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TIEDOKSI

Taloustieteelliselle yhdistykselle uusi
johtokunta

Vuoden 2019 Yrjö Jahnsson Award
sovelletun miokrotaloustieteen tutkijoille

Taloustieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 10.4.2019 yhdistykselle valittiin uusi johtokunta. Puheenjohtajakasi valittiin VTT Juuso
Vanhala (Suomen Pankki) ja varapuheenjohtajaksi KTT Petri Böckerman (Jyväskylän yliopisto ja Palkansaajien tutkimuslaitos). Johtokunnan muut jäsenet ovat KTT Kaisa Alavuotunki (Finnfund), VTT Marja-Liisa Halko
(Helsingin yliopisto), VTT Kristiina Huttunen
(VATT ja Aalto-yliopisto), KTT Jenni Kellokumpu (Valtiovarainministeriö), KTT Elias
Oikarinen (Tampereen yliopisto), VTT KTT
Jaakko Simonen (Oulun yliopisto) ja Timo Vesala (Säästöpankkiryhmä).

Yrjö Jahnssonin säätiö ja Euroopan taloustieteilijöiden yhdistyksen (European Economic
Association) myöntävät joka toinen vuosi Yrjö
Jahnsson Award in Economics -palkinnon. Palkinto myönnetään taloustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä. Ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna
1993 Jean-Jacques Laffontille ja Jean Tirolelle.
Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.
Vuoden 2019 palkinto päätettiin myöntää
Oriana Bandierralle ja Imran Rasulille. Palkinto jaetaan heidän yhdessä tekemästä soveltavan mikrotaloustieteen alaan kuuluvasta
tutkimuksesta, jotka perustuvat työpaikoilla
suoritettaviin kenttäkokeisiin. Tällä tutkimuksella on ollut merkittävä kontribuutio ns. henkilöstön taloustieteseen (personnel economics).
Valintakomitea perusteli palkintoa sillä, että
Bandieran ja Rasulin tutkimusten ansiosta ymmärretään aiempaa paremmin sosiaalisten suhteiden vaikutuksista kannustimiin.
London School of Economicsissa professorina toimiva Oriana Bandiera väitteli tohtoriksi Boston Collegessa vuonna 2000. University of College Londonissa professorina toimiva Imran Rasul väitteli London School of
Economicsissa vuonna 2003.
Palkinnon valintakomitean jäseninä vuonna 2019 olivat taloustieteen professorit Orazio
Attanasio, Armin Falk, Eliana la Ferrara, Kjetil Storesletten (puheenjohtaja) ja Hannu Var-

Seija Ilmakunnas Kansantaloudellisen
aikakauskirjan toimituskuntaan

Taloustieteellisen yhdistyksen johtokunta on
nimittänyt VTT Seija Ilmakunnaksen Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimituskuntaan.
Ilmakunnas korvaa toimituskunnassa kymmenen vuoden ajan toimineen Marja-Liisa Halkon. Seija Ilmakunnas erosi Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan tehtävästä kesällä
2018. Ennen tätä tehtävää hän toimi Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana.
Elokuussa 2019 Ilmakunnas aloittaa Jyväskylän
yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina.
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tiainen. Palkinnon saajat kutsutaan luennoimaan Helsinkiin marras-joulukuussa 2019.
Taloustutkijoiden kesäseminaari
Jyväskylässä

Jyväskylän yliopisto on järjestänyt perinteisen
taloustutkijoiden kesäseminaarin joka kesä
vuodesta 1984 alkaen. Järjestyksessä 36. kesäseminaari järjestetään tämän lehden ilmestymisaikaan 11.–12. kesäkuuta 2019. Seminaari
on suunnattu sekä taloustieteen, liiketaloustieteen, julkisen hallinnon että yrityselämän edustajille. Perinteinen kristallipallo jaetaan vuoden
2018 parhaalle talousennustajalle. Tuttuun tapaan keskiviikkoillan ohjelmaan kuuluu cocktailtilaisuus ja risteily Päijänteellä. Seminaarin
plenum-luennot pitävät Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen johtava tutkija Kari Hämäläinen ja Cambridgen yliopiston vanhempi tutkija Adam P. Coutts. Molemmat ovat työmarkkinoiden ja työvoimapolitiikan tutkijoita.
Caoutts on tutkinut myös työvoimapolitiikan
yhteyksiä terveyteen.
Saastamoinen ja Wihuri lahjoittivat
pääoman data economics -professuuriin

Helsinki GSE:hen datatieteiden alueelle perustettava taloustieteen professuuri sijoittuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Professuuri perustuu Saastamoisen säätiön ja Jenny
ja Antti Wihurin rahaston 2,5 miljoonan euron
yhteislahjoitukseen, josta kummankin osuus on
1,25 miljoonaa euroa.
Kiihtyvä digitalisaatio kasvattaa datan
määrää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Digitaalisten aineistojen tehokas hyödyntäminen
päätöksenteossa edellyttää taitoa kerätä, järjestellä ja analysoida dataa. Näin tuotetaan pää394

töksenteossa ensiarvoisen tärkeää tietoa syyseuraussuhteista. Tarve datan tehokkaampaan
hyödyntämiseen päätöksenteossa on lahjoittajille tärkeä syy tukea talous- ja datatieteiden
professuuria. Yliopistoille ja kauppakorkeakoululle talous- ja datatieteiden professuuri luo
huomattavia tiedekunta- ja koulurajat ylittäviä
mahdollisuuksia.
Saastamoisen säätiö tukee tiedettä ja taidetta edistämällä tutkimusta, koulutusta ja verkostoitumista Suomessa ja kansainvälisesti.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa.
Vesa Vihriälä työelämäprofessoriksi

VTT Vesa Vihriälä on nimitetty taloustieteen
Helsingin yliopiston ja Helsinki Graduate
School of Economicsin työelämäprofessoriksi.
Vihriälä aloittaa tehtävässään 1.7.2019. Työelämäprofessuuri on osa-aikainen.
Vihriälä on toiminut useissa keskeisissä talouspolitiikan tehtävissä mm. EU:n komission
varapuheenjohtaja Olli Rehnin neuvonantajana
ja talousasioiden alivaltiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa. Vuodesta 2012 Vihriälä on
ollut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen
ETLA:n ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan
EVA:n toimitusjohtaja. Tämän tehtävän hän
jätti maaliskuussa ja on sen jälkeen työskennellyt valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa.
Keväällä 2018 perustetun Helsinki GSE:n
tehtävä on nostaa taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa
sekä edistää taloustieteen ja muiden tieteiden
yhteistyötä. Helsinki GSE on Aalto-yliopiston,
Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteinen yksikkö.
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Helsinki GSE rekrytoi kilpailuanalyysin
asiantuntijan

Taloustieteen tohtori Jiekai Zhang on nimitetty
Helsinki Graduate School of Economicsin tutkijatohtoriksi aloinaan kilpailuanalyysi ja empiirinen teollisuusorganisaatio. Virka sijoittuu
Hanken Svenska handelshögskolaniin. Ennen
Helsinki GSE:hen ja Hankeniin tuloaan Zhang
toimi tutkijana KU Leuven -yliopistossa Belgiassa. Hänen kiinnostuksensa kohteena on erityisesti se, miten digitaaliset alustat tuovat yhteen
kuluttajat ja mainostajat. Yhtenä sovellusalueena hän on tutkinut kilpailua tv-kanavien välillä,
jotka toimivat alustoina mainostajien ja tv:tä
katsovien kuluttajien kohtaamisille.
Zhangin lisäksi Helsinki GSE on rekrytoinut kaksi post-doc tutkijaa. Myös heidän virkansa sijoittuvat Hanken Svenska handelshögskolaniin. Xiaogeng Xu on valmistunut tohtoriksi Norjan kauppakorkeakoulusta. Hän on
erikoistunut käyttäytymistaloustieteeseen ja
kokeelliseen taloustieteeseen. Vesa-Heikki
Soini on puolestaan valmistunut tohtoriksi
Pennsylvanian yliopistosta ja hänen tutkimuskohteinaan ovat työ- ja rahoitusmarkkinoiden
makrotaloudelliset vaikutukset ja energiakysymykset.
Tuulia Hakola-Uusitalo ja Mika Maliranta
Kilpailu- ja kuluttajaviraston uuteen
vaikutusarviointiyksikköön

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy kehittämään
kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikuttavuuden
arviointia ja vahvistaa organisaatiotaan uudelle
tutkimusyksiköllä. Yksikön tutkimusjohtajaksi
on nimitetty valtiovarainministeriön rakenneyksikön päällikkö Tuulia Hakola-Uusitalo. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun pro-

fessori ja Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta siirtyy puolestaan yksikön tutkimusprofessoriksi. ”Kun kuulin uudesta tutkimusprofessorin tehtävästä ja KKV:n suunnitelmista
ryhtyä kehittämään kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikuttavuuden arviointia, tuli tunne, että
nyt on sopiva hetki lähteä kolmannen kerran,
tekemään jotain puoliksi uutta ja puoliksi tuttua”, Maliranta sanoo Etlan julkistamassa tiedotteessa (12.4.2019). Odotettavissa on lisärekrytointeja.
Yritystukien tutkimusjaosto asetettu

Valtioneuvosto asetti 28.3.2019 yritystukien
tutkimusjaoston toimikaudeksi 1.4.2019–
31.3.2023. Riippumaton tutkimusjaosto toimii
työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä. Tutkimusjaoston puheenjohtajaksi määrättiin VTT Seija Ilmakunnas. Tutkimusjaoston jäseniksi määrättiin professori Minna Martikainen Svenska handelshögskolanista (Hanken), professori Mikko
Puhakka Oulun yliopistosta, professori Hannu
Salonen Turun yliopistosta ja professori Rune
Stenbacka Svenska handelshögskolanista
(Hanken). Stenbacka toimii jaoston varapuheenjohtajana.
Tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää
vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikan teossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sen tehtävänä on
arvioida yritystukijärjestelmää ja laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä, kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa ja tehdä riippumattomia arvioita yritystuista. Tutkimusjaosto voi esittää hankittavaksi tutkimuksia ja selvityksiä tähän tarkoitukseen käytettävissä olevilla määrärahoilla tai
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muulla rahoituksella tehtävänsä hoitamiseksi.
Tutkimusjaosto julkistaa vuosittain arvion yritystukijärjestelmän kehittymisestä.
Taloudenhallinnan neuvottelukunta
nimitetty

Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi on
nimitetty Taloudenhallinnan neuvottelukuntaan toukokuun alussa alkaneelle nelivuotiskaudelle. Neuvottelukunnan tavoitteena on
taloustietämyksen edistäminen ja alan toimijoiden yhteistoiminnan kehittäminen. Toimikunta
perustettiin vuonna 2006 työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen. Tämän vuoden alussa toimikunta siirrettiin oikeusministeriön yhteyteen
samalla, kun ministeriön vastuulle siirrettiin
talous- ja velkaneuvonnan yleinen ohjaus ja
valvonta. Toimikunnassa on kaikkiaan vajaa
20 jäsentä.

Rita Asplund Norjan tutkimusneuvostoon

Etlan tutkimusneuvonantaja Rita Asplund on
nimitetty Norjan tutkimusneuvoston (Forskningsrådet) ”Koulutus ja osaaminen” -ohjelman johtoryhmään. Asplund on aiemmin tutkimusjohtajana vetänyt Etlassa ”Työmarkkinat
ja koulutus” -tutkimusohjelmaa. Norjan tutkimusneuvostossa on toteutettu laaja organisaation uudistus, minkä jälkeen neuvostossa on 15
tutkimusohjelmaa. Norjan tutkimusneuvostoa
johtavan John-Arne Røttingenin mukaan eri
tutkimusohjelmien johtoryhmät ovat keskeisessä roolissa, kun tutkimusta ja innovaatio-ohjelmia laajennetaan ja jalkautetaan kehittämään
norjalaista yhteiskuntaa ja liike-elämää.
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Robottiekonomisti mukaan Etlan
ennustetiimiin

Etla on käynnistänyt talousennusteiden kehittämiseksi uudenlaisen yhteistyön startup-yhtiö
Robonomistin kanssa. Robonomist tuo Etlan
kuukausittaiseen Suhdannenäkymät-raporttiin
data-analytiikkaa ja automatisointia. Robonomist Oy on helmikuussa 2019 perustettu dataanalytiikkaan ja asiantuntijatyön automatisointiin keskittynyt yritys, joka rakentaa ohjelmistorobotteja tuottamaan tietoa päätöksenteon
tueksi ja automatisoimaan asiantuntijatehtäviä.
Robotit ovat kevyitä, pilvessä eläviä algoritmeja, joiden tehtävinä on esimerkiksi datan
haku ja siivoaminen. Robotit osaavat siirtää
lopputuloksen helposti esitettävään muotoon
ja luoda jatkuvasti päivittyviä asiakirjoja. Robonomist Oy:n perustajia ovat Juha Itkonen ja Otto Laosmaa. Itkonen on aiemmin
työskennellyt Suomen Pankissa talouden
ennustamisen ja digitalisaation parissa. Otto
Laosmaa puolestaan on työskennellyt dataanalyytikkona Bisnodella riski- ja ennustemallinnuksen parissa.
Hanna Virtanen voitti parhaan posterin
palkinnon työmarkkinatutkijoiden
konferenssissa Yhdysvalloissa

Etlan tutkija Hanna Virtanen voitti parhaan
posterin palkinnon The Society of Labor Economists (SOLE) konferenssissa Arlingtonissa,
Virginiassa (3.-4.5.2019). Virtasen ja Mikko
Sillimanin (Harvard University) posteri Labor
Market Returns to Vocational Secondary Education käsittelee ammatilliseen koulutukseen valittujen myöhempää työmarkkinamenestystä
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verrattuna lukioon valittujen menestykseen.
Postereissa arvioinnin kohteena on sisällön lisäksi myös posterin selkeys ja esitys. ”Palkinto
on osoitus siitä, että suomalaisella aineistolla ja
suomalaisessa kontekstissa tehty tutkimus todella kiinnostaa maailmalla”, Virtanen kuvailee
palkinnon merkitystä Etlan julkaisemassa tiedotteessa.

Tilastokeskuksen laatupalkinto
Scanner Projectille

Tilastokeskuksen laatupalkinto toimintatapojen kehittämisestä myönnettiin 4.4.2019 Scanner Projectille. Projekti pyrkii uudistamaan
kuluttajahintaindeksin laskentaa. Sen tavoitteena korjata manuaaliseen hintatietojen keruuseen ja Laspeyresin kaavaan perustuva indeksi
moderneihin skanneri- eli kassapääteaineistoihin perustuvaksi indeksiksi ensin. Projektin
johtaja on emeritusprofessori Yrjö Vartia ja sen
jäsenet ovat menetelmäasiantuntija Antti Suoperä Tilastokeskuksen tilastollisten menetelmien yksiköstä sekä yliaktuaarit Kristiina Niemi-

nen ja Satu Montonen Tilastokeskuksen talousja ympäristötilastot -yksiköstä.
Peliteorian tutkijat kokoontuvat Turkuun
heinäkuun alussa

Viidestoista European Meeting on Game Theory (Singh15) järjestetään Turun yliopistossa
2.–4.7.2019. Kokouksessa käsitellään peliteorian kaikkia osa-alueita sovellutuksineen. Siellä
palkitaan myös paras tohtoriopiskelijan esitelmä. Plenary-esitelmöijiä ovat organisaatioiden
toimintaan erikoistunut René van den Brink
(Vrije Universiteit Amsterdam), paljastettujen
preferenssien tutkimukseen erikoistunut Federico Echenique (California Institute of Technology), informaatiotaloustieteeseen erikoistunut
Inés Macho Stadler (Universitat Autònoma de
Barcelona) ja matemaattiseen peliteoriaan erikoistunut Eilon Solan (Tel-Aviv University).
Konferenssin Järjestelytyöryhmän puheenjohtaja on professori Hannu Salonen Turun yliopistosta. Kokouksen kotisivu on
https://sing15.fi/.
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