
164

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 1 4 .  v s k .  –  1 / 2 0 1 8

TIEDOKSI

Muutoksia Taloustieteellisen yhdistyksen 
johtokunnassa 

Yhdistyksen puheenjohtaja VTT Jenni Pääk-
könen siirtyi vuoden vaihteessa Euroopan ko-
missioon. Hänen tilalleen johtokunnan pu-
heenjohtajaksi nousi varapuheenjohtaja VTT 
Elias Einiö Valtion taloudellisesta tutkimuskes-
kuksesta. KTT Jenni Kellokumpu valtiovarain-
ministeriöstä nousi samalla varajäsenestä joh-
tokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Muita johto-
kunnan jäseniä ovat Kaisa Alavuotunki, Saara 
Hämäläinen, Olli Kärkkäinen, Jani-Petri Laa-
manen, Elias Oikarinen, Janne Tukiainen ja 
Juuso Vanhala. 

Helsinki Graduate School of Economics 
vahvistuu useilla uusilla professuureilla

Syksyllä 2018 aloittava taloustieteen tutkija-
koulu ja tutkimusyksikkö, Helsinki Graduate 
School of Economics (Helsinki GSE), saa usei-
ta uusia professuureja, jotka vahvistavat laajas-
ti alansa tutkimusta. Suomen Pankki rahoittaa 
makrotaloustieteen professuurin vahvistamaan 
tämän kansallisesti tärkeän alueen tutkimusta 
ja opetusta. Valtiovarainministeriön alainen 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus osallis-
tuu kahden professuurin rahoittamiseen. Yh-
teisprofessuurit on tarkoitus perustaa VATT:n 
tutkimusteemoihin kuuluville taloustieteen 
aloille, erityisesti julkistalouteen. Helsinki 
GSE:n kolme perustajayliopistoa budjetoivat 
itse yhteensä vähintään neljä uutta professuuria 

taloustieteen alalle. Helsinki GSE kerää myös 
yksityiseltä sektorilta lahjoitusvaroja. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö sekä perustajayliopistot 
neuvottelevat kevään 2018 aikana Helsinki 
GSE:n strategisesta rahoituksesta. 

Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja 
Svenska Handelshögskolanin hallitukset ovat 
hyväksyneet yksikön perustamisen, ja yliopis-
tojen rehtorit ovat allekirjoittaneet yksikön 
perustamissopimuksen. Helsinki GSE:n aka-
teeminen johtaja ja johtokunta valitaan alku-
vuonna 2018. Yksikön käytännön toiminta 
käynnistyy syksyllä 2018, kun tohtoriohjelma 
ja jatko-opintoihin valmistava Research Master 
-ohjelma aloittavat. 

Kun Helsinki GSE toimii täydessä laajuu-
dessaan vuoteen 2022 mennessä, pääkaupun-
kiseudun yliopistoista valmistuisi taloustieteen 
maistereita noin puolet nykyistä enemmän ja 
tohtoreita lähes kaksinkertainen määrä. Tämä 
tarkoittaisi keskimäärin 120 maisteria ja 15 
tohtoria vuodessa.

Taloustieteellinen tutkimus esillä Turun 
Kansantaloustieteen päivillä

Jo 40. Kansantaloustieteen päivät pidettiin Tu-
run kauppakorkeakoululla 8–9.2.2018. Päiville 
osallistui noin 140 ekonomistia eri yliopistois-
ta, tutkimuslaitoksista, virastoista ja etujärjes-
töistä. Professori Gilles Saint-Paul Pariisin 
kauppakorkeakoulusta piti päivien plenum-
luennon ja perjantain erikoissessiossa Talous-
politiikan arviointineuvosto esitteli analyysiaan 
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Suomen yliopistojen rahoituksesta ja innovaa-
tiopolitiikasta. Lisäksi Kansantaloustieteen 
päivillä kuultiin yli 90 alustusta meneillään ole-
vasta tutkimuksesta kaikilta taloustieteen aloil-
ta. Vuoden 2019 Kansantaloustieteen päivät 
pidetään Oulussa.

Julkisen talouden ja työmarkkinoiden 
tutkijat kohtaavat Tampereella 

The Institute of Public Finance (IIPF) järjestää 
74. vuotuisen kokouksensa Tampereen yliopis-
tossa 21.–23. elokuuta 2018. Konferenssin tee-
ma on “The Impact of Public Policies on La-
bor Markets and Income Distribution”. Ohjel-
man kokoamisesta ovat vastanneet konferens-
sin tieteellisen komitean puheenjohtajat Eva 
Mörk Uppsalan yliopistosta ja Claus Thurstup 
Kööpenhaminan yliopistosta. Kotimaisen jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtaja on Kaisa 
Kotakorpi Turun yliopistosta. Lähemmät tie-
dot konferenssista löytyvät sen omilta sivuilta 
www.iipf2018.fi. Call for papers päättyi jo hel-
mikuussa 2018.

IIPF on kokoaa yhteen julkisen talouden 
tutkijoita eri puolilta maailmaa. Jäsenten luku-
määrä on yli 700 tutkijaa yli 50 maasta. Vuotui-
sen konferenssin järjestäminen on sen tärkein 
toimintamuoto. Järjestön kotipaikka on Mün-
chen. IIPF:n vuosikokous pidettiin edellisen 
kerran Suomessa vuonna 2002. Silloin tapah-
tumapaikkana oli Helsinki. 

Pohjoismaiset kehitystaloustieteen 
tutkijat kokoontuvat Helsinkiin

17. Nordic Conference in Development Eco-
nomics pidetään Helsingissä 11.-12. kesäkuuta 
2018. Konferenssin järjestäjinä toimivat Aalto 
yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yli-
opisto sekä Helsingissä toimiva kehitystalous-
tieteen tutkimuslaitos UNU-WIDER. Konfe-
renssin tarkoituksena on koota yhteen kehitys-
taloustieteen tutkijoita pohjoismaista ja muual-
takin maailmalta. Pääluennoitsijaksi on kutsut-
tu Sonia Bhalotra Essexin yliopistosta. Hän 
puhuu naisten asemasta poliittisina päättäjinä. 
Toinen pääpuhuja on WIDER:n hallituksen 
puheenjohtaja Ravi Kanbur Cornellin yliopis-
tosta. 

Kehitystaloustieteen suurkatselmus 
WIDERin konferenssissa syyskuussa 

UNU-WIDERin vuosittainen konferenssi ko-
koaa syyskuussa Helsinkiin satoja kehitysta-
loustieteen tutkijoita ja asiantuntijoita. Tapah-
tuma-aika on 13.–15.9.2018. Konferenssissa on 
esityksiä ja paneelikeskusteluja kaikista niistä 
teemoista, joiden tutkimiseen WIDER on kym-
menen viime vuotta panostanut. Nämä ovat 
rahoituskriisi, ruokakriisi ja ilmastonmuutos 
(Triple Crises -ohjelma vuosille 2009–2013) 
sekä rakennemuutos, inkluusio ja kestävyys 
(Triple Challenges -ohjelma vuosille 2014–
2018). Konferenssissa arvioidaan, mitä näistä 
tutkimustuloksista voi oppia ja mihin suuntaan 
kehitystaloustiede on menossa. 

http://www.iipf2018.fi
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OP Ryhmän tutkimussäätiön 
tunnustuspalkinto Seppo Honkapohjalle

OP Ryhmän tutkimussäätiö jakoi helmikuun 
alussa tunnustuspalkinnon Seppo Honkapoh-
jalle. Palkinnon arvo on 40 000 euroa. Säätiön 
tiedotteessa todetaan, että Honkapohja on an-
sioitunut suomalaisen taloustieteen uudistajana 
ja kansainvälistäjänä sekä makrotaloustieteen 
teorian kehittäjänä. Honkapohja on pitkän 
uransa aikana akateemisten ansioiden lisäksi 
toiminut monissa merkittävissä yhteiskunnalli-
sissa tehtävissä. Aiemmin OP Ryhmän tutki-
mussäätiön tunnustuspalkinnon on saanut pro-
fessori Bengt Holmström. 

Honkapohjan kausi Suomen Pankin johto-
kunnan jäsenenä päättyi vuoden vaihteessa. 
Tämän vuoden alusta Honkapohja toimii vie-
railevana professorina Aalto yliopiston kaup-
pakorkeakoulussa.

Helka Jokinen, Pasi Sorjonen ja  
Lauri Uotila palkittu Eino H. Laurila 
-kansantulomitalilla

Vuoden 2017 Eino H. Laurila -kansantulomi-
tali on myönnetty ekonomi Helka Jokiselle, 
KTT Pasi Sorjoselle ja TTM Lauri Uotilalle. 
Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän ak-
tiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon 
käytön ja tunnettuuden edistäjinä. 

Helka Jokinen on toiminut merkittävissä 
tehtävissä Suomen Pankissa ja Euroopan kes-
kuspankissa. Hän oli mukana luomassa eri 
viranomaisten käytössä olevaa yhteistä pankki-
raportointia ja kehittämässä järkevää työnjakoa 
viranomaisten välillä tilastojen tuotannossa. 
Jokinen toimi pitkään Suomen Pankin edusta-
jana Euroopan keskuspankin tilastokomiteassa 
sekä Eurostatin ja EKP:n yhteisessä raha-, ra-
hoitus- ja maksutasekomiteassa.    

Pasi Sorjonen on toiminut ennustepäällik-
könä Etlassa ja ekonomistina Nordea Market-
sissa, jossa hän on vastannut erityisesti Suomen 
talouden seurannasta, ennustamisesta, kom-
mentoinnista ja menetelmien kehitystyöstä. 
Työssään hän on monipuolisesti perehtynyt 
kansantalouden tilinpitoon ja sen käyttöön ta-
louden ennustamisessa. Hän on luennoinut 
vuosittain Aalto-yliopiston kauppakorkeakou-
lussa talouden ennustamisesta ja seuraamisesta 
ja vieraillut säännöllisesti Tilastokeskuksessa 
käyttäjäpuheenvuorojen pitäjänä kansantalou-
den tilinpidon ja indeksien käytön kursseilla. 

Lauri Uotila on työskennellyt Tilastokes-
kuksessa sekä vuodesta 1982 alkaen Danske 
Bankissa ja sen edeltäjissä. Uotilalla oli keskei-
nen rooli kehitettäessä nykymuotoista kansan-
talouden neljännesvuositilinpitoa 1970-luvulla. 
Danske Bankissa hän on toiminut ekonomisti-
na ja pääekonomistina sekä johtavana neuvon-
antajana. Uotila on työssään käyttänyt kansan-
talouden tilinpidon laskentakehikkoa ja tehnyt 
sitä tunnetuksi. 
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Taloustutkijoiden 35. 
kesäseminaari

30.−31. toukokuuta 2018
Jyväskylän yliopisto, 

Mattilanniemi

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki taloustieteen, 
yrityksen taloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän 

edustajat sekä kaikki muut seminaarin aihepiireistä 
kiinnostuneet. Tapahtumassa jaetaan perinteinen 

kristallipallo vuoden 2017 parhaalle talousennustajalle ja 
keskiviikkoillan ohjelmaan kuuluu myös risteily 

Päijänteellä.

Seminaarin plenumisteina 
professori Seppo Honkapohja (Aalto-yliopisto) ja 

professori Deirdre McCloskey (University of Illinois at 
Chicago).

Seminaarin järjestää Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulu. Tukea seminaarin järjestämiseen ovat 

antaneet Yrjö Jahnssonin säätiö ja sanomalehti 
Keskisuomalainen.

Ilmoittautumiset pyydetään 4. toukokuuta mennessä 
verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta

www.jyu.fi/jsbe/fi/tutkimus/seminaarit

Tervetuloa!

Lisätietoja seminaarista löytyy yllä olevalta www-sivulta.

Tiedusteluihin vastaavat:
Tutkijatohtori Juho Jokinen (juho.p.jokinen@jyu.fi)
Projektitutkija Jussi Heikkilä (jussi.heikkila@jyu.fi)
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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