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TIEDOKSI

Suomeen perustetaan uusi taloustieteen
tutkimus- ja opetusyksikkö

Helsinkiin perustetaan uusi taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö. Helsinki Graduate
School of Economics (Helsinki GSE) -nimeä
kantavan hankkeen valmistelu alkaa kolmen
pääkaupunkiseudun yliopiston yhteistyönä.
Kansainväliselle huipulle tähtäävän, jopa uutta
15 professuuria tarjoavan tutkimus- ja opetusyksikön tehtävänä on turvata tohtorikoulutus
kaikilla keskeisillä taloustieteen osa-alueilla.
Yksikön käytännön toteuttamisesta vastaavat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja
Svenska Handelshögskolan, jotka aloittavat
hankkeen valmistelun viipymättä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Suomen Pankki
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yksikön perustamista ja sitoutuvat Helsinki
GSE:n toiminnan pitkäjänteiseen resursointiin. Hankkeelle tullaan hakemaan myös yksityistä rahoitusta.
Helsinki GSE:sta muodostuu kansainväliselle huipulle tähtäävä taloustieteen tutkimusja opetusyksikkö, jonka tavoitteena on mm.
turvata tohtorikoulutus kaikilla keskeisillä taloustieteen osa-alueilla. Erityisesti vahvistettavia tutkimusalueita ovat makrotaloustiede,
julkistalous, sovellettu mikrotaloustiede sekä
aineistopohjainen päätöksenteko.
Tavoitteena on perustaa yksikköön jopa 15
uutta professuuria vuoteen 2022 mennessä.
Olemassa olevat vakanssit mukaan lukien taloustieteen professorien määrä nousee 35:een,

joka on kansainväliset mitat täyttävä osaamiskeskittymä. Professoreiksi tullaan rekrytoimaan juniori- ja senioritason tutkijoita. Myös
tohtori- ja maisteritutkintojen määrät taloustieteissä on tarkoitus saada nousuun. Helsinki
GSE tulee tekemään yhteistyötä ulkopuolisten
sidosryhmien, kuten pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivien yliopistojen sekä muiden
yhteiskuntatieteiden ja liiketaloustieteen tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

VATT:n tutkimustoiminta vahvistuu
tutkimusprofessuureilla

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
VATT:n tutkimustoiminta vahvistuu kolmella
uudella tutkimusprofessuurilla. Tutkimusprofessorit tekevät tieteellistä tutkimusta, vastaavat tutkimusrahoituksen hankinnasta ja johtavat tutkimusryhmiä ja -projekteja. Professuureilla halutaan myös palvella kotimaista tiedeyhteisöä ja yhteiskuntaa entistä laajemmin.
Uusina tutkimusprofessoreina ovat jo aloittaneet Ph.D. Tuomas Pekkarinen ja KTT Kaisa
Kotakorpi.
Pekkarisen tutkimus käsittelee erityisesti
työmarkkinoita ja palkkojen määräytymistä
sekä koulutuspoliittisten uudistusten vaikutuksia sosiaaliseen liikkuvuuteen ja oppimistuloksiin. Pekkarinen väitteli tohtoriksi European University Institute -yliopistossa vuonna
2003.
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Kotakorpi on erikoistunut julkistaloustieteen kysymyksiin, ennen kaikkea verotukseen.
Hänen tutkimuksensa käsittelevät haittaverotusta, talouspolitiikan arviointia sekä vero- ja
tukijärjestelmän vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Kotakorpi väitteli
tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna
2007.

VATT osaksi eurooppalaista
tutkimusverkostoa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on
kutsuttu mukaan uuteen eurooppalaiseen tutkimusverkostoon, EconPol Europeen. Verkoston tavoitteena on syventää keskustelua Euroopan unionin talous- ja finanssipolitiikan tulevaisuudesta sekä kehittää ratkaisuja EU:n kohtaamiin haasteisiin. Verkoston tutkimuksen
pääteemoihin kuuluvat muun muassa kestävä
kasvu sekä pääomamarkkinoiden ja finanssipalveluiden sääntely. EconPol Europe tulee
myös tekemään tutkimukseen pohjautuvia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) tulisi kehittyä. Verkosto lanseerattiin 22.6.2017 Brysselissä.
Tutkimusverkostoa johtaa saksalainen tutkimuslaitos Ifo Institute. Verkoston muut jäsenet ovat Oxfordin yliopiston Centre for
Business Taxation, Toulouse School of Economics (TSE), Brysselissä toimiva Centre for
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European Policy Studies (CEPS), ranskalainen
Centre d’Études Prospectives et d’Informations
Internationales (CEPII), Wienissä toimiva
Institute for Advanced Studies (IHS), Università
di Trento sekä Mannheimissa toimiva Centre
for European Economic Research (ZEW).

Oulun yliopiston joukkue nappasi
taas kultaa taloustieteilijöiden
SM-jalkapalloturnauksessa Oulussa

Taloustieteilijöiden SM-jalkapalloturnaus 2017
pelattiin 10.8.2017 Arina Areenalla Oulun Heinäpäässä. Turnauksen voitti toistamiseen Oulun yliopiston joukkue, joka kaatoi finaalissa
Jyväskylän yliopiston joukkueen. Suomen Pankin joukkue nappasi pronssia jättäen valtiovarainministeriön ja VATT:n yhteisjoukkueen
nelossijalle. Turnaukseen osallistui kaikkiaan
kahdeksan joukkuetta. Perinteikäs tapahtuma
järjestettiin nyt kahdennenkymmenennen kerran. Oulun ja Jyväskylän joukkueet ovat olleet
mukana kaikissa turnauksissa. Ensi vuonna
turnaus pelataan taas Jyväskylässä.
Ennen turnausta Oulun yliopiston Martti
Ahtisaari -instituutti järjesti seminaarin, jossa
Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn
puhui euroalueen ja Suomen talouskasvusta.
Heinäkuussa jalkapallo-ottelussa loukkaantunut Rehn oli mukana turnauksessa Suomen
Pankin joukkueen kapteenina.

