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TIEDOKSI

Johtokuntavalinnat Taloustieteellisen
yhdistyksen vuosikokouksessa

Taloustieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 26.4.2018 johtokunnan erovuoroisten jäsenten Janne Tukiaisen (VATT) ja Jani-Petri Laamasen (Tampereen yliopisto) tilalle valittiin
Petri Böckerman (Jyväskylän yliopisto ja Palkansaajien tutkimuslaitos) ja Katariina Nilsson
Hakkala (ETLA). Varajäseniksi valittiin MarjaLiisa Halko (Helsingin yliopisto) ja Jaakko
Simonen (Oulun yliopisto). Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Juuso Vanhala (Suomen Pankki). Elias Einiö (VATT) on toiminut
puheenjohtajana vuoden alusta lukien ja jatkaa ensi vuosikokoukseen saakka. Vanhoina
jäseninä johtokunnassa jatkavat Einiön ja Vanhalan lisäksi Kaisa Alavuotunki (Finnfund),
Saara Hämäläinen (Helsingin yliopisto), Jenni
Kellokumpu (Valtiovarainministeriö), Olli
Kärkkäinen (Nordea) ja Elias Oikarinen (Aalto-yliopisto).

Helsinki Graduate School of
Economicsille valittiin johtokunta

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on
lupautunut Helsinki Graduate School of Economicsin (Helsinki GSE) johtokunnan puheenjohtajaksi. Johtokunnan muut jäsenet ovat
VATT:n ylijohtaja Anni Huhtala, hallituksen
puheenjohtaja Jorma Ollila, Aalto-yliopiston
provosti Kristiina Mäkelä, Helsingin yliopiston
valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Hannu

Nieminen, Aktia-pankin pääekonomisti Heidi
Schauman, Svenska Handelshögskolanin professori Rune Stenbacka, Helsingin yliopiston
vararehtori Jouko Väänänen, Aalto-yliopiston
professori Juuso Välimäki sekä jatko-opiskelijajäsenenä Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Teemu Pekkarinen.
Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin perustaman Helsinki Graduate School of Economicsin tavoitteena on kilpailla tutkijoista ja opiskelijoista maailman huippua
edustavien taloustieteen yksiköiden kanssa, tarjota
puitteet korkeatasoiselle kandidaatti- ja maisterikoulutukselle sekä tuottaa laadukasta tohtorikoulutusta ja tutkimusta keskeisillä taloustieteen osaalueilla.
Uusien professuurien, lisääntyvän yhteistyön ja
osaajien tehokkaan keskittämisen avulla Helsinki
GSE pystyy lisäämään maisterin- ja tohtorintutkintojen määrää ja vastaamaan osaajatarpeeseen taloustieteen alalla. Kun Helsinki GSE vuoteen
2022 mennessä toimii täydessä laajuudessaan, pääkaupunkiseudun yliopistoista valmistuisi taloustieteen maistereita noin puolet nykyistä enemmän ja
tohtoreita lähes kaksinkertainen määrä. Tämä tarkoittaisi 120 maisteria ja 15 tohtoria vuonna 2022.

Mauri Kotamäki arvioi
ansiosidonnaisen työttömyysturvan
kehittämismahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää yleistä
ansioperusteista työttömyysturvaa. Selvityshenkilöksi on 5. maaliskuuta nimetty VTT Mauri
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Kotamäki. Kotamäen tulee selvityksessään kuvata nykytilaa sekä vaihtoehtoisia malleja siitä,
miten Suomessa olisi mahdollista siirtyä yleiseen ansioturvaan. Kuvauksissa tulee arvioida
myös mallien taloudellisia vaikutuksia niin valtion, julkisen talouden kuin yksilön näkökulmasta. Selvityshenkilön raportin on oltava valmis lokakuun lopussa 2018.
Hankkeen tavoitteena on jatkaa työn kannustinloukkujen vähentämiseksi käytössä olevien keinojen selvittämistä, ja OECD:n vuoden 2018 maaraportin ehdotusten tarkoittamalla tavalla käynnistää
selvitys ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuuden näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää
yleisen ansioturvan vaihtoehtoja suhteessa nykytilaan ja perusturvan tasoon, yhdistäen selvitykseen
kattavat taloudelliset vaikutusarviot valtion ja julkisen talouden sekä yksilön kannalta.

Valtiovarainministeri pyysi viideltä
asiantuntijalta arvion Suomen talousja työllisyyspolitiikasta

Viisi arvostettua talouspolitiikan asiantuntijaa
antoi arvionsa Suomen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Talouden ja työllisyyden nykytilaa ja
tulevaisuutta käsittelevän muistion laativat valtiovarainministeri Petteri Orpon pyynnöstä
johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja
Suomen Pankista, professori Sixten Korkman
Aalto-yliopistosta, tutkimusjohtaja Niku Määttänen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta,
ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä ja talouspoliittinen neuvonantaja Johnny Åkerholm Keskuskauppakamarista. Valtiovarainministeriö julkaisi muistiot asiantuntijoiden suostumuksella 7.5.2018 omalla verkkosivullaan http://vm.fi.
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Ekonomistikone kertoo, mitä suomalaiset
taloustieteilijät ajattelevat talouden
tärkeistä aiheista

Suomalainen ekonomistipaneeli selvittää, mitä
suomalaiset taloustieteilijät ajattelevat talouden
tärkeistä aiheista. Panelisteille esitetyt kysymykset pureutuvat sekä talouspolitiikan ajankohtaisiin aiheisiin että taloustieteen klassisiin
kysymyksiin. Paneeliin on kutsuttu akateemisten meriittien perusteella 90 johtavaa suomalaista taloustieteilijää. He ottavat kantaa sekä
klassisiin että ajankohtaisiin talouspolitiikkaa
koskeviin kysymyksiin. Paneelin tavoitteena on
edistää taloustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimustiedon
hyödyntämistä päätöksenteon apuna. Paneelille esitetään uusia kysymyksiä parin kuukauden
väliajoin. Panelistit ja yleisö voivat tehdä raadille esityksiä aiheiksi ja uusiksi kysymyksiksi.
Paneelille esitettävät kysymykset valitsee taloustieteilijöistä koostuva raati, jossan jäseninä
ovat Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus
Jäntti ja Roope Uusitalo. Paneeli avattiin viime
vuoden marraskuussa. Siihen voi tutustua
osoitteessa: http://www.ekonomistikone.fi/.

Vuoden 2018 Talousguru
Tuukka Tuomikoski Oulusta

T
 uukka Tuomikoski Kastellin lukiosta Oulusta
voitti vuoden 2018 Talousguru-kilpailun. Toiseksi tuli Väinö Tuovinen Suomalaisesta yhteiskoulusta Helsingistä ja kolmanneksi Santeri
Väätäjä Kerttulin lukiosta Turusta. Kilpailuun
ilmoittautui 122 koulua ja noin 1 100 lukiolaista. Alkukilpailun perusteella valitut 14 finalistia arvioivat kaksipäiväisessä finaalissa talous-
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ja rahaliitto EMUn kehittämistä taloudellisesta
näkökulmasta ja ottivat puolesta ja vastaan
kantaa kiperiin talousväittämiin. Väittelyosuudessa väiteltiin mm. tuloeroista, vastuullisesta
sijoittamisesta, verosuunnittelusta, protektionismista, vientiyritysten vallasta palkankorotuksiin sekä keskuspankkien elvytystoimista.
Kaikki finaaliin edenneet kilpailijat palkitaan korkeakoulupaikoilla (ilman pääsykoetta).
Kolme parasta voi hakea suoraan opiskelupaikkaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun,
Tampereen yliopistoon (kauppatiede) tai Lapin
ammattikorkeakouluun. Tämän lisäksi finalistit voivat hakea opiskelupaikkaa Helsingin yliopistoon (taloustiede) ja Svenska handelshögskolaniin. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu hyväksyy parhaan finalisteista hakeneen
opiskelijan.
Talousguru-kisan järjestävät Finanssiala ry,
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
HYOL ja FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Yhteistyössä ovat mukana myös Taloustoimittajien yhdistys ja Suomen lukiolaisten
Liitto.

Ålands lyceum voitti Generation
€uro -kilpailun

Ålands lyceumin joukkue voitti Generation
€uro -kilpailun Suomen finaalin. Tasaväkisen
kilpailun muut finalistit olivat Etelä-Tapiolan
lukion joukkue ja Mäkelänrinteen lukion joukkue. Loppukilpailu järjestettiin Suomen Pankin rahamuseossa 5.3.2018. Voittajan valitsi
Suomen Pankin asiantuntijaraati, jonka puheenjohtajana toimi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Olli Rehn.
Voittajajoukkue saa palkinnoksi tutustumismatkan Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin. EKP:hen pääsevät tutustumaan Elin
Boman, Alex Johansson, Melker Lundberg ja
Emil Rönnberg. Opettajajäsenenä joukkuetta
ohjasi Anders Casén.
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.
Tänä vuonna kymmenessä maassa järjestetyn kilpailun voittaneet joukkueet kokoontuivat 10.–11.4.2018 EKP:n pääkonttoriin Frankfurtiin. Loppukilpailussa voittajaksi selviytyi
St Georges International School Luxemburgista.
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