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TIEDOKSI

VATT:lle uusi neuvottelukunta
Valtiovarainministeriö nimitti Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle VATT:lle uuden
neuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi 2016–
2018. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on
professori Otto Toivanen (Katholieke Universiteit Leuven ja Aalto-yliopisto) ja muut jäsenet
ovat pääjohtaja Marjo Bruun (Tilastokeskus),
analyysi- ja ennusteosaston johtaja Laura Hartman (Försäkringskassan, Tukholma), finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo (valtiovarainministeriö), toimitusjohtaja Risto Murto (Varma) ja professori Panu Poutvaara (Ludwig
Maximilians University ja Ifo Institute, München). Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat
VATT:n ylijohtaja Anni Huhtala ja henkilöstön
edustaja, erikoistutkija Tanja Saxell.
Neuvottelukunnan nimittämistä kertovassa
lehdistötiedotteessa neuvottelukunnan uusi puheenjohtaja Otto Toivanen korostaa luovan
toiminnan kasautumisetuja. Kun samantapainen toiminta keskittyy tietylle alueelle, se hyödyttää kaikkia alan toimijoita. Korkeakoulusektorilla olennaista ei Toivasen mielestä ole korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen koko vaan se,
minkä kokoisia tutkimusta tekevät ja opetusta
antavat yksiköt ovat. Suomessa nämä yksiköt
ovat usein varsin pieniä. VATT sijaitsee Economicum kampuksella vahvan taloustieteen keskittymän yliopistojen – Hankenin, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen ja HECER:in – ytimessä.

Panu Kalmille Warren Samuels
-palkinto
Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu
Kalmille ja hänen kahdelle kollegalleen on
myönnetty Warren Samuels -palkinto Allied
Social Sciences Associationin (ASSA) konferenssissa San Franciscossa.
Palkinto myönnetään vuosittain parhaalle
ASSA-kokouksessa esitettävälle sosiaalisen taloustieteen alaan kuuluvalle tutkimukselle. Palkinnon myöntää Association for Social Economics. Kalmin artikkeli “Selectivity and Transparency in Social Banking: Evidence from
Europe” on kirjoitettu yhdessä Simon Cornéen
(Université de Rennes I) ja Ariane Szafarzin
(Université Libre de Bruxelles) kanssa (Universite Libre de Bruxelles Working Papers
CEB 15-047).
Artikkelissa tarkastellaan tilinpäätösaineiston avulla sitä, miten sosiaaliset pankit, jotka
lainoittavat sosiaalisia yrityksiä ja pyrkivät toiminnallaan laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, eroavat lainoituksen valikoivuuden ja
toiminnan läpinäkyvyyden suhteen valtavirtapankeista.
ASSA-konferenssi on tärkein ja suurin vuosittain taloustieteen alalla järjestettävä tapahtuma, johon osallistuu vuosittain yli 10 000 taloustieteen tutkijaa eri puolilta maailmaa. Warren Samuels oli merkittävä yhdysvaltalainen
institutionaalinen taloustieteilijä, joka kuoli
vuonna 2011.
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Suomen Pankin tutkimustoiminta
arvioitiin jo neljännen kerran
Suomen Pankin tutkimustoiminnasta on valmistunut raportti, jossa kolme kansainvälisesti
tunnettua taloustieteen professoria arvioi pankin tutkimus- ja selvitystoimintaa viiden viime
vuoden ajalta. Vastaava evaluaatio on tehty aikaisemin kolme kertaa (1999, 2004 ja 2009).
Arviointiryhmän raportissa on arvioitu tutkimustoiminnan tieteellistä laatua ja merkitystä
Suomen Pankin tavoitteiden kannalta. Siinä on
myös esitetty suosituksia, joiden avulla pankin
tutkimustoimintaa voitaisiin edelleen kehittää.
Arviointitryhmä suosittelee muun muassa tutkijoiden lukumäärän lisäämistä ja tutkimuksen
laadun parantamista tähtäämällä aiempaa
enemmän kärkiluokan (Tier 1 ja Tier 2) aikakauskirjoissa julkaistaviin artikkeleihin. Ryhmä
suosittelee myös kanssakäymisen tiivistämistä
suomalaisten yliopistotutkijoiden kanssa sekä
yhteisen käsityksen luomista siitä, miten pankissa tehtävä tutkimus parhaiten palvelee pankin strategisia tavoitteita.
Vuoden 2015 arviointiryhmän jäseninä toimivat professori Mikko Puhakka (Oulun yliopisto), professori Rafael Repullo (Centro de
Estudios Monetarios y Financieros, Madrid) ja
professori Carl Walsh (University of California,
Santa Cruz). Englanninkielinen raportti External evaluation of the research of the Bank of
Finland löytyy Suomen Pankin nettisivuilta
http://www.suomenpankki.fi/fi/tutkimus/esittely/evaluaatio.
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OP Ryhmän tutkimussäätiön
palkinnot Juuso Välimäelle ja
Salla Pöyrylle
OP Ryhmän tutkimussäätiö myönsi kannustuspalkinnon professori Juuso Välimäelle. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun taloustieteen professorina toimiva Välimäki on Euroopan johtavia
mikrotaloustieteilijöitä, jonka erikoisalueita
ovat peliteoria, sopimusteoria, toimialan taloustiede ja informaation taloustiede.
Välimäki valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna
1989. Hän on toiminut apulaisprofessorina
Northwesternin yliopistossa ja professorina
Southwesternin yliopistossa Isossa-Britanniassa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorina hän on toiminut vuodesta 2002 ja
samalla Yalen yliopiston vierailevana professorina vuodesta 2009 lähtien.
Tiedeyhteisön osoittamaa arvostusta kuvaa
se, että Välimäki toimi useita vuosia Review of
Economic Studies -lehden päätoimittajana ja on
tällä hetkellä Journal of the European Economic
Association -lehden päätoimittaja.
OP Ryhmän tutkimussäätiö perusti tunnustus- ja kannustuspalkinnot 40-vuotisen toimintansa kunniaksi. Kannustuspalkinto annetaan
tutkimustyössä poikkeuksellista luovuutta
osoittaneelle henkilölle, jolta voidaan odottaa
merkittäviä saavutuksia myös tulevaisuudessa. Palkinto myönnettiin nyt toisen kerran. Ensimmäisen kannustuspalkinnon sai vuonna
2014 professori Matti Keloharju.
Samalla OP Ryhmän tutkimussäätiö palkitsi kauppatieteiden tohtori Salla Pöyryn parhaasta rahoitusalan väitöskirjasta. Palkinnon
suuruus on 10 000 euroa. Svenska handelshögskolanissa hyväksytyssä väitöskirjassaan Essays

Ti e d o k s i

on Financial Market Frictions and Imperfections Pöyry paneutuu rahoitusmarkkinoiden
tehokkuutta heikentäviin markkinarajoitteisiin.
Tutkimuksessa tarkastellaan hintojen muodostusta ja pääomamarkkinoiden toimivuutta, eri-

tyisesti huomioiden markkinarajoituksia, jotka
aiheutuvat vallitsevista institutionaalisista olosuhteista tai sijoittajien odotuksista poikkeavasta käyttäytymisestä.
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Taloustutkijoiden 33. kesäseminaari
1.−2. kesäkuuta 2016
Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi

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

1.–2.6.2016

kiinnostuneet. Tapahtumassa jaetaan perinteinen
kristallipallo vuoden 2015 parhaalle talousennustajalle ja
keskiviikkoillan ohjelmaan kuuluu myös risteily
Päijänteellä.

Seminaarin plenumisteina professori Bertil Holmlund
(Uppsalan yliopisto) ja ylijohtaja Anni Huhtala (VATT).
Seminaarin järjestää Jyväskylän yliopiston
kauppakorkeakoulu. Tukea seminaarin järjestämiseen
ovat antaneet Yrjö Jahnssonin säätiö, Liikesivistysrahasto
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 Roope Uusitalo (roope.h.uusitalo@jyu.fi)
Professori Kari Heimonen (kari.o.heimonen@jyu.fi)
Professori Jaakko Pehkonen (jaakko.k.pehkonen@jyu.fi)
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