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TIEDOKSI

Kansantaloustieteen päivät Tampereella 
helmikuussa 2020

Taloustieteellinen Yhdistys järjestää 42. Kansan-
taloustieteen päivät Tampereella 6.–7.2.2020. 
Plenum-esitelmän pitää professori John Hassler 
Tukholman yliopiston kansainvälisen talouden 
laitokselta (Institutet för internationell ekonomi 
IIES). Vuonna 1960 syntynyt Hassler väitteli 
tohto-riksi MIT:ssa vuonna 1994. Hassler on 
ollut Ruotsin keskuspankin Alfred Nobelin 
muistopalkintokomitean jäsen sekä Suomen ta-
louspolitiikan arviointineuvostoa vastaavan 
Ruotsin finanssipoliittisen neuvoston (Finans-
politiska rådet) jäsen ja puheenjohtaja 2010-lu-
vulla. Lisätietoa päivistä löytyy Taloustieteellisen 
Yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta 
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/
kt-paivat/ .

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 
lahjoitti 200 000 euroa ruotsinkielisen 
taloustieteen professuurin 
aikaansaamiseksi

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse on lahjoit-
tanut 200  000 euron summan Helsingin yli-
opistolle. Lahjoituksen tarkoituksena on tukea 
ruotsinkielisen taloustieteen professuurin ai-
kaansaamista. Professuuri tullaan sijoittamaan 
Helsingin yliopiston Svenska social- och kom-
munal högskolaniin. Puolet työpanoksesta 

suunnataan Helsinki Graduate School of Eco-
nomicsin opetus- ja tutkimustoimintaan. Hel-
sinki GSE on Aalto-yliopiston, Hankenin ja 
Helsingin yliopiston yhteinen taloustieteellinen 
tutkimus- ja koulutusyksikkö. Säätiön lahjoi-
tuksen jälkeen ruotsinkielistä professuuria var-
ten on jo kerätty 1,2 miljoonaa euroa.

Juhlakirja taloustieteilijöiden opinto-  
ja työurista

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen opis-
kelijajärjestö Kansantaloustieteen opiskelijat ry 
(KTTO) täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhla-
vuoden kunniaksi yhdistys julkaisi lokakuussa 
lähes 300-sivuisen kirjan Tiemme taloustieteili-
jöiksi. Kirjan ovat toimittaneet ainejärjestöleh-
ti Kapitaalin päätoimittaja Tom-Henrik Sirviö 
ja Art Director Ding Zhong. Kirjaan on koottu 
lyhyet artikkelit 46 henkilöltä, jotka kaikki ovat 
opiskelleet kansantaloustiedettä Helsingin yli-
opistossa. Mukana on kirjoittajia kaikilta kuu-
delta vuosikymmeniltä, 1960-luvulta 2010-lu-
vulle. Kirjoittajat kertovat omista kokemuksis-
taan kansantaloustieteen parissa opiskelujen ja 
työelämän aikana. Kirjan alussa professori 
Hannu Vartiainen käy läpi taloustieteen kritee-
reitä ja ottaa samalla kantaa taloustieteen val-
tavirran ja vaihtoehtoisten suuntausten suhteis-
ta. Kirjaa voi tilata lomakkeen kautta sivulta 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101637/
lomake.html.

http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kt-paivat/
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kt-paivat/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felomake.helsinki.fi%2Flomakkeet%2F101637%2Flomake.html&data=02%7C01%7C%7C674454c62503471166c308d7634d2a3e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637087055374271723&sdata=op8u2mHKfofezwJWPZbOEfo8hh%2BR6NArIEndmZFud5s%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felomake.helsinki.fi%2Flomakkeet%2F101637%2Flomake.html&data=02%7C01%7C%7C674454c62503471166c308d7634d2a3e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637087055374271723&sdata=op8u2mHKfofezwJWPZbOEfo8hh%2BR6NArIEndmZFud5s%3D&reserved=0
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Timo Korkeamäki Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun dekaaniksi

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt profes-
sori Timo Korkeamäen Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulun dekaaniksi. Hän aloittaa viisi-
vuotisen kautensa 1.1.2020. PhD Timo Kor-
keamäki on Hanken Svenska handelshögskola-
nin rahoituksen professori vuodesta 2008 al-
kaen ja rahoituksen laitoksen johtaja. Hän 
toimi Hankenin tutkimuksesta vastaavana va-
rarehtorina vuosina 2015–2018. Korkeamäki 
työskenteli vuosina 1995–2008 Yhdysvalloissa. 
Korkeamäki seuraa kaksi kautta dekaanina toi-
minutta Ingmar Björkmania.

Työelämäprofessoreiden määrä kasvaa 

KTT Pekka Sääskilahti on rekrytoitu työelä-
mäprofessoriksi Hankenille ja Helsinki Gra-
duate School of Economicsiin. Hänellä on laa-
ja asiantuntemus immateriaalioikeuksista, kil-
pailusta ja hinnoittelusta korkean teknologian 
aloilla. Sääskilahti on koko uransa työskennel-
lyt eri yrityksissä, muun muassa yli kymmenen 
vuotta Nokialla. Hän toimii Compass Lexeco-
nin Suomen ja Skandinavian johtajana. PhD 
Pentti Pikkarainen on nimitetty työelämäpro-
fessoriksi Oulun yliopiston kauppakorkeakou-
luun. Pikkarainen on aiemmin toiminut mm. 
Suomen Pankissa ekonomistina ja useiden 
osastojen osastopäällikkönä sekä valtiovarain-
ministeriön rahoitusmarkkinaosaston osasto-
päällikkönä. VTT Vesa Vihriälä aloitti heinä-
kuussa työelämäprofessorina Helsingin yliopis-
tossa ja VTT Seija Ilmakunnas elokuussa Jy-
väskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tiedebarometri 2019 antaa runsaasti 
tietoja suomalaisten suhtautumisesta 
tieteeseen

Tieteen tiedotus ry on julkaissut uuden Tiede-
barometrin. Barometri mittaa suomalaisten 
suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen 
kehitykseen. Kyselytutkimuksen on toteuttanut 
Yhdyskuntatutkimus Oy. Barometrista löytyy 
kiinnostavia tietoja moneen lähtöön. Siitä käy 
esimerkiksi ilmi, että luottamus yliopistoihin ja 
korkeakouluihin on pysynyt korkeana (77 % 
luottaa paljon tai erittäin paljon). Instituutiois-
ta edellä ovat vain poliisi (83 %) ja puolustus-
voimat (79 %). Luottamus Euroopan unioniin 
on suhteellisen alhainen (34 %), mutta poliit-
tisia puolueita kohtaan tunnetaan hälyttävän 
vähän luottamusta (13 %). 

Haastatelluilta kysyttiin myös, ketä nykyi-
sin toimivaa tieteenharjoittajaa he pitävät mer-
kittävimpänä. Taloustieteilijöistä mainintoja 
sai Bengt Holmström (57). Hän on listan kak-
konen Esko Valtaojan jälkeen. Sixten Kork-
manille osui yhdeksän mainintaa ja Markku 
Ollikaiselle kaksi. 

Tieteen kykyyn ratkaista ongelmia usko-
taan, kun kysymys on sairauksien voittamises-
ta (85%), mutta ei, kun kysymys on työttömyy-
den voittamisesta (19%). Parempaan suuntaan 
on kuitenkin menty, koska vuonna 2013 vai 
6 % uskoi tieteen auttavan työttömyyden vä-
hentämisessä. Vain vajaa kolmannes vastaajista 
katsoo, että tohtorintutkinto antaa hyvät val-
miudet toimia elinkeinoelämässä. 
http://www.tieteentiedotus.fi/files/
Tiedebarometri_2019.pdf

http://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2019.pdf
http://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2019.pdf


723

Tiedoks i

Aalto-yliopiston sijoitus kauppa- ja 
taloustieteiden alan yliopistovertailussa 
nousi

Aalto-yliopisto on sijalla 54 maailmassa tuoreen 
Times Higher Education -rankingin kauppa- ja 
taloustieteiden (business and economics) alan 
yliopistovertailussa. Viime vuonna sijoitus oli 
58. Eurooppalaisten yliopistojen joukossa Aalto 
oli sijalla 15. Maailman kärkikolmikossa ovat 
yhdysvaltalaiset Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ja Stanfordin yliopisto sekä 
brittiläinen Oxfordin yliopisto. Pohjoismaista 
korkeimmalle nousi Kööpenhaminan kauppa-
korkeakoulu (Copenhagen Business School) 
sijalla 32. Ranking mittaa yliopistojen menestys-
tä kansainvälisyyden, tutkimuksen, viittausten, 
opetuksen ja yrityksiltä saatavan tutkimusrahoi-
tuksen alueilla, yhteensä 13 indikaattorilla. 

Myös US News Global Universities -yliopis-
tovertailussa Aalto-yliopiston kauppa- ja ta-
loustieteiden sijoitus nousi 50:nneksi aiemmal-
ta 55. sijalta. Ranking perustuu Clarivate Ana-
lyticsin Web of Science ja InCites -analyysityö-
kalujen tarjoamaan bibliometriseen dataan 
sekä mainekyselyyn. Myös tässä vertailussa 
Pohjoismaista korkeimmalle nousi Kööpenha-
minan kauppakorkeakoulu sijalla 23. 

Björn Savén -stipendin avulla jatko-
opintoihin huippuyliopistossa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun talous-
tieteen tohtorikoulutettava Lassi Tervonen sai 
pääomasijoittaja Björn Savénin lahjoittaman 
35 000 euron suuruisen apurahan ja työskente-
lee lukuvuoden 2019−2020 vierailevana tutki-
jana Bostonin yliopistossa Yhdysvalloissa. 
Ruotsalainen, Lontoossa asuva pääomasijoitta-

ja Björn Savén perusti vuosittain jaettavan apu-
rahansa vuonna 2001. Tarkoituksena oli mah-
dollistaa nuorten suomalaisten kauppatieteiden 
maistereiden jatko-opinnot Yhdysvaltain par-
haissa yliopistoissa. Tukholman kauppakorkea-
koulusta valmistunut ja Harvardin yliopistossa 
opintojaan 1970-luvulla täydentänyt Björn Sa-
vén rohkaisee suomalaisia opiskelijoita kan-
sainvälistymään. ”... kannattaa ensin tehdä 
perustutkinto hyvässä suomalaisessa yliopistos-
sa, ja mennä sitten Yhdysvaltoihin tekemään 
jatko-opintoja. Suomeen palatessa kansainvä-
listä kokemusta ja ideoita jaetaan sitten eteen-
päin”, sanoo Björn Savén Aalto-yliopiston tie-
dotteessa (19.8.2019).

Tunnustuspalkinto Mikko Puhakalle

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjan-
maan rahasto myönsi toukokuussa Oulun yli-
opiston kauppakorkeakoulun taloustieteen 
professorille Mikko Puhakalle 15  000 euron 
tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin hä-
nen ansioistaan taloustieteen dynamiikan tut-
kijana ja taloustieteilijöiden kouluttajana. Pu-
hakka on myös Oulun yliopiston kauppakor-
keakoulun dekaani.

Oulun energiatalouden tutkijoille 
kansainvälinen tunnustus ilmaston 
hyväksi tehdystä tutkimuksesta

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suo-
men ympäristökeskuksen BCDC-tutkijat Sant-
tu Karhinen, Hannu Huuki ja Enni Ruokamo 
ovat voittaneet International Association for 
Energy Economics IAEE:n opiskelijapalkin-
non tutkimuksellaan Emission reduction by 

http://www.bcdcenergia.fi/
http://wordpress.ubi.pt/4apeen2019/submission/
http://wordpress.ubi.pt/4apeen2019/submission/
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dynamic optimization of distributed energy sto-
rage under aggregator’s control. Palkitussa tut-
kimuksessa Karhinen, Huuki ja Ruokamo ovat 
saaneet selville, että kotitalouksien veden läm-
mitykseen liittyvän sähkön kulutuksen kustan-
nuksia on mahdollista vähentää ilman, että 
lämmityksen ohjaus vaikuttaa asumismukavuu-
teen. IAEE:n myöntämä palkinto jaettiin 4th 
Annual APEEN 2019 -konferenssissa Portuga-
lin Covilhãssa 17.–18. lokakuuta. Karhinen ja 
Ruuki ovat taloustieteen tohtorikoulutettavia 
ja Ruokamo on tutkijatohtori Oulun yliopiston 
kauppakorkeakoulussa. BCDC Energia on 
vuonna 2015 käynnistynyt Strategisen tutki-
muksen neuvoston laajamittainen hanke. Han-
ketta johti tämän vuoden syksyyn saakka pro-
fessori Rauli Svento. Hänen seuraajanaan jat-
kaa tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-
Savolainen.

Vuoden 2019 Eino H. Laurila 
-kansantulomitali Seppo Varjoselle

Seppo Varjonen työskenteli vuosina 1969−1995 
Tilastokeskuksessa. Sieltä hän siirtyi vuonna 
1996 OECD:n sihteeristöön, mistä hän jäi eläk-
keelle vuona 2009. Tilastokeskuksessa Varjosen 
tehtäviin kuuluivat kansantalouden tilinpidon, 

erityisesti panos-tuotostilinpidon kehittämisen 
ohella bruttokansantuotteen kansainväliset 
vertailut. Näitä olivat käsitteelliset vertailut 
BKT:n ja itäisen Euroopan maissa käytössä ol-
leen nettomateriaalituotannon välillä sekä os-
tovoimapariteetteihin perustuvat BKT-vertai-
lut. OECD:ssä hänen pääasiallisina tehtävinään 
oli aluksi kansantalouden tilinpidon kehittämi-
nen entisen Neuvostoliiton maissa. Lisäksi hän 
vastasi ostovoimapariteettien kehittämisestä 
näille maille sekä niihin perustuvien BKT-tu-
losten yhdistämisestä osaksi OECD- ja Euroo-
pan maiden vuoden 1995 BKT-vertailua. Hän 
kehitti yhteistoiminnassa Eurostatin kanssa 
palvelujen hintaindeksejä. Työn tuloksena oli 
ensimmäinen yrityspalveluiden tuottajahinta-
indeksien laskentaan tarkoitettu manuaali, 
minkä laadinnassa hänellä oli päävastuu. Eläk-
keelle jäätyään Varjonen on jatkanut toimin-
taansa kansainvälisten järjestöjen asiantuntija-
na suorittaen useita konsultointimatkoja eri 
puolille maailmaa. 

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.

http://wordpress.ubi.pt/4apeen2019/
http://wordpress.ubi.pt/4apeen2019/

