelijoille seminaarin kaksi kertaa vuodessa.
Seura osallistuu aktiivisesti pohjoismaisten
terveystaloustieteilijöiden yhteistyöhön. Se on
järjestänyt neljä kertaa pohjoismaisten terveystaloustieteilijöiden kokouksen Suomessa.
Vuonna 2010 seura järjesti Helsingissä eurooppalaisen kokouksen, European Conference on
Health Economics (ECHE). Tietoja toiminnasta saa sivulta www.ttts.fi.

Tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin
suurkonferenssi järjestetään
Helsingissä
13. European Workshop on Efficiency and
Productivity Analysis (EWEPA”13) konferenssi järjestetään 17.-20. kesäkuuta 2013 Aalto
yliopiston kauppakorkeakoulussa Helsingissä.
EWEPA-konferenssi on tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin merkittävin tieteellinen tapahtuma yhdessä vuorovuosina järjestettävien North
American Productivity Workshopin (NAPW)
ja Asia-Pacific Productivity Conferencen
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(APPC) kanssa. Kongressiin odotetaan noin
400 osallistujaa ympäri maailman.
Kongressin teemat - tuottavuus ja tehokkuus - ovat tärkeitä ja ajankohtaisia esimerkiksi Suomen kilpailukyvyn, julkisen palvelutuotannon sekä ympäristön kestävän kehityksen
näkökulmista. Monitieteisen kongressin osallistujat edustavat useita taloustieteen aloja ja
tutkimusperinteitä, kuten mm. ekonometria,
indeksiteoria, toimialan taloustiede, empiirinen
makrotaloustiede, sekä soveltavia aloja kuten
ympäristötaloustiede ja maatalousekonomia.
Taloustieteiden lisäksi kongressiin osallistuu
yleensä myös muiden tieteenalojen kuten insinööritieteiden ja liiketaloustieteiden edustajia.
Perinteisesti empiiristen tutkimusten aiheina
ovat olleet mm. pankkitoiminta ja muut rahoituslaitokset, koulutus, terveydenhuolto, energia, maatalous, liikenne sekä erilaiset palvelutoimialat.
Kongressi tarjoaa kotimaisille tuottavuustutkijoille, opiskelijoille, yrityksille, julkisen
sektorin yksiköille sekä aiheesta muuten kiinnostuneille kattavan läpileikkauksen alan uusimmista suuntauksista niin teorian, menetelmien kuin myös sovellutusten osalta. Kongressin kutsuvieraiksi ovat lupautuneet mm. Journal of Productivity Analysis (JPA) -aikakauslehden päätoimittajat, professori William
Greene (New York University) ja professori
Robin Sickles (Rice University).
Robin Sickles on toiminut 10 vuoden ajan
JPA:n päätoimittajana. Greene ottaa vetovastuun vuoden 2013 alussa, joten EWEPA tarjoaa foorumin pohtia alan viimeaikaista kehitystä
sekä tulevaisuuden näkymiä. Greene tunnetaan
mm. ekonometrian oppikirjan kirjoittajana ja
Limdep-ohjelmiston kehittäjänä.
Toinen EWEPA-konferenssin kohokohta
on professori William W. Cooperin kunniaksi
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järjestettävä paneeli, johon keskustelijoiksi ovat
lupautuneet Mette Asmild (University of Copenhagen), Laurens Cherchye (Catholic University of Leuven), Maria Portela (Catholic
University of Portugal) ja Timo Kuosmanen
(Aalto yliopisto).

Jaakko Pehkonen OP-Pohjolan
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi
Jyväskylän yliopiston professori Jaakko Pehkonen on valittu OP-Pohjolan hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi. Pehkonen on ollut hallintoneuvoston varapuheenjohtaja vuodesta 2009.
Tehtävässään Pehkonen toimii myös OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön hallitusten puheenjohtajana.

Yrjö Jahnsson Award in Economics
Hélène Reylle ja Thomas Pikettylle
Vuoden 2013 Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinto on myönnetty Hélène Reylle
(London Business School) ja Thomas Pikettylle (École des hautes études en sciences sociales).
Hélène Rey on erikoistunut kansainvälisen
kaupan ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toiminnan tutkimukseen. Hän on osallistunut aktiivisesti myös keskusteluun keskuspankkien ja Kansainvälisen valuuttarahaston
(IMF) toimintamallien uudistustarpeista.
Thomas Piketty tunnetaan tulonjakoa ja
taloudellista eriarvoisuutta koskevista tutkimuksistaan. Hän on selvittänyt mm. suurituloisten tulojen ja niiden osuuden kehitystä
koko väestön tuloista pitkällä aikavälillä eri
maissa. Professori Piketty on yksi Paris School
of Economicsin perustajista ja oli myös sen ensimmäinen johtaja.

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinnon saajan
yhteistyössä European Economic Associationin
(EEA) kanssa. Palkinto myönnetään alle
45-vuotiaalle eurooppalaiselle taloustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä. Palkinto on 18 000 euroa, ja
se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto voidaan
jakaa myös kahden tutkijan kesken. Palkinto
luovutetaan EEA:n kokouksen yhteydessä Göteborgissa elokuun lopussa.
Vuoden 2013 palkinnon valintakomiteaan
ovat kuuluneet Timothy Besley (London School
of Economics), Mathias Dewatripont (Université Libre de Bruxelles), Rachel Griffith (University of Manchester), Juuso Välimäki (Aalto
yliopisto) ja Fabrizio Zilibotti (University of
Zurich).

Maarianhaminan KT-päivillä jälleen
monipuolinen anti
Järjestyksessään 35. Kansantaloustieteen päivät
järjestettiin 14.-15. helmikuuta talvisessa Maarianhaminassa. Päiville oli ilmoittautunut yhteensä 114 osallistujaa edustaen monipuolisesti taloustieteen eri osa-alueita ja instituutioita.
Seminaari-istunnot alkoivat jo menomatkalla
merellisissä risteilytunnelmissa, ja jatkuivat
Maarianhaminassa Alandica -konferenssikeskuksessa.
Tavallisten seminaarisessioiden lisäksi osallistujat saivat kuulla Plenum-puhujan, saksalaisen Ifo-instituutin pääjohtajan Hans-Werner
Sinnin, näkemyksiä euroalueen maksutasekriisistä. Sinnin pääviestinä oli että kriisiä ei suinkaan ole vielä selätetty, vaan se pysyy Euroopan
riesana vielä usean vuoden ajan. Toisena päätapahtumana oli paneelikeskustelu työmarkkinoiden tarjonnasta, jossa keskustelijoina olivat
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VATT:n johtaja Juhana Vartiainen ja Tukholman yliopiston professori Markus Jäntti. Keskustelua johti Tuomas Pekkarinen Aalto-yliopistosta.
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Perinteiden mukaisesti KT-päivillä julkistettiin myös seuraavan vuoden tapahtumapaikka, joka vuonna 2014 on Kuopio. □

