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TIEDOKSI

Kansantaloustieteen päivät tällä 
kertaa Porissa

Seuraavat Kansantaloustieteen päivät järjeste-
tään Porissa 4.–5.2.2016. Ohjelma kootaan 
perinteiseen tapaan valitsemalla yhdistykselle 
jätetyistä ehdotuksista parhaat ja kiinnostavim-
mat. Ehdotusten määräaika päättyi 7. joulu-
kuuta 2015. Kansantaloustieteen päivät järjes-
tetään nyt 38. kerran.

Plenum-esitelmän pitää Ulrike Malmendier, 
joka toimii talosutiteen professorina Berkeleys-
sa, Kaliforniassa. Malmendier on tehnyt moni-
puolista tutkimusta yritysrahoituksen, käyttäy-
tymistaloustieteen, organisaatiotaloustieteen ja 
sopimusteorian alalla. Hän on väitellyt Harvar-
dissa ja sitä ennen opiskellut Bonnin yliopistos-
sa Saksassa.  

Lisäksi päivillä järjestetään erikoissessio, 
jossa käsitellään Ruotsin ja Suomen työmarkki-
noita mikroaineistoihin perustuvien vertailevi-
en tutkimusten pohjalta. Vierailevana puhujana 
toimii Per Skedinger ruotsalaisesta elinkeino-
elämän tutkimuslaitoksesta (Institutet för näri-
ngslivsforskning). Skedinger on väitellyt Upp-
salan yliopistosta. Hän on aiemmin toiminut 
Ekonomisk debatt -lehden päätoimittajana 
sekä ollut ILO:n ja Euroopan komission aset-
taman minimipalkkoja selvittävän asiantuntija-
työryhmän jäsen.

Suomen Akatemian tieteelliset 
toimikunnat nimetty kaudelle 
2016-2018

Valtioneuvosto päätti lokakuussa Suomen Aka-
temian tieteellisten toimikuntien kokoonpa-
nosta kolmivuotiskaudeksi 2016–2018. Akate-
miassa toimii neljä tieteellistä toimikuntaa, 
jotka hoitavat Akatemian tehtäviä toimialoil-
laan. Toimikuntien yhtenä keskeisenä tehtävä-
nä on tehdä kilpailuun ja laatuun perustuen 
rahoituspäätöksiä tutkimushankkeista. Lisäksi 
toimikuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja 
puheoikeus Akatemian hallituksessa. 

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen 
toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin profes-
sori Anneli Anttonen (sosiaalipolitiikka) Tam-
pereen yliopistosta. Taloustieteistä toimikun-
nan jäseneksi valittiin professori Eva Liljeblom 
Hankenista.

Strategisen tutkimuksen 
ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät 

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 
14.9.2015 valita 16 konsortiota ensimmäisenä 
käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjel-
miin. Konsortiot koostuvat yhteensä 116 tutki-
musryhmästä.  Konsortioiden tutkijoista 58 
prosenttia työskentelee yliopistoissa ja 37 pro-
senttia tutkimuslaitoksissa. Konsortioiden ra-
hoitukseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa 
vuosina 2015–2017.
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Kaikki hankkeet arvioitiin ohjelmakohtai-
sissa relevanssipaneeleissa, joiden tehtävänä oli 
arvioida hakijan suunnitteleman tutkimuksen 
yhteiskunnallista relevanssia ja vaikuttavuutta 
sekä hankkeiden vuorovaikutussuunnitelmien 
laatua sekä hankkeen sopivuutta ohjelmaan. 
Relevanssipaneelien lausuntojen perusteella 
päätettiin arvioida 56 hakemusta myös tieteel-
lisissä paneeleissa, joiden jäseninä oli vain ul-
komaisia asiantuntijoita. Konsortiokohtaisten 
rahoituksen määrästä päätettiin lokakuussa. 

Professori Rauli Sventon (Oulun yliopisto) 
johtamalle konsortiolle myönnettiin vajaat 3,2 
miljoonaa euroa. Hankkeessa Cloud Compu-
ting as an Enabler of Large Scale Variable 
Distributed Energy Solutions etsitään mahdol-
lisuuksia sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan 
että liiketoimintojen kehittämiseen. Tavoittee-
na on muodostaa hajautetun energiajärjestel-
män malli, jossa uusiutuvien energialähteiden 
lisääntyvä käyttö yhdessä verkkojen älykkyyden 
ja palveluiden digitalisaation kanssa yhdiste-
tään kustannustehokkaalla tavalla toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Hanke kuuluu ohjelmaan 
Disruptive Technologies and Changing Institu-
tions. Konsortioon kuuluu tutkijoita myös 
VATT:sta. 

VATT on mukana myös toisessa samaan 
ohjelmaan kuuluvassa, professori Raimo Lovi-
on johtamassa hankkeessa Smart Energy Tran-
sition - Realizing its potential for sustainable 
growth for Finland’s second century. Uudet 
teknologiat rikkovat vanhoja energiajärjestel-
miä ja muuttavat tuottajien ja kuluttajien roo-
leja. Tämä muutos avaa myös suuria mahdolli-
suuksia.  On arvioitu, että energiatuotannon 
murros luo 50 000 miljardin markkinat vuo-
teen 2035 mennessä. Lovion johtaman hank-
keen tavoitteena on analysoida teknologisia 
murroksia älykkäässä energiantuotannossa ja 

jakelussa ja selvittää sitä, miten eri toimialat 
voivat hyötyä muutoksesta. Konsortiolle myön-
netty rahoitus on 3,3 miljoonaa euroa. 

Tuomas Pekkarisen (VATT) johtaman kon-
sortion hanke Preventing social exclusion: 
What works and why?  Hankkeessa pyritään 
löytämään uusia lähestymistapoja sosiaalisen 
syrjäytymisen estämiseksi. Käytettävissä on 
Suomen ainutlaatuinen tietoinfrastruktuuri, 
jonka avulla syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöi-
tä voidaan seurata ja arvioida aiempien politiik-
katoimenpiteiden vaikutuksia. Yhdessä psyko-
logien, koulutustutkijoiden ja kansalaisjärjestö-
jen suunnitellaan tutkimukseen perustuvia in-
terventoita, joiden vaikutuksia selvitetään sa-
tunnaistettujen kenttäkokeilujen avulla. Hanke 
kuuluu ohjelmaan Equality in Society. Hank-
keelle myönnetty rahoitus vuosille 2015−2017 
on 2,4 miljoonaa euroa.

Samaan ohjelmaan kuuluu myös professori 
Matti Tuomalan (Tampereen yliopisto) johta-
man konsortion hanke Work, Inequality and 
Public Policy. Hankkeen tavoitteena on selvit-
tää erityyppistä eriarvoisuutta ja sitä, miten 
niihin voidaan vaikuttaa sekä lyhyellä aikavälil-
lä että ihmisten elinkaaren yli. Hankkeessa tut-
kitaan eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyden 
ja terveydentilan yhteyksiä. Uutta evidenssiä 
saadaan työmarkkinoiden polarisoitumisesta ja 
epätyypillisistä työsuhteista ja niiden vaikutuk-
sista. Samalla voidaan arvioida sitä, miten hy-
vin nykyiset sosiaali- ja työmarkkinapoliittiset 
keinot pystyvät vastaamaan uusien sosiaalisis-
ten riskien ja työn uusien muotojen antamiin 
haasteisiin. Konsortiossa ovat mukana muiden 
ohella myös Palkansaajien tutkimuslaitos, Pel-
lervon taloustutkimus PTT ja VATT. Konsor-
tiolle myönnetty summa on vajaat 3 miljoonaa 
euroa.

Tiedoks i
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Palkittu tilastojuttu havainnollistaa 
hintatilastoja

Tilastokeskus järjesti 150-vuotisjuhlavuotensa 
kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja hyödyn-
tävästä lehtijutusta. Kilpailun voitti toimittaja 
Olavi Koistisen kirjoittama juttu ”Ei kaikki 
aina kallistu”, joka julkaistiin Helsingin Sano-
missa tammikuussa (24.1.2015).

”Palkittu juttu vertailee kuluttajahintain-
deksin avulla monipuolisesti tuotteiden ja pal-
veluiden hintojen muutoksia yhdeksän vuoden 
aikana. Juttu tarkastelee havainnollisesti ja hel-
posti ymmärrettävällä tavalla hintojen kehitys-
tä ja tilastollisia käsitteitä”, Tilastokeskuksen 
lehdistötiedotteessa todetaan.

Kilpailun avulla haluttiin kannustaa toimit-
tajia käyttämään tilastotietoja kiinnostavasti, 

innovatiivisesti ja havainnollisesti. Tavoitteena 
oli myös lisätä ymmärrystä tilastoista ja niiden 
käyttötavoista. Paras tilastojuttu -kilpailuun 
ilmoitettiin 50 juttua.

Tekijä palkittiin Tilastokeskuksen 150-vuo-
tisjuhlavuoden tilaisuudessa Helsingissä Sääty-
talolla 29.10.2015. Juttu löytyy HS:n sivulla 
http://www.hs.fi/raha/a1421985052463.

HY:n alumneille uusi kunniajäsen

Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopis-
tossa ry:n kunniajäseneksi vuodelle 2015 on 
valittu Johnny Åkerholm.


