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TIEDOKSI

Helsingin KT-päivillä laaja kattaus
taloustieteellistä tutkimusta
37. Kansantaloustieteen päivät järjestettiin 12.13. helmikuuta Helsingissä Tieteiden talolla.
Päiville osallistui yli 150 eri tutkimusalojen ja
instituutioiden edustajaa ja 29 seminaari-istunnossa nähtiin kaikkiaan 101 erilaista esitelmää
tuoreesta tutkimuksesta.
Ensimmäisen konferenssipäivän päätti
UNU-WIDERin järjestämä erikoissessio. Sessiossa Finn Tarp esitelmöi kehitysavun ja kasvun suhteesta kehittyvissä maissa ja Channing
Arndt analysoi ilmastonmuutosta kehittyvien
maiden näkökulmasta. Toinen konferenssipäivä alkoi plenum-luennolla, jonka piti professori Sergei Guriyev Pariisin Sciences Po-yliopistosta. Vuonna 2016 KT-päivät järjestetään Porissa.

Bengt Holmströmille Yrjö
Jahnssonin säätiön tiedepalkinto
MIT:n taloustieteen professori Bengt Holmströmille ojennettiin Yrjö Jahnssonin säätiön
tiedepalkinto 20 000 euroa säätiön 60-vuotisjuhlassa Finlandiatalolla 16.12.2014. Tiedepalkinto myönnetään merkittävästä taloustieteellisestä, terveystaloustieteellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Lääketieteen
tiedepalkinnon sai akatemiaprofessori Jaakko
Kaprio.

”Professori Bengt Holmström on tieteen
edustajana aktiivisesti osallistunut suomalaiseen
yhteiskunnalliseen keskusteluun eri foorumeilla
koko pitkän uransa ajan. Hän on osallistunut
laajasti esimerkiksi talous- ja innovaatiopolitiikkaa, talouskasvua ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa koskevaan keskusteluun”, palkinnon perusteluissa todetaan. Holmström on
tunnetuimpia suomalaisia taloustieteilijöitä maailmalla.

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön
väitöskirjapalkinto kehittyvien
maiden osakemarkkinoiden
tutkijalle
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön väitöskirjakilpailun parhaaksi on valittu KTT Heikki
Lehkosen rahoitusalaan liittyvä väitöskirja ”Essays on Emerging Financial Markets, Political
Institutions and Development Differences”.
Väitöskirja on hyväksytty Jyväskylän yliopiston
kauppakorkeakoulussa. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.
Heikki Lehkonen tutki kehittyvien maiden
osakemarkkinoiden käyttäytymistä, niiden
makrotaloudellista ja poliittista ympäristöä
sekä eroja kehittyneisiin maihin. Tutkimus tuo
uutta tietoa instituutioiden vaikutuksesta
markkinoiden globaaliin integraatioon, poliittiseen riskiin ja riskinhajauttamishyötyyn. Väi-

129

KA K 1/2015

töskirja on esitelty Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 3/2014.

Hanna Westmanin tutkimus
palkittiin Australiassa

Suomen Ekonomien
kirjallisuuspalkinto
Sixten Korkmanille

Hanna Westmanin tutkimuspaperi “Crisis Performance of European Banks – Does Management Ownership Matter?” voitti kansainvälisen BankScope -palkinnon parhaana pankkitoimintaa käsittelevänä tutkimuksena. Palkinto
jaettiin Sydneyssa joulukuussa järjestetyn Australasian Finance and Banking -konferenssin
yhteydessä.
Tutkimuspaperissa on selvitetty eurooppalaisten pankkien riskinoton ja suoriutumisen
yhteyksiä finanssikriisin aikana. Tulosten mukaan johdon omistuksella on positiivinen vaikutus suoriutumiseen pienissä ja ei-perinteisissä pankeissa. Sen sijaan suurissa ja hajautetuissa pankeissa omistajuuden vaikutus on negatiivinen, mikä viittaa siihen, että osakkeenomistajat suostuttelevat johtajia riskinottoon, mikäli turvaverkko jo entuudestaan luo kannustimia
siirtää riskiä velkojille ja veronmaksajille. Tutkimus on julkaistu Suomen Pankin sarjassa
(Research Discussion Papers 28/2014). Hanna
Westman siirtyi 2015 alussa Suomen Pankista
Nordean palvelukseen.

Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman sai
Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon 24
000 euroa kirjasta Talous ja utopia (Doscendo
2012). Teos ”luo ymmärrystä, joka auttaa näkemään talouden kuvaa kokonaisvaltaisemmin ja
sikäli edistää tänä vaikeana aikana haasteellista
pidemmän tähtäimen päätöksentekoa”, kirjallisuuspalkinnon palkintoraati perusteli valintaansa.
Tunnustuspalkinto 6 000 euroa annettiin
Karl-Erik Michelsenin teokselle Kone - Perhe,
yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla
(Otava 2013). 30 000 euron kirjallisuuspalkinto
jaettiin 10. kerran. Summa on yhtä suuri kuin
kaunokirjallisuudelle myönnetty Finlandiapalkinto. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi.
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XXXII

Taloustutkijoiden 32. kesäseminaari
10.−11. kesäkuuta 2015
Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi

TALOUSTUTKIJOIDEN
Seminaariin ovat tervetulleita kaikki taloustieteen,
KESÄSEMINAARI yrityksen taloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän
JYVÄSKYLÄSSÄ
edustajat sekä kaikki muut seminaarin aihepiireistä

10.–11.6.2015

kiinnostuneet. Tapahtumassa jaetaan perinteinen
kristallipallo vuoden 2014 parhaalle talousennustajalle ja
keskiviikkoillan ohjelmaan kuuluu myös risteily
Päijänteellä.
Plenumisteina professori Markus Jäntti (Tukholman
yliopisto) ja tutkimusjohtaja Aki Kangasharju (Nordea)
Seminaarin järjestää Jyväskylän yliopiston
kauppakorkeakoulu. Tukea seminaarin järjestämiseen
ovat antaneet Yrjö Jahnssonin säätiö ja sanomalehti
Keskisuomalainen.
Ilmoittautumiset pyydetään 8. toukokuuta mennessä
verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
http://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/kesaseminaari
Tervetuloa!
Lisätietoja seminaarista ja mm. majoituksesta löytyy
yllä olevalta www-sivulta.

Tiedusteluihin vastaavat:
Tohtorikoulutettava Juho Jokinen,
juho.p.jokinen@jyu.fi, puh. 040 576 7807
Professori Hannu Tervo (hannu.t.tervo@jyu.fi)
Professori Kari Heimonen (kari.heimonen@econ.jyu.fi)
Professori Jaakko Pehkonen (jaakko.k.pehkonen@jyu.fi)
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