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Kaisa Kotakorpi ja Hannu 
Vartiainen professoripoolin 2015 
apurahansaajiksi

Säätiöiden professoripooliin kuuluvat säätiöt 
jakoivat 11.6.2015 kaikkiaan 67 professorille 
27 000 euron suuruisen apurahan 12 kuukaut-
ta kestävään tutkimustyöhön. Lisäksi kullekin 
professorille varattiin 5 000 euron matka-apu-
raha. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma 
on 2,1 miljoonaa euroa. Hakukierros oli pro-
fessoripoolin viimeinen. 

Taloustieteilijöistä apurahan saivat profes-
sori Kaisa Kotakorpi Turun yliopistosta ja pro-
fessori, HECER:n johtaja Hannu Vartiainen 
Helsingin yliopistosta. 

Säätiöiden professoripooli on 15 säätiön 
määräaikainen apurahapooli professorien tut-
kimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin 
kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 
kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittami-
seksi yhdessä yliopiston kanssa. Professorin 
tutkimusjakson aikana professorin työnantaja-
na oleva yliopisto maksaa professorin brutto-
palkasta 55 %. Apurahan määrä vastaavana 
aikana on kaikille professoreille 27 000 euroa 
riippumatta professorin todellisesta henkilö-
kohtaisesta palkasta. 

Pooli perustettiin Suomen Kulttuurirahas-
ton aloitteesta alun perin kolmen vuoden mää-
räajaksi (2012–2014). Syksyllä 2013 säätiöt 
päättivät kahden vuoden jatkokaudesta. Tämän 
kertainen hakemus oli professoripoolin viimei-
nen.

Helvi Kinnunen, Ilmo Mäenpää ja 
Olli Savela palkittu Eino H. Laurila 
-kansantulomitalilla

Vuoden 2015 Eino H. Laurila -kansantulomi-
tali on myönnetty VTM Helvi Kinnuselle, FT 
Ilmo Mäenpäälle ja VTM Olli Savelalle. Mitalit 
myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta 
työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja 
tunnettuuden edistäjinä. 

Helvi Kinnunen on työskennellyt pitkään 
Suomen Pankissa ennuste-, seuranta- ja analyy-
sityössä. Hän kehitti rahoitustilinpitojärjestel-
mää neljännesvuosittaiseksi, ja 1990-luvulla 
sektorikohtaiset rahoitustaseet liitettiin osaksi 
Suomen Pankin mallipohjaista ennustejärjes-
telmää. Myöhemmin hän rakensi julkisen ta-
louden tilastojärjestelmän, jonka avulla valtion, 
kuntien ja sosiaaliturvarahastojen taseet on 
liitetty osaksi ennustejärjestelmää. 

Ilmo Mäenpää on työskennellyt Oulun yli-
opistossa, Thule-instituutissa ja ympäristöhal-
linnon piirissä. Hän on kehittänyt kokonaista-
loudellisia ja aluetalouden malleja ja hyödyntä-
nyt siinä kansantalouden tilinpidon panos-
tuotoskehikkoa ja kustannushyötyanalyysia. 
Hänen tutkimusalueenaan ovat olleet erityises-
ti luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäris-
tövaikutuksien integroiminen kokonaistalou-
delliseen analyysiin. Mäenpää on työllään vai-
kuttanut keskeisesti ympäristötilinpidon kehit-
tämiseen Suomessa.

Olli Savela on työskennellyt pitkään Tilas-
tokeskuksessa kansantalouden tilinpidon asi-
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antuntijana ja kehittäjänä. Hän on ollut viime 
vuosikymmeninä keskeisessä asemassa sekä 
kansantalouden tilinpidon uudistuksissa että 
tuotannossa. Savela on ollut aktiivinen kirjoit-
taja ja kommentoinut asiantuntevasti kansanta-
louden tilinpidon tietojen käyttöä julkisuudes-
sa. Hän on lisäksi osallistunut aktiivisesti uusi-
en kansantuloasiantuntijoiden kouluttamiseen.

Tilastokeskus voittajaksi 
taloustieteilijöiden SM- 
jalkapalloturnauksessa

Taloustieteilijöiden SM-jalkapalloturnaus jär-
jestettiin 18. kerran 19. elokuuta 2015 Helsin-
gissä Puotilan pallokentällä. Turnaukseen osal-
listui tällä kertaa henkilökuntaa Aalto-yliopis-
tosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta 
(teollisuustalous), Oulun yliopistosta, Jyväsky-
län yliopistosta, Vaasan yliopistosta, Suomen 
Pankista ja Finanssivalvonnasta, Tilastokes-
kuksesta sekä Valtion taloudellisesta tutkimus-
keskuksesta. Turun yliopisto, Palkansaajien 
tutkimuslaitos ja Eduskunta joutuivat peruut-
tamaan osanottonsa viime hetkillä. Yhteensä 
pelaajia oli yli 100. Turnauksen järjestäjänä 
toimi tänä vuonna Suomen Pankin Urheiluseu-
ra. Ennen turnausta pelaajille järjestettiin eko-
nomistiseminaari, jossa käsiteltiin Suomen ta-
loustilannetta ja makrovakauspolitiikkaa.

Tiukassa turnauksessa Tilastokeskuksen 
joukkue osoittautui kovimmaksi ja otti kultaa. 
Hopeasijalle tuli Tampereen teknillisen yliopis-
ton joukkue ja pronssin nappasi Suomen Pan-
kin ja Finanssivalvonnan henkilökunnasta 
koottu joukkue.

Vuonna 2014 turnaus järjestettiin Turussa 
Kupittaan urheilupuiston hyväkuntoisilla kei-
nonurmikentillä. Mukana oli yhdeksän joukku-
etta, joista voiton vei silloinkin Tilastokeskus. 

Ensi vuonna ottelu pelataan jälleen Jyväskyläs-
sä, jossa turnaus ensimmäisen kerran vuonna 
1998 Jyväskylän yliopiston Jaakko Pehkosen 
aloitteesta järjestettiin.

Kuka tietää taloudesta?

Tuleeko tutkijoiden ääni riittävästi esille talou-
teen liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelus-
sa, vai tehdäänkö poliittisia päätöksiä enem-
män virkamiestyön, arvojen tai olettamusten 
pohjalta? Mikä on tieteellisen lehden ja kirjan 
rooli taloudellisen tiedon tuottajana? 

Aihetta pohtivat Helsingin kirjamessuilla 
perjantaina 23.10.2015 klo 13–14 Sixten Kork-
man, Roope Uusitalo, Olli Herranen ja Seija 
Ilmakunnas Kansantaloudellisen aikakauskir-
jan päätoimittajan Antti Suvannon johdolla. 
Paneelin järjestävät Kansantaloudellinen aika-
kauskirja, tieto- ja tiedekirjakustantamo Vasta-
paino yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan kanssa. Tapahtumapaikka on Helsingin 
messukeskuksen Kullervo-Sali. 

Paneeli kuuluu Tieteellisten seurain val-
tuuskunnan järjestämään Tiedetori 2015 -ta-
pahtumiin, joita pidetään torstaina ja perjantai-
na 22.–23.10.2015 Kullervo-salissa ja messujen 
Takauma-lavalla. Takauma-lavan yhteydessä 
toimii tiedejulkaisujen päivystyspiste. Ohjel-
maan voi tutustua Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan sivulla http://www.tsv.fi/tiedetori/oh-
jelma.html. 

Johtamiskäytäntöjen vaikutus 
tuottavuuteen Yrjö Jahnsson 
-luentojen aiheena

Yrjö Jahnsson Lectures -luennot pidettiin 21. 
kerran 27.5.–28.5.2015 Helsingissä.  Luentojen 
aihe oli Management and the Wealth of Na-
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tions. Luennoitsijoina toimivat professori 
Nicholas A. Bloom (Stanford Graduate School 
of Business) ja professori John Van Reenen 
(London School of Economics and Political 
Science)

Bloom ja Van Reenen ovat tehneet uraauur-
tava tutkimusta siitä, minkälaisia johtamiskäy-
täntöjä ja johtamistapoja yritykset eri maissa ja 
eri toimialoilla käyttävät. He ovat tuottaneet 
uutta tietoa siitä, miten näitä käytäntöjä ja nii-
den vaikutusta yritysten suorituskykyyn voi-
daan luetettavasti mitata. Tämän tutkimus-
hankkeen tuloksena syntyi ns. kansainvälinen 
johtamiskysely (World Management Survey), 
jonka avulla on saatu uusia tuloksia ja aikai-
sempaa selvästi kattavampi ymmärrys erilaisten 
johtamiskäytäntöjen yleisyydestä ja toimivuu-
desta eri toimialoilla, yli 30 maassa. Luennoilla 
käytiin kattavasti läpi tämän tutkimushankkeen 
tulokset. Luentojen esitysruudut löytyvät sää-
tiön sivuilta: www.yjs.fi. 

Nobelistit esittelyssä

Suurelle yleisölle tarkoitettu Nobel-tapahtuma 
pidetään Helsingin Sanomatalossa 29.10.2015 
alkaen klo 16.30. Paikalla on neljä asiantuntijaa 
(fysiologia/lääketiede, fysiikka, kemia, talous-
tiede), jotka kertovat yleistajuisesti ja lyhyesti 
tämän vuoden Nobel-palkinnoista/-palkituista. 
Tapahtuman juontavat ja asiantuntijoita haas-
tattelevat Jukka Ruukki (HS Tiede) sekä edus-
taja Suomen Tiedetoimittajista. Tilaisuus esite-
tään HSTV:ssä.

Taloustieteen palkinnonsaajasta järjeste-
tään erillinen kampustilaisuus maanantaina 
26.10.2015 klo 16.00 Helsingin Economicumis-
sa (Arkadiankatu 7). Siinä esitellään taloustie-
teen palkinnon saaja ja keskustellaan hänen 
töistään. Taloustieteen palkinnon saajan nimi 
julkistetaan 12.10. iltapäivällä. Tilaisuuden jär-
jestää Tiedeakatemiain neuvottelukunta TANK 
ja Suomen tiedetoimittajat. Taloustieteen osalta 
kampustilaisuudessa tehdään yhteistyötä Ta-
loustieteellisen yhdistyksen kanssa. □




