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TIEDOKSI

Yrjö Jahnsson Award
Ran Spieglerille ja
Michèle Tertiltille
Yrjö Jahnsson Award myönnetään joka toinen
vuosi alle 45-vuotiaalle, ansioituneelle taloustieteen tutkijalle, joka on tehnyt merkittävän
kontribuution eurooppalaiseen taloustieteeseen teoreettisen tai soveltavan tutkimuksen
alalla. Vuoden 2017 Yrjö Jahnsson Award on
myönnetty Ran Spieglerille ja Michèlle Tertiltille. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, joka
tällä kertaa jaetaan kahdelle henkilölle. Palkinto jaetaan tänä vuonna 13. kerran. Tel Avivin
yliopiston ja Lontoon University Collegen professorina toimiva Ran Spiegler tunnetaan kontribuutioistaan talousteoriaan ja erityisesti rajoitettua rationaalisuutta käsittelevään kirjallisuuteen. Mannheimin yliopistossa taloustieteen
professorina toimiva Michèle Tertilt tunnetaan
perheen taloutta ja kulutusluottoja käsittelevistä empiiristä tutkimuksistaan.
Ehdotuksen palkinnonsaajiksi on tehnyt
European Economic Associationin ja Yrjö
Jahnssonin säätiön nimittämä palkintotoimikunta, jonka jäseniä ovat Mark Armstrong,
Armin Falk, Helene Rey ja Hannu Vartiainen.
Palkinnot luovutetaan European Economic
Associationin vuosikokouksessa, joka tänä
vuonna pidetään Lissabonissa elokuun lopussa. Palkinnonsaajat kutsutaan luennoimaan
Helsinkiin vuoden 2017 lopulla.

254

Jooa Mustosesta lukiolaisten
vuoden 2017 Talousguru
Vuoden 2017 Talousguruksi valittiin Jooa Mustonen Gymnasiet Lärkan -lukiosta Helsingistä.
Kilpailun toiseksi tuli Rasmus Keinänen Kuopion lyseon lukiosta ja kolmanneksi Sauli
Kärkkäinen Iisalmen lyseosta. Helsingissä
2. – 3.3.2017 pidetyssä loppukilpailussa oli mukana 14 oman lukionsa parasta taloustietäjää.
Finalistit karsittiin alkukilpailussa, johon osallistui noin tuhat oppilasta 128 lukiosta.
Loppukilpailussa finalistit pohtivat, minkälaisia taloudellisia syitä protektionististen paineiden lisääntymisen taustalla on ja mitä seurauksia protektionismin lisääntymisellä voisi
olla maailmantalouden ja Suomen näkökulmasta. Suullisessa väittelyosiossa puolustettiin
kantoja muun muassa siinä, pitäisikö opintotuen muodostua pelkästään opintolainasta vai
ei ja pitäisikö varallisuus ottaa huomioon vai
jättää huomioimatta vanhusten hoivapalvelumaksuissa.
Palkintojen, kuten Talousguru-tittelin, tohtorihatun sekä lehti- ja rahapalkintojen ohella
finalistit palkitaan opiskelupaikalla korkeakoulussa ilman sisäänpääsykoetta. Kolme parasta voi hakea suoraan opiskelupaikkaa Aaltoyliopiston kauppakorkeakouluun, Jyväskylän
yliopiston kauppakorkeakouluun tai Tampereen yliopistoon (kauppatiede). Tämän lisäksi
kaikki neljätoista finalistia voivat hakea opiskelupaikkaa Helsingin yliopistoon (taloustiede),
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Lapin Ammattikorkeakouluun sekä kielikokeen läpäistyään Svenska handelshögskolaniin.
Talousguru-kilpailu juhlistaa tänä vuonna
20-vuotista taivaltaan ja on mukana Suomi 100
-ohjelmassa. Kilpailun järjestivät Finanssialan
Keskusliitto, Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liitto, HYOL ry ja FINE Vakuutusja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukivat myös
Taloustoimittajat ry, Suomen Lukiolaisten Liitto ja Helsingin Sanomat.

Ålands lyceum voitti Generation
€uro -kilpailun
Ålands lyceumin joukkue on voittanut Generation €uro -kilpailun Suomen finaalin. Tasaväkisen kilpailun muut finalistit olivat EteläTapiolan lukion joukkue ja Mäkelänrinteen lukion joukkue. Loppukilpailu järjestettiin Suomen Pankin rahamuseossa helmikuun lopussa.
Voittajan valitsi Suomen Pankin asiantuntijaraati, jonka puheenjohtajana toimi Suomen
Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo
Honkapohja.
Voittajajoukkueeseen kuuluvat Vilma Danielsson, Edvin Engman, Isak Lindén, Emil
Rönnberg sekä opettajajäsenenä ja ohjaajana
Anders Casén. He saavat palkinnoksi tutustumismatkan Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin. Opettajajäsenenä joukkuetta ohjasi.
Kaksi muuta loppukilpailuun selvinnyttä joukkuetta palkittiin kirjalahjakorteilla.
Generation €uro -joukkuekilpailussa testataan opiskelijoiden perehtyneisyyttä rahapolitiikkaan. Kilpailu muistuttaa monella tavalla
keskuspankin ekonomistin päivittäistä työtä:
kilpailijat seuraavat ja analysoivat laaja-alaises-

ti taloutta ja rahataloutta sekä haastavat omia
ja muiden näkemyksiä. Kilpailu järjestetään
vuosittain 11 euromaassa 16–19-vuotiaille
opiskelijoille. Nelihenkisten joukkueiden tehtävänä on valmistella ja esitellä ehdotus EKP:n
neuvoston korkopäätökseksi sekä mahdollisiksi muiksi rahapoliittisiksi toimiksi. Suomessa
kilpailun järjestää Suomen Pankki, joka pyrkii
edistämään nuorten talousosaamista.
Kilpailun ensimmäinen kierros järjestettiin
verkossa tietovisana, johon osallistui Suomesta
29 joukkuetta 11 koulusta. Toisella kierroksella joukkueet tekivät analyysitehtävän, jonka
kilpailun raati pisteytti. Loppukilpailuun selvisi kolme parasta joukkuetta.

Tutkijoiden yötä vietetään taas
syyskuun lopussa
Euroopan laajuinen tiedetapahtuma Tutkijoiden yö tekee tiedettä ja tutkijoiden työtä tutuksi suurelle yleisölle. Se pyrkii vastaamaan ihmisten kysymyksiin tieteestä ja tutkimuksesta
sekä johdattelemaan uusien kysymysten ja vastausten luo. Yhden päivän, illan ja yön aikana
lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit pääsevät tutustumaan tieteeseen työpajojen, tutkijatapaamisten, tiedeluentojen ja laboratoriovierailujen
kautta.
Tutkijoiden yötä vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina. Seuraava Tutkijoiden yö järjestetään 29.9.2017 yhtä aikaa noin
300 kaupungissa ympäri Eurooppaa. Suomessa
tapahtumaan voi osallistua neljällätoista eri
paikkakunnalla. Tutkijoiden yön ohjelma levittäytyy syyskuussa Espooseen, Helsinkiin,
Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kuo255
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pioon, Lahteen, Ouluun, Rovaniemelle, Savonlinnaan, Sodankylään, Tampereelle, Turkuun
ja Vantaalle. Tutkijoiden yö on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
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Tutkijoiden yötä rahoittavat Euroopan
unionin Horisontti 2020 -ohjelman Marie
Sklodowska-Curie -toimet. Tietoa tapahtumasta löytyy sivulta http://tutkijoidenyo.fi/fi.

