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TIEDOKSI

Lisää professuureja Helsinki School of
Economicsiin

Helsinki Graduate School of Economicsiin perustetaan Yrjö Jahnsson professuuri. Professuuri perustuu Yrjö Jahnssonin säätiön kesäkuussa 2018 tekemään 1,5 miljoonan euron
suuruiseen lahjoitukseen. Professuuri sijoittuu
Helsingin yliopistoon.
Kesäkuussa Valtiovarainministeriön alainen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ilmoitti nimittäneensä professori Jukka Pirttilän
ja professori Roope Uusitalon Helsinki Graduate School of Economicsin julkistalouden
professuureihin. Ne sijoittuvat Helsingin yliopistoon ja ovat yhteisiä VATT:n kanssa. Pirttilä ja Uusitalo aloittivat tehtävissään 1.8.2018.
Aiemmin keväällä Helsinki Graduate
School of Economicsin johtokunta valitsi akateemiseksi johtajaksi Otto Toivasen Aaltoyliopistosta ja koulutuksesta vastaavaksi johtajaksi Hannu Vartiaisen Helsingin yliopistosta.
Helsinki Graduate School of Economicsin
käytännön toiminta käynnistyy syksyllä 2018,
kun sen tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava Research Master -ohjelma aloittavat.
Helsinki Graduate School of Economicsin viralliset avajaiset pidetään 24.10.2018. Siinä
esiintyvät talousnobelistit Bengt Holmström ja
Jean Tirole. Helsinki Graduate School of Economicsin internetsivu on www.helsinkigse.fi.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun
perustetaan taloustieteen
englanninkielinen kandidaattiohjelma

Uusi taloustieteen kandidaattiohjelma varmistaa hyvien opiskelijoiden virran myös maisterija tohtoriohjelmiin. Se myös tarjoaa mielenkiintoisen pääaineen opiskelijoille, joilla on kiinnostusta kehittää kvantitatiivisia taitojaan sosiaalisten ilmiöiden mallintamisessa ja analysoimisessa. Ohjelman tarkemmat osaamistavoitteet, rakenne ja kurssit päätetään lukuvuoden
2018–2019 aikana. Koulutusohjelman ensimmäiset 40 opiskelijaa valitaan kevään 2019
opiskelijavalinnassa ja opetus alkaa saman vuoden syksynä.
Tällä hetkellä Suomessa ei ole englanninkielistä taloustieteen kandidaattiohjelmaa.
Opiskelijat, jotka on hyväksytty yleiseen suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan, ovat voineet valita pääaineekseen taloustieteen. Englanninkielistä ohjelmaa tarvitaan myös aivovuodon pienentämiseksi. Kasvava määrä suomalaisia lukiolaisia lähtee ylioppilaskirjoitusten jälkeen ulkomaille opiskelemaan. Aivovuoto on erityisen vakavaa IBlukioista valmistuneiden kohdalla – IB-lukiolaiset ovat opiskelleet englanniksi ja heistä moni on opiskellut juuri taloustiedettä.
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International Institute of Public Finance
-järjestön konferenssi Tampereella

Olli Kärkkäinen strategisen tutkimuksen
neuvostoon

Järjestyksessään 74. vuosittainen IIPF:n konferenssi järjestettiin Tampereen yliopistossa elokuun lopussa. Konferenssi oli kautta aikojen
suurin ja siihen osallistui yli 450 tutkijaa lähes
40 maasta. Konferenssin teema oli “The Impact of Public Policies on Labor Markets and
Income Distribution”.
Konferenssin keynote-luennot pitivät Gordon B. Dahl (University of California, San Diego), Henrik Kleven (Princeton University), Uta
Schönberg (University College London) ja Petra Todd (University of Pennsylvania). Esitelmissä käsiteltiin mm. verotuksen vaikutusta
työmarkkinoille osallistumiseen ja maahanmuuton vaikutuksia työmarkkinoilla. Lisäksi
järjestettiin viisi kutsu- ja erikoissessiota ja pidettiin yhteensä 348 esitelmää rinnakkaissessioissa.
Konferenssin järjestivät Tampereen yliopisto, VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Turun yliopisto, ja sitä rahoittivat Yrjö Jahnssonin
säätiö, Palkansaajasäätiö, Suomen Pankki, Valtiovarainministeriö, Suomen Kulttuurirahasto,
Nordic Tax Research Council ja Tieteellisten
seurain valtuuskunta.
Edellisen kerran IIPF:n konferenssi järjestettiin Suomessa vuonna 2002. Silloin konferenssipaikka oli Helsinki ja teemana oli “Public Versus Private Sectors in Public Finance”.

Strategisen tutkimuksen neuvosto nimitettiin
valtioneuvoston istunnossa 27.6.2018. Neuvoston toimikausi on 1.1.2019−31.12.2021. Neuvoston puheenjohtaja on professori Kimmo
Nuotio Helsingin yliopistosta. Jäseniä ovat
tutkimusjohtaja Petteri Alinikula (Saab
Group), lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (valtiovarainministeriö), tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja (Valio), yliopettaja
Helena Kautola (Hämeen ammattikorkeakoulu), ekonomisti Olli Kärkkäinen (Nordea), professori Christina Salmivalli (Turun yliopisto),
professori Sarianna Sipilä (Jyväskylän yliopisto) ja professori Reetta Toivanen (Helsingin
yliopisto). Vuoden lopussa toimikautensa päättävässä neuvostossa oli kaksi ekonomistijäsentä, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko
Kiander ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun emeritusprofessori Sixten Korkman.
Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa
yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa
korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla
etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle aloitteita strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä. Neuvosto
päättää ohjelmaan hyväksyttävistä tutkimushankkeista yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja laadun perusteella sekä vastaa
tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Valtioneuvosto nimittää
neuvostoon kahdeksan jäsentä ja puheenjohtajan. Neuvoston jäsenet nimitetään enintään
kolmen vuoden määräajaksi ja enintään kolmen vuoden jatkokaudeksi.
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Julkisen vallan muuttuva rooli yhtenä
strategisen tutkimuksen neuvoston
ehdottamana teema-alueena

Strategisen tutkimuksen neuvosto on valmistellut neljä teema-aluetta ja yhden painopisteen
vuodelle 2019. Taloustutkijoilla lienee eniten
kiinnostusta kolmanteen teema-alueeseen “Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan
ohjaamisen mahdollisuudet”. Siinä etsitään
tutkimuksen avulla ratkaisuja siihen, miten ja
millaisin keinoin yhteiskunnallista kehitystä
voidaan ohjata.
Nopeasti muuttuvissa tilanteissa joudutaan
arvioimaan uudelleen julkista valtaa ja vastuuta sekä mahdollisuuksia ja käytettävissä olevia
keinoja kehityksen ohjaamiseksi siten, että se
edistää pitkäjänteisiä yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia, tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta ja
sivistystä sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja
ekologisesti kestävää kehitystä.
Teeman keskiössä ovat merkittävät muutokset, jotka ovat jo havaittavissa julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa ja vuorovaikutuksessa. Tutkimustietoa tarvitaan esimerkiksi
kilpailuttamisen ja yhteistyön muodoista, ennalta ehkäisevän toiminnan merkityksestä,
erilaisen informaatio-ohjauksen ja teknologian
hyödyntämisen mahdollisuuksista. Tutkimukseen perustuvaa ennakointitietoa tarvitaan
myös erilaisten julkisen vallan ja roolin skenaarioiden vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön
sekä talouden toimintaedellytyksiin ja -varmuuteen. Tärkeitä tutkimuksellisia kysymyksiä
liittyy muun muassa julkisiin hankintoihin,
maankäyttöön, yritystukiin, kilpailu- ja inno-

vaatiopolitiikkaan, energia- ja ilmastopolitiikkaan, yksittäisiä sektoreita koskevaan politiikkaan ja markkinoiden säätelyyn.
Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston ehdotukset ja tekee päätöksen teemoista. Tämän jälkeen neuvosto suunnittelee teemoista avattavat tutkimusohjelmat
ja avaa rahoitushaut loppuvuoden aikana.

Suomen Akatemialle uusi hallitus
ja uudet tieteelliset toimikunnat

Valtioneuvosto nimitti 20.6.2018 Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat
toimikaudeksi 1.1.2019−31.12.2021. Akatemian hallituksen puheenjohtajana toimii professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta.
Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja on professori Sami Pihlström Helsingin yliopistosta. Jäseniä ovat professori Päivi Atjonen (Itä-Suomen yliopisto),
professori Kirsimarja Blomqvist (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), professori Juha Hämäläinen (Itä-Suomen yliopisto), professori
Patrik Jern (Åbo Akademi), professori Petri
Karonen (Jyväskylän yliopisto), professori Erkki Karvonen (Oulun yliopisto), professori Petri Kuoppamäki (Aalto-yliopisto), professori
Tuire Kuusi (Taideyliopisto), professori Päivi
Lappalainen (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori Kia Lindroos (Jyväskylän yliopisto). Toimikunnassa ei tällä kertaa ole edustettuna taloustieteilijöitä. Edellisessä, vuoden 2018 lopussa
toimikautensa lopettavassa toimikunnassa taloustieteitä edusti Svenska Handelshögskolanin professori Eeva Liljeblom.

487

KA K 3/2018

Jyväskylä ylivoimainen taloustieteilijöiden SM-jalkapalloturnauksessa

Matti Huomo otti voiton ekonomistien
golf-kisassa

Taloustieteilijöiden SM-jalkapalloturnaus järjestettiin 17.8.2018 Viitaniemen liikuntapuistossa eli Nisulan montussa Jyväskylässä. Turnaukseen oli ilmoittautunut kuusi joukkuetta,
Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Vaasan yliopiston, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Suomen Pankin joukkueet. Vaasan joukkueella
tosin oli huono onni, kun bussista hajosi tulomatkalla rengas. He ehtivät pelipaikalle vasta
aivan turnauksen lopussa ja pelasivat siinä
muutaman pelin, jotka eivät kuitenkaan enää
tulleet mukaan virallisiin tuloksiin. Jyväskylän
joukkue voitti jokaisen pelaamansa ottelun ja
nousi koko turnauksen ykköseksi. Hopeaa
nappasi Palkansaajien tutkimuslaitos ja pronssia Oulun yliopiston joukkue. Ensi vuonna
turnaus pelataan Vaasassa.

Ekonomistien golf-kisa pelattiin 22. kerran
13.8.2018 Keimola Golfin Saras-kentällä. Kovassa tuulessa, vaikeahkolla kentällä tulokset
jäivät vaatimattomiksi. Viiden kärki oli seuraava: Matti Huomo 29 pistettä, Heikki Loikkanen 28 pistettä, Arto Ojala 28 pistettä, Erkki
Juhava 28 pistettä ja Hannu Halttunen 27 pistettä. Parhaan scratch-tuloksen teki perinteiseen tapaan Hannu Halttunen, 93 lyöntiä.
Ensimmäisen kerran Ekonomistigolf pelattiin vuonna 1997 Nevaksessa. Ensimmäisinä
vuosina mukana oli pääasiassa pankkiekonomisteja, mutta nykyisin kaikki lajia harrastavat
ekonomistit halutaan kutsua mukaan. Pääkilpailumuoto on pistebogey, ja voittaja saa vuodeksi haltuunsa voittopokaalin. Usein myös
paras scratch-tulos palkitaan. Ensi vuoden
kisa järjestetään todennäköisesti Luukissa tai
Lakistossa, toivottavasti ennen juhannusta.
Kiinnostuneet voivat ilomoittautua Matti Huomolle: mhuomo9@gmail.com.
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