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TIEDOKSI

Nuorten kuluttajataitojen tutkimukseen 
merkittävä rahoitus

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen 
neuvosto on myöntänyt Nuorten taloustaitoja 
teknologisoituvassa kulutusyhteiskunnassa tut-
kivalle DigiConsumers-konsortiolle neljän mil-
joonan euron tutkimusrahoituksen vuosille 
2019–2022. Tutkimuskonsortiota johtaa Jyväs-
kylän yliopisto ja kumppaneita ovat Helsingin 
yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustut-
kimus PTT ja Talous ja nuoret TAT. DigiCon-
sumers-konsortio kuuluu Kulttuuri teknolo-
gisoituvassa yhteiskunnassa (CULT) -ohjel-
maan. Hankkeet ovat kuusivuotisia (2019–
2025), ja rahoitus myönnetään kahdessa vai-
heessa. 

DigiConsumers-hankekokonaisuuden ta-
voitteena on 13–25-vuotiaiden nuorten digitaa-
listen ja taloudellisten taitojen edistäminen. 
Tarkoituksena on myös puuttua ongelmiin, 
joita nuoret kohtaavat nopeasti digitalisoivassa 
kuluttajayhteiskunnassa.

Uusien kuluttaja-, talous- ja digitaitojen op-
pimisessa koulun rooli on keskeinen, mutta 
koulun lisäksi tärkeässä roolissa ovat myös ko-
dit, nuorten vertaisryhmät ja yhä enemmän 
sosiaalinen media. Hankekokonaisuuden yhte-
nä tavoitteena on tuottaa välineitä ja teknisiä 
työkaluja kuluttaja- ja taloustaitojen opettami-
seen sekä luoda eettisiä ohjeita nuorille suun-
nattuun digitaaliseen markkinointiin ja vies-
tintään.

Vaasan yliopistossa hankkeen toteutuksesta 
vastaavat taloustieteen professori  Panu Kal-

mi  ja tietojärjestelmätieteen professori  Tero 
Vartiainen. Heidän vetämässään osahankkees-
sa tutkitaan erityisesti sitä, miten pelillisin me-
netelmin ja digitaalisten työkalujen avulla pys-
tytään kehittämään nuorten talousosaamista. 
PTT:ssa hankkeen partnerina toimii kansanta-
louden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja Olli-
Pekka Ruuskanen, jonka yksi erityiskiinnos-
tuksen kohteista on taloudellinen lukutaito ja 
sen vahvistaminen.

VATT:lle ja Aalto-yliopistolle Suomen 
Akatemialta merkittävä rahoitus 
terveyspalveluiden tuotannon tutkimiseen

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan 
tutkimuksen toimikunta on myöntänyt VATT:n 
ja Aalto-yliopiston kannustimia ja kilpailua ter-
veyspalveluiden tuotannossa selvittävään yh-
teishankkeeseen 513 360 euroa. VATT:n osuus 
rahoituksesta on 280 000 euroa ja Aalto- 
yliopiston osuus on 233 360 euroa. VATT:issa 
Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuo-
tannossa -hanketta johtaa tutkimusprofessori 
Kaisa Kotakorpi ja Aalto-yliopistossa Otto 
Toivanen. Hankkeen parissa työskentelee usei-
ta tutkijoita. Nelivuotinen rahoituskausi alkaa 
1.9.2019.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen 
toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 73 
akatemiahankkeelle, joissa on yhteensä 81 osa-
hanketta. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 35 
miljoonaa euroa. Toimikunnan rahoituspää-
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Peliteorian tutkijat kokoontuivat Turkuun 
heinäkuussa

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa järjes-
tettiin 15’th European Meeting on Game Theo-
ry -kokous eli SING15 -kokous 2.7.–4.7.2019. 
Kokoukseen osallistui 176 henkilöä 25:sta eri 
maasta, Suomesta osallistujia oli 12. Esitelmiä 
pidettiin yhteensä 155. SING-kokousten perin-
teisten aiheiden (kuten kooperatiiviset pelit ja 
äänestysmallit) lisäksi aiempaa näkyvämmin 
olivat esillä epätäydellistä informaatiota, dy-
naamisia pelejä, verkostoteoriaa ja matching-
ongelmia käsittelevät teemat. 

Plenum-luennoitsijoiden esitelmissäkin nä-
mä aiheet näkyivät. René van den Brink (VU 
Amsterdam) luennoi koalitionmuodostuksesta 
kun kommunikaatiota ja valtasuhteita kuvataan 
tietynlaisilla verkostoilla. Federico Echeniquen 
(CalTech) esitelmä käsitteli alkuvarantojen roo-
lia politiikkamuuttujana markkinoiden suunnit-
teluongelmissa (market design). Inés Macho 
Stadler (Universitat Autònoma de Barcelona) 
käsitteli moral hazard -ongelmia matching-
markkinoilla. Eilon Solan (Tel Aviv University) 
puhui tasapainojen olemassaoloon liittyvistä 
avoimista ongelmista tietyssä dynaamisten pe-
lien luokassa (quitting games). Plenum -luento-
jen kalvot ja Abstraktikirja ovat ladattavissa 
osoitteesta https://sing15.fi/programme.

Kokouksessa palkittiin paras tohtoriopiske-
lijan esittämä tutkimus. Voittajaksi selviytyi 
Jop Schouten (CentER, Tilburg University) 
paperilla “The nucleolus and inheritance of 
properties in communication situations” (Jop 
Schouten, Peter Borm, Baz Dietzenbacher).

SING15-kokouksen järjestelytoimikunnan 
jäsnet olivat Mitri Kitti, Ville Korpela, Matti 
Pihlava ja Hannu Salonen.

töksissä painottuvat hankkeet, joissa korkea 
laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteis-
kunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen 
uudistumiseen.

Suomen akatemialta rahoitusta 
endogeenisen informaation tutkimukseen

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan 
tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 439 377 
euroa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
taloustieteen laitoksella toteutettavaan nelivuo-
tiseen tutkimushankkeeseen, joka käsittelee 
endogeenista informaatiota taloustieteellisissä 
sovelluksissa. Tutkimuskohteena ovat kannus-
teet informaation tuottamiseen ja siirtämiseen 
erilaisissa taloudellisissa sovelluksissa kuten 
huutokauppamekanismeissa ja uusia innovaa-
tioita kehittävien yritysten kilpailutilanteissa. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa huutokauppame-
kanismien ja tutkimus- ja tuotekehityskannus-
teiden suunnitteluun, sekä ymmärtää parem-
min informaation kulkeutumista sosiaalisen 
oppimisen kautta. Pääasiallisena tutkimusme-
netelmänä sovelletaan peliteoriaa. Tutkimus-
hankkeen vetäjänä toimii Aalto-yliopiston ja 
Helsinki Gradueate School of Economicsin 
apulaisprofessori Pauli Murto. Hankkeen ra-
hoituskausi on 1.9.2019−31.8.2023.

https://sing15.fi/programme
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Bengt Holmström Helsinki Graduate 
School of Economicsiin ja Hankeniin

Professori Bengt Holmström liittyy Helsinki 
Graduate School of Economicsin ja Hankenin 
tutkijayhteisöön vuoden 2020 alussa nimik-
keellä Hanken Foundation Distinguished Fel-
low. Hän keskittyy edistämään väitöskirjatason 
tutkimusta. Holmström on toiminut professo-
rina yhdysvaltalaisissa huippuyliopistoissa, ku-
ten Nortwesternin ja Yalen yliopistoissa sekä 
Massachusetts Institute of Technologyssa. Hän 
valmistui Helsingin yliopistosta ja väitteli Stan-
fordissa. Vuonna 2016 Holmström sai ensim-
mäisenä suomalaisena taloustieteen Nobel-
palkinnon yhdessä Oliver Hartin kanssa.

Palkansaajien tutkimuslaitos ja NBER 
järjestävät ensi vuonna yhteisen 
konferenssin Helsingissä

Tunnettu yhdysvaltalainen tutkimusverkosto 
National Bureau of Economic Research (NBER) 
ja suomalainen Palkansaajien tutkimuslaitos 
järjestävät kesäkuun alussa 2020 Helsingissä 
konferenssin, jonka teemana on verotuksen, 
regulaation ja muiden politiikkatoimenpiteiden 
vaikutukset yritysten käyttäytymiseen. Konfe-
renssin ohjelmasta vastaavat Hilary Hoynes 
(Berkley) ja Tuomas Kosonen (PT). Pääpuhu-
jiksi ovat jo lupautuneet Amy Finkelstein 
(MIT ja NBER) ja Henrik Kleven (Princeton 
ja NBER). Call for papers päättyy 1.12.2019 
(http://papers.nber.org/confsubmit/backend/
cfp?id=TAPES20).

PTT sai talousennustajien kristallipallon

Pellervon taloustutkimus PTT osoittautui vuo-
den 2018 tarkimmaksi talousennustajaksi. Va-
linnan teki Jyväskylän yliopiston kauppakor-
keakoulu. Kristallipallon kävi pokkaamassa 
PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari. Mu-
kana kisassa olivat kaikki talousennusteita Suo-
messa julkaisevat tahot: ETLA, PT, PTT, Suo-
men Pankki, valtiovarainministeriö, Aktia, 
Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP-
ryhmä ja ensimmäistä kertaa myös Hypo ja S-
pankki. PTT sai kristallipalon nyt jo viidettä 
kertaa. Suomen Pankilla ja Nordealla on neljä 
voittoa, Danske Bankilla ja OP-ryhmällä kolme 
ja ETLA:lla ja valtiovarainministeriöllä kumal-
lakin kaksi voittoa. Ennustekilpailun voittaja 
valitaan vuosittain etukäteen määriteltyjen nu-
meeeristen kriteerien mukaan. Kilpailu on jär-
jestetty joka vuosi vuodesta 1998 lähtien.

ETLA:n ja Berkeleyn yhteistyö jatkuu 

Vuonna 2001 alkanut Etlan ja BRIE:n (Berke-
ley Roundtable on the International Economy) 
tutkimusyhteistyö jatkuu. BRIE-ETLA 2019–
2022 tutkimussuunnitelma Shaping the Future 
in the Era of Intelligent Tools: AI and Beyond 
keskittyy tutkimaan uusien ja tulevien infor-
maatioteknologioiden vaikutuksia yrityksiin ja 
yhteiskuntaan. Päätavoitteina on selvittää, 
kuinka uusien teknologiaratkaisujen käyttöön-
otto ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen 
muuttavat liiketoimintaa, teollisuutta ja työtä 
sekä tarjota asianmukaisia liiketaloudellisia, 
lainsäädännöllisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisu-
ja. Etlan puolelta tutkimushanketta johtavat 
Etlan puolelta vt. tutkimusjohtaja Heli Koski 
ja johtava tutkija Timo Seppälä. Lisäksi projek-

http://papers.nber.org/confsubmit/backend/cfp?id=TAPES20
http://papers.nber.org/confsubmit/backend/cfp?id=TAPES20
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tissa mukana ovat Etlan tutkimusjohtaja Jyrki 
Ali-Yrkkö ja tutkijat Juri Mattila, Mika Paja-
rinen ja Nelli Valmari. 

ETLA:n tutkijoille tunnustus työn 
taloustiedettä käsittelevästä tutkimuksesta 

Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen ja tut-
kija Nelli Valmari ovat voittaneet vuoden 2018 
parhaan paperin kilpailun työn taloustietee-
seen keskittyvässä LERA:n (Labor and Em-
ployment Relations Association) vuosikokouk-
sessa Baltimoressa. Heidän paperinsa julkais-
taan johtavassa työn taloustieteen julkaisussa 
ILR Review -lehdessä. 

Jed DeVaron, Kauhasen ja Valmarin pape-
ri ”Internal and External Hiring” tarkastelee 
Suomen yksityissektorilla työskentelevien hen-
kilöiden urapolkuja. Tutkimus osoittaa, että 
valtaosassa tapauksista työntekijät työllistyvät 
samaan tehtävänimikkeeseen kuin edellisessä 
yrityksessä. Lisäksi horisontaalisesti siirtyvillä 
henkilöillä on keskimäärin korkeampi koulu-
tus ja pidempi työkokemus, mutta siirtymää 
edeltävänä vuotena matalammaksi arvioitu 
työssä suoriutuminen kuin yrityksen sisältä 
ylennetyillä työntekijöillä.

Nimityksiä Etlassa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija-
kaarti on vahvistunut kahdella uudella tutkijal-
la. Terhi Maczulskij aloitti syyskuussa Etlan 
tutkimuspäällikkönä kansainvälisen kaupan ja 

globalisaation tutkimuksen parissa. Taloustie-
teen tohtori Terhi Maczulskij siirtyi Etlaan Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksesta, jossa hän työs-
kenteli erikoistutkijana vuodesta 2014 lähtien. 
Tutkijaksi Etlaan on nimitetty Otto Kässi Ox-
fordin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa kes-
kittyy digitalisaation ja työmarkkinoiden kysy-
myksiin. Valtiotieteen tohtori Otto Kässi on 
työskennellyt digitalisaatioon ja internetiin 
keskittyvän Oxford Internet Institute -laitok-
sen tutkijana vuodesta 2015. Aikaisemmin Et-
lan tutkimusjohtajaksi nimitettiin kauppatie-
teen tohtori Heli Koski. Hän johtaa Kasvu, 
kansainvälinen kauppa ja kilpailu -tutkimusoh-
jelmaa Mika Malirannan siirryttyä Kilpailu- ja 
kuluttajavirastoon tutkimusprofessoriksi.

Taloustutkimuslaitosten kesäjuhlaa 
vietettiin juuri ennen juhannusta

Keskiviikkona 19.6.2019 juhlistettiin taloustut-
kimuslaitosten yhteisiä ja perinteisiä kesäjuhlia 
VATT:n, Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Pel-
lervon taloustutkimuksen ja Etlan voimin. 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos toimi tänä 
vuonna juhlien järjestäjänä. Etlan toimitusjoh-
taja Aki Kangasharju toivotti liki sata juhla-
vierasta tervetulleeksi Korjaamon aurinkoisella 
ja paahteisella terassilla. Illan ohjelmassa oli 
muun muassa tietovisa ja musiikista vastasi li-
vebändi. Vierailla oli myös mahdollisuus ikuis-
taa itsensä virtuaaliseen valokuvaan taloustie-
teilijöiden Milton Friedmanin ja John May-
nard Keynesin kanssa.
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Ville Kopra voitti ekonomistien golf-kisan

Ekonomistien golf-kisa pelattiin 23. kerran 
11.6.2019 Suur-Helsingin Golfin Lakiston ken-
tällä. Tällä kerralla sää oli kilpailun kannalta 
suotuisa ja tulostasokin oli edellisvuotista pa-
rempi. Pelimuoto oli perinteiseen tapaan pis-
tebogey. Viisi parasta olivat: Ville Kopra 38 
pistettä, Hannu Halttunen 32 pistettä, Mika 
Purhonen 30 pistettä, Matti Huomo 27 pis-
tettä ja Pasi Sorjonen 25 pistettä. Parhaan  
scratch-tuloksen teki tänäkin vuonna Hannu 
Halttunen, 90 lyöntiä.

Kaikki lajia harrastavat ekonomistit ovat 
tervetulleita mukaan ensi vuonna. Kilpailun 
paikasta ja ajankohdasta tietää parhaiten tä-
män vuotisen kisan voittaja Ville Kopra. 

Jyväskylä uusi mestaruutensa talous-
tieteilijöiden SM-jalkapalloturnauksessa

Taloustieteilijöiden SM-jalkapalloturnaus jär-
jestettiin 21.8.2019 Fennia Areenalla Vaasassa. 
Tämän vuotiseen turnaukseen osallistui viisi 
joukkuetta. Tiukkojen, paikoin jopa rangais-
tuspotkukilpailuun asti venyneiden ottelujen 
jälkeen tulokset olivat seuraavat: 1. Jyväskylän 
yliopisto, 2. Oulun yliopisto, 3. Vaasan yli-
opisto, 4. Palkansaajien tutkimuslaitos ja 5. 
Suomen Pankki.

Ottelut pelattiin hyvän urheiluhengen mu-
kaisesti tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Suu-
remmilta loukkaantumisilta vältyttiin. Palkin-
tojen jako ja ruokailu järjestettiin Hietalahden 
jalkapallostadionilla Vaasan Palloseuran VIP-
tiloissa, mikä perinteiden mukaan tarjosi oivan 
tilaisuuden verkostoitumiseen. Ensi vuonna 
turnaus pelataan taas elokuussa Jyväskylässä.


