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TIEDOKSI

Tieteen termipankki rakenteilla
Suomessa on meneillään Tieteen kansallinen
termipankki-hanke, jossa on tavoitteena rakentaa termitietokanta kaikilta Suomessa harjoiteltavilta tieteenaloilta. Termitietokanta tulisi sekä
tiedeyhteisön että kansalaisten käyttöön, ja se
toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä
koko maan tutkijakunnan kanssa. Hankkeen
pilottivaiheen tieteenaloina ovat kasvitiede,
kielitiede ja oikeustiede, mutta muutkin tieteenalat voivat aloittaa termityön.
Termipankkia rakennetaan wiki-alustalla
kolmen pilottihankkeen, kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen termistöjen pohjalta
TSV:ssa sijaitsevalle palvelimelle. Hankkeen
työntekijät luovat kehykset eri tieteenalojen
asiantuntijoiden työskentelylle: kartoittavat termejä, niiden käsitteellisiä määritelmiä, suhteita
käsitejärjestelmään, muodostustapoja ja erikielisiä vastineita. Asiantuntijaryhmät keskustelevat ja päättävät oman alansa termeistä ja niiden
määritelmistä.
Asiantuntijaryhmien jäsenet kannustavat
kollegojaan tulemaan mukaan termitalkoisiin.
Myös hankkeen jäsenet aktivoivat eri tieteenalojen kenttää ja kehittävät yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa talkootyön organisoitumisen menetelmiä. Wiki-työskentely tapahtuu
rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea
alansa termitietoa; lisäksi kuka tahansa omalla
nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin
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rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua
termeistä käytävään keskusteluun.
Hanke toimii Helsingin yliopiston suomen
kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten
kielten ja kirjallisuuksien laitoksessa. Hanketta
rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto.

Sitra käynnistää kestävän
talouspolitiikan johtamiskurssit
Sitra on käynnistämässä yhteiskunnan päättäjille ja vaikuttajille suunnatut Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit keväällä 2013. Kurssilla opitaan esimerkiksi, miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään ja miten talouspolitiikan
välineitä voidaan entistä paremmin hyödyntää
kestävän talouden edistämiseksi. Kurssilla halutaan ymmärtää, miten kestävälle kehitykselle
ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta
voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja
johtamisessa. Kurssin lähtökohta on, ettei kestävä talous ole vain taloudellisesti kestävää,
vaan se toteuttaa tasapainoisesti taloudellisen,
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita. Kurssin toteutuskumppani on Aalto Executive Education Oy. Mukana konsultoinnissa ja
opetuksessa ovat olleet myös professorit Sixten
Korkman ja Matti Pohjola. Kurssitoiminnasta
Sitrassa vastaa Eeva Hellström.Kurssin valmistelut aloitettiin syksyllä 2012. Silloin Sitra kokosi 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen ryhmän Kestävä talous -foorumiin. Ryhmän tehtä-
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väksi annettiin tunnistaa niitä muutosvoimia,
jotka muuttavat talousajattelua. Foorumi pohtii, miten uusi ymmärrys kestävästä taloudesta
muuttaa talouspolitiikkaa. Tämän pohjalta foorumi kehittää kestävän talouspolitiikan johtamisen kurssikonseptia, sen sisältöjä ja menetelmiä, joita se kokeilee käytännössä pilottikurssilla. Pilottikurssi aloitettiin joulukuussa. Se
pyrkii varsinaisen kurssin tapaan lisäämään
osallistujien ymmärrystä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden haasteista ja mahdollisuuksista.
Sitralla on pitkä kokemus talouspolitiikan
kouluttajana Suomessa. Ensimmäinen koekurssi järjestettiin vuonna 1977. Varsinainen koulutus käynnistyi 1978 ja se kesti 2000-luvun
puoliväliin. Kurssi toimi viimeisinä vuosinaan
nimellä Talouspolitiikka 2000+. Sitran talouspolitiikkakursseilla ehdittiin kouluttaa noin
2000 henkeä: kansanedustajia, virkamiehiä,
toimittajia, tutkijoita sekä mm. kansalaisjärjestöjen, yritysten ja kuntien edustajia. Näistä kokemuksista on kirjoitettu mielenkiintoinen
kirja: Pennejä taivaasta, jonka toimittivat vuonna 2003 Matti Karju ja Tuovi Allén. Sitran lisäksi laaja-alaista kurssimuotoista yhteiskunnallista koulutusta Suomessa ovat pitkään tarjonneet myös Maanpuolustuskurssit sekä Päättäjien Metsäakatemia.

skapet i Finland, ja suomennoksen Anders Chydeniuksen kootut teokset Edita Publishing Oy.
Kumpikin teossarja käsittää viisi noin 500-sivuista osaa. Tarkoitus on, että kaikki osat ilmestyvät vuoden 2014 loppuun mennessä.
Ensimmäinen osa julkistettiin joulukuussa
2012. Se sisältää Chydeniuksen varhaisimmat
kirjoitukset vuosilta 1751–65. Teos sisältää
muun muassa maisterinväitöksen, Kuninkaalliselle tiedeakatemialle lähetettyjä kilpakirjoituksia, valtiopäivämuistioita ja kirjeitä. Chydeniuksen tunnetuimpien kirjoitusten joukosta
ovat mukana ”Valtakunnan heikkouden lähde”
ja ”Kansallinen voitto”.
Julkaisuhanke toteutetaan Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry:n, Anders Chydenius -säätiön ja Jyväskylän yliopiston/Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöhankkeena. Noin puolet hankkeen rahoituksesta
tulee opetusministeriöltä. Muita rahoittajia
ovat eri rahastot Suomessa ja Ruotsissa, Suomen Pankki, Kokkolan kaupunki ja yksityiset
yritykset.
Vuonna 2011 julkaistiin valikoima Chydeniuksen kirjoituksia nykyenglanniksi käännettynä (Jonasson, M. ja Hyttinen. P. (toim.), Anticipating The Wealth of Nations. The Selected
Works of Anders Chydenius, (1729–1803),
Routledge 2012).

Anders Chydeniuksen koko
kirjallinen tuotanto julkaistaan

Professorien ja dosenttien
yhdistykselle uusi johtokunta

Anders Chydeniuksen kirjallinen tuotanto julkaistaan sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruotsiksi kirjoituksia on edellisen kerran julkaistu
laajemmin yli sata vuotta sitten ja suomeksi osa
niistä on aiemmin ilmestynyt vuonna 1929.
Ruotsinkielisen laitoksen Anders Chydenius
samlade skrifter julkaisee Svenska litteratursäll-

Kansantaloustieteen professorien ja dosenttien
yhdistys ry on valinnut kokouksessaan 15.11.2012
johtokunnan. Uusi kokoonpano on seuraava:
puheenjohtaja Tapio Palokangas (Helsingin yliopisto), varapuheenjohtaja Hannu Tervo (Jyväskylän yliopisto), johtokunnan jäsen Panu
Kalmi (Vaasan yliopisto), johtokunnan jäsen
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Markku Lanne (Helsingin yliopisto), johtokunnan jäsen Ulla Lehmijoki (Helsingin yliopisto).

Ilmoittautuminen Jyväskylän
kesäseminaariin on alkanut
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää taloustutkijoiden kesäseminaarin 12.13.6.2013 jo 30. kerran. Ilmoittautuminen seminaariin on alkanut, ja se tapahtuu sähköisesti osoitteessa http://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/
kesaseminaari, josta saa myös lisätietoja käytännön järjestelyistä. Ilmoittautuminen seminaariin loppuu 15. toukokuuta.
Kesäseminaariin ovat tervetulleita kaikki
kansantaloustieteen, yrityksen taloustieteiden,
julkisen hallinnon ja yrityselämän edustajat
sekä muut seminaarin aihepiireistä kiinnostuneet.

Juha Joenväärälle OP-Pohjolaryhmän väitöskirjapalkinto
Oulun yliopistosta väitelleen Juha Joenväärän
väitöskirja ”Essays on hedge fund performance
and risk” on valittu OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön väitöskirjakilpailun parhaaksi. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Oulun
yliopiston taloustieteiden tiedekunta hyväksyi
Joenväärän väitöskirjan vuoden 2010 lokakuussa arvosanalla erinomainen. Palkinto luovutettiin 29.1.2013.
Väitöskirjassa tarkastellaan uusia taloustieteeseen ja ekonometriaan perustuvia menetelmiä mitata ja ennustaa hedge-rahastojen menestystä ja riskejä. Tutkimustulokset osoittavat,
että menetelmien soveltamisesta käytäntöön
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olisi selvää hyötyä valvontaviranomaisille ja sijoittajille.
Yliopistot lähettivät oman karsintansa tuloksena tutkimussäätiön väitöskirjakilpailuun
yhteensä viisi väitöskirjaa. Kilpailu oli järjestyksessä kymmenes. Palkinnon saajan valitsee OPPohjola-ryhmän tutkimussäätiön hallitus.

Panu Kalmille Vuoden
tutkimusteko -palkinto
Vaasan yliopisto palkitsi viime vuoden tutkimus- ja opetusteot vuosipäivän juhlassa 28.
tammikuuta. Vuoden tutkimusteko -palkinto
myönnettiin kauppatieteellisen tiedekunnan
taloustieteen professori Panu Kalmille. Kalmi
on tutkimuksessaan erikoistunut työn taloustieteeseen sekä rahoitus- ja pankkitoimintaan,
erityisesti osuuspankkitoimintaan, jossa hän on
kansainvälisesti verkostoitunut. Kalmin laajat
kansainväliset suhteet näkyvät julkaisuissa,
joista tärkeimmät on tehty yhteistyössä tutkimusalueen johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Professorina yliopistolla vuonna
2011 aloittanut Kalmi julkaisi viime vuoden
aikana useita merkittäviä tutkimusjulkaisuja.

Erkki Liikasesta Helsingin
yliopiston alumnien kunniajäsen
Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry on valinnut vuoden 2012 kunniajäsenekseen Suomen Pankin pääjohtajan Erkki
Liikasen. Perusteluna valinnalle yhdistyksen
hallitus toteaa pääjohtaja Liikasen vaikuttaneen aktiivisesti yhdistyksen toiminnan käynnistymiseen ja kehitykseen.
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FEP-palkinto Juha-Pekka
Niinimäelle
Juha-Pekka Niinimäki on saanut FEP-palkinnon artikkelistaan Optimal Design of Bank
Bailouts: The Case of Prompt Corrective Action. Artikkeli julkaistiin FEP:n numerossa
1/2012. FEP-palkinto myönnetään parhaalle
Finnish Economic Papersissa viimeisen kahden
vuoden aikana (vuodet 2011 ja 2012) julkaistulle artikkelille. Palkinnon suuruus on 3000
euroa.

Eino H. Laurila -kansantulomitali
Heli Jeskanen-Sundströmille ja
Jukka Pekkariselle
Valtiotieteen maisteri Heli Jeskanen-Sundström
toimi Tilastokeskuksen pääjohtajana vuosina
2001-2012. Uransa aikana Jeskanen-Sundström
on toiminut menestyksekkäästi ja näkyvästi erilaisissa tilastoalan yhteistyöelimissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, muun muassa
EU:n, OECD:n ja YK:n tilastokomiteoiden

johtotehtävissä. Jeskanen-Sundström on lisäksi
ollut aktiivinen toimija yhteiskunnan eri alueilla, esimerkiksi tietoyhteiskunnan edistämisessä
ja tiedepolitiikan kehittämisessä.
Valtiovarainministeriön ylijohtaja ja kansantalousosaston osastopäällikkö VTT Jukka Pekkarinen väitteli kansantaloustieteestä vuonna
1979 Helsingin yliopistossa. Vuosina 19912006 Pekkarinen toimi Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana. Hän teki mm. selvityksen
kuntien saamasta valtionavusta. Toukokuusta
2010 lokakuuhun 2011 hän toimi talousasioiden alivaltiosihteerinä ja talousneuvoston sihteeristön päällikkönä valtioneuvoston kansliassa.
Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen
tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja
tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös
edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja
käytännön tilastotyön vuorovaikutusta.
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