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TIEDOKSI

Taloustieteellinen tutkimus esillä 
Kansantaloustieteen päivillä Oulussa

Kansantaloustieteen päivät pidettiin tänä vuon-
na 41. kerran, tällä kertaa Oulussa 7.–8.2.2019. 
Päivät pidettiin kokonaisuudessaan Lapland 
Hotels Oulussa, ja olivat näin ollen tiettävästi 
ensimmäiset, hotellissa pidetyt KT-päivät. Päi-
ville osallistui reilu 100 ekonomistia eri yliopis-
toista, tutkimuslaitoksista ja virastoista. Profes-
sori Jordi Galí (Universitat Pomepu Fabra) piti 
päivien plenumluennon nollakorkorajoitteesta 
ja epätavanomaisesta rahapolitiikasta. Kansan-
taloustieteen päivillä kuultiin myös lähes 90 
alustusta meneillään olevasta tutkimuksesta 
taloustieteen kaikilta aloilta.

Talouspolitiikan arviointineuvosto 
asetettiin neljän vuoden toimikaudeksi

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointi-
neuvoston toimikaudelle 1.4.2019−31.3.2023. 
Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliit-
tisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, 
avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Talouspolitii-
kan arvioneuvostoa koskevan asetuksen mukaan 
neuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muu-
ta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää tehtä-
vään valtiovarainministeriön esityksestä. Pu-
heenjohtajan ja kolmen jäsenen tulee edustaa 
taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden 
yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä 
asiantuntemusta. Jäsenistä vähintään yhden tu-
lee toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Pu-

heenjohtajaksi valittiin professori Jouko Vilmu-
nen Turun yliopistosta. Jäseninä toimivat pro-
fessori Jukka Pirttilä Helsingin yliopistosta 
(4-vuotinen kausi), professori Jari Vainiomäki 
Tampereen yliopistosta (2-vuotinen kausi), pro-
fessori Martin Ellison Oxfordin yliopistosta 
(2-vuotinen kausi) ja professori Anne Haila Hel-
singin yliopistosta (4-vuotinen kausi).

Daron Acemoglu luennoi Yrjö Jahnsson 
Lectures -sarjassa huhtikuun lopulla

MIT:n professori Daron Acemoglu pitää Yrjö 
Jahnsson -luennot torstaina 24.4.2019 alkaen 
klo 9.00 Economicumin luentosalissa (Arka-
diankatu 7, Helsinki). Luentojen aiheet ovat:
1) Labor Demand through the Ages: Automati-

on, new Tasks and Work”, 
2) Robots and Jobs ja 
3) Demographics, Automation and the Future of 

Work. 
Tilaisuus on kaikille avoin. Paikat täytetään 
saapumisjärjestyksessä. 

Istanbulissa syntynyt armenialais-yhdysval-
talainen Daron Acemoglu väitteli London 
School of Economicsissa vuonna 1992. Nyky-
ään hän toimii taloustieteen professorina Mas-
sachusetts Institute of Technologyssa. Hänellä 
on laaja-alainen tutkimusnäyttö poliittisesta 
taloustieteestä, kehitystutkimuksesta ja työn 
taloustieteestä sekä taloudellisen kasvun, tek-
nologian ja innovaatioverkostojen tutkimuk-
sesta. Acemoglu tunnetaan myös aktiivisena 
kolumnistina ja keskustelijana. Hänen tunne-
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la päätöksenteolla voi muun muassa kohdistaa 
sosiaaliturvan tarveperusteisesti ja kasvattaa yli 
50-vuotiaiden työntekijöiden osallistumista 
työvoimaan. 

Suomi on ollut tutkimuksessa mukana vii-
me vuodesta alkaen EU-rahoituksella. Ensim-
mäinen SHARE-aineisto, jossa Suomi on mu-
kana, julkaistaan maaliskuussa 2019, ja tulevat 
aallot aina kahden vuoden välein, mikäli jatko-
rahoitus tutkimukselle saadaan varmistettua. 
Datan käyttö on ilmaista. Aiempiin SHARE-
aineistoihin voi tutustua osoitteessa http://
www.share-project.org/data-access.html.

SING15 – Peliteorian tutkijat kokoontuvat 
heinäkuussa Turussa

SING15 – 15’th European Meeting on Game 
Theory järjestetään Turun yliopistossa 2.–
4.7.2019. Konferenssissa käsitellään peliteorian 
kaikkia osa-alueita sovellutuksineen. Paras toh-
toriopiskelijan esitelmä palkitaan. Esitelmätar-
jousten vastaanottaminen päättyi helmikuun 
lopussa. Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2019, early 
bird -ilmoittautumiset 15.5.2019 mennessä. Pää-
esitelmöijöitä ovat: René van den Brink (Vrije 
Universiteit Amsterdam), Federico Echenique 
(California Institute of Technology), Inés Macho 
Stadler (Universitat Autònoma de Barcelona) ja 
Eilon Solan (Tel-Aviv University). Kokouksen 
kotisivu on https://sing15.fi/.

Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto 
professori Pekka Ilmakunnakselle

Pekka Ilmakunnas on Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulun emeritusprofessori, jonka tut-
kimusalueena on työn taloustiede. Hänellä on 

tuin teoksensa on yleistajuinen tietokirja Why 
Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity, 
and Poverty (Cambridge University Press 
2006), jonka hän on kirjoittanut yhdessä brit-
tiläisen politiikantutkija James A. Robinsonin 
kanssa. Kirja on käännetty myös suomeksi ni-
mellä Miksi maat kaatuvat – vallan, vaurauden 
ja varattomuuden synty (suom. Kimmo Pietiläi-
nen, Terra Cognita 2013).

Yrjö Jahnsson Lectures järjestetään nyt 22. 
kerran. Sarjan edelliset luennot pidettiin vuon-
na 2015, jolloin luennoitsijoina toimivat Nicho-
las Bloom (Stanford University) ja John van 
Reenen (MIT). Luentojen aiheena oli johtami-
nen ja kansojen vauraus. Ensimmäiset Yrjö 
Jansson -luennot piti professori Kenneth Ar-
row MIT:sta.

Vertailukelpoista aineistoa ikääntyneiden 
elinolojen tutkimukseen

Euroopan komission päätöksellä vuonna 2004 
aloitettu Survey of Health, Ageing and Retire-
ment in Europe (SHARE) on 28 maata kattava, 
yli 50-vuotiaille suunnattu kyselytutkimus, jon-
ka avulla ratkotaan ikääntyvän väestön haastei-
ta. Viidentoista viime vuoden aikana on julkais-
tu yli 2000 SHARE-aineistoon perustuvaa 
tutkimusta, joita on käytetty päätöksenteon 
tukena niin kansallisesti, Euroopan unionissa 
kuin maailmanlaajuisestikin (OECD, WHO, 
Maailmanpankki). 

SHARE on ainoa aidosti vertailukelpoinen 
lähde ikääntyneiden eurooppalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä elinolojen vertailuun. Poik-
kitieteellisen paneelirakenteensa ansiosta 
SHARE:lla voidaan tutkia terveyden, talou-
den, työnteon ja sosiaalisten suhteiden vuoro-
vaikutusta ajassa. SHARE-tietoon pohjautuval-
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yli 100 julkaisua, joista vertaisarvioituja tieteel-
lisiä julkaisuja on liki 60 kappaletta. Hän on 
merkittävästi edistänyt suomalaisten rekisteri-
aineistojen taloustieteellistä käyttöä. Ilmakun-
nas on pidetty ohjaaja, joka on kantanut paljon 
vastuuta opiskelijoistaan. Hän on ohjannut 25 
väitöskirjaa. Palkinto myönnettiin Ilmakunnak-
selle hänen elämäntyöstään tutkijana, tieteen 
kehittäjänä, opettajana, ohjaajana ja tiedepoliit-
tisena vaikuttajana. 

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tiede-
palkinto on 20 000 euroa. Se myönnetään mer-
kittävästä taloustieteellisestä, terveystaloustie-
teellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta 
tai aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja 
tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteis-
kunnassa. Palkinto jaetaan kahden vuoden 
välein ja se voidaan jakaa kahden henkilön  
kesken.

OP Ryhmän tutkimussäätiön 
väitöskirjapalkinto Aino Silvolle

Valtiotieteiden tohtori Aino Silvon Helsingin 
yliopistossa hyväksytyssä väitöskirjassa tarkas-
tellaan Yhdysvalloissa vuonna 2007 puhjen-
neen finanssikriisin taustalla vaikuttaneita 
markkinahäiriöitä. Tutkimuksessa selvitetään, 
miten erilaiset informaatio-ongelmat markki-
naosapuolten välillä voivat johtaa rahoitus-
markkinoiden epävakauteen ja siten talouden 
suhdannevaihteluihin. Väitöskirja sijoittuu ta-
loustieteen ns. macro finance -erikoisalaan, jos-
sa tutkitaan varallisuushintojen ja kansantalou-
den suhdannevaihtelujen välistä yhteyttä. Väi-
töskirjapalkinnon suuruus on 10 000 euroa. 
Silvon väitöskirjan esittelyartikkeli ”Informaa-
tio, luottosyklit ja rahoitusvakaus” julkaistiin 
Kansantaloudellisen aikakauskirjassa 3/2018. 

Aino Silvo toimii ekonomistina Suomen Pan-
kin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston ennus-
tetoimistossa.

Vuoden 2018 Eino H. Laurila -kansan-
tulomitali Erkki Virtaselle, Johnny 
Åkerholmille ja Martti Hetemäelle 

Erkki Virtanen on toiminut merkittävissä teh-
tävissä valtiovarainministeriössä sekä työ- ja 
elinkeinoministeriössä. Työuran hän aloitti Ti-
lastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon 
laadinnassa ja myöhemmin koordinointitehtä-
vissä suunnitteluosastolla. Virtanen toimi usei-
ta vuosia Tilastokeskuksen neuvottelukunnan 
puheenjohtajana.    

Johnny Åkerholm on toiminut osastopääl-
likkönä Suomen Pankissa sekä ylijohtajana ja 
alivaltiosihteerinä valtiovarainministeriössä. 
Myöhemmin hän toimi Euroopan jälleenra-
kennus- ja kehityspankin pääsihteerinä ja Poh-
joismaiden investointipankin toimitusjohta-
jana. Åkerholm on ollut keskeinen henkilö 
monissa EU:n komiteoissa ja yhteistyöryhmis-
sä, muun muassa Euroopan unionin talous- ja 
rahoituskomitean puheenjohtajana. 

Martti Hetemäen työura alkoi valtiovarain-
ministeriön kansantalousosaston tutkijana, fi-
nanssisihteerinä ja finanssineuvoksena. Val-
tiovarainministeriön alivaltiosihteeriksi hänet 
nimitettiin vuonna 2003 ja kymmenen vuotta 
myöhemmin valtiosihteeriksi kansliapäällikkö-
nä. Työssään Hetemäki on käyttänyt kansanta-
louden tilinpidon laskentakehikkoa laajasti 
talouden analysoinnissa ja talouspolitiikan 
valmistelussa. Hän toimi useita vuosia kansan-
talouden tilinpidon asiantuntijaryhmän pu-
heenjohtajana ja Tilastokeskuksen neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana. 
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Eino H. Laurila -kansantulomitali on tun-
nustus merkittävästä työstä kansantaloudelli-
sen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden 
kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltami-
sen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan 
myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen 
ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. 


