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TIEDOKSI

Kansantaloustieteen päivät peruutettiin jo 
toistamiseen

Kansantaloustieteen päivät, jotka oli tarkoitus 
järjestää 10-11.2.2022 jouduttiin peruuttamaan 
jo toisen kerran peräkkäin. Taloustieteellisen 
Yhdistyksen johtokunta tiedotti pian uuden-
vuoden jälkeen, että heikentyneen koronavirus-
tilanteen ja siitä johtuneiden ajoitustoimenpitei-
den vuoksi se ei pystynyt järjestämään vuoden 
2022 Kansantaloustieteen päiviä terveysturval-
lisesti. 43. Kansantaloustieteen päivät siirtyvät 
pidettäväksi helmikuussa 2023. Talous tieteel-
linen Yhdistys pyrkii järjestämään pienimuotoi-
sempia tilaisuuksia tulevan kevään aikana. 
Tilaisuuksista tiedotetaan sähköpostitse ja yh-
distyksen verkkosivuilla.

Valtiovarainministerin seminaari Suomen 
talouden näkymistä ja talouspolitiikan 
suunnasta

Taloustieteellisen Yhdistyksen perinteinen ta-
louspoliittinen seminaari järjestettiin verkkota-
pahtumana 27.1.2022. Seminaarissa valtiova-
rainministeri Annika Saarikko puhui Suomen 
talouden näkymistä ja talouspolitiikan suunnas-
ta. Kommenttipuheenvuoron piti professori 
Niku Määttänen (Helsingin yliopisto ja Talous-
tieteen keskus Helsinki GSE). Seminaarin pu-
heenjohtajana toimi Taloustieteellisen Yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja, apulaisprofessori 
Matti Sarvimäki Aalto-yliopistosta. 

Valtiovarainministeri Saarikon puhe semi-
naarissa julkaistaan Kansantaloudellisen aika-
kauskirjan tässä numerossa.

OP-ryhmän Tutkimussäätiö palkitsi 
taloustieteilijöitä

OP-Tutkimussäätiön 50-vuotisjuhlaseminaaris-
sa 27.1.2022 palkittiin ansioituneita taloustietei-
lijöitä. Vuosittain jaettavan väitöskirjapalkin-
non sai valtiotieteiden tohtori  Eero Tölö   
Helsingin yliopistossa tekemästään väitöskirjas-
ta ”Financial Fragility – Empirical Studies on 
Crises and Reforms”. 

Kannustuspalkinnon sai professori  Kaisa 
Kotakorpi Tampereen yliopistosta. OP-ryhmän 
Tutkimussäätiö antaa kannustuspalkinnon hen-
kilölle, joka on tutkimustyössään osoittanut 
poikkeuksellista luovuutta ja jonka voidaan 
odottaa yltävän merkittäviin saavutuksiin myös 
vastaisuudessa. Kotakorpi johtaa verotutkimuk-
sen huippuyksikköä, Centre of Excellence on Tax 
Systems Research -konsortiota, jonka Suomen 
Akatemia valitsi syksyllä 2021 huippuyksikkö-
ohjelmaansa kahdeksanvuotiskaudelle. Kota-
korpi on toiminut Talouspolitiikan arviointi-
neuvoston jäsenenä 2014–2018. 

Tunnustuspalkinnon vastaanotti Aalto-
yliopiston emeritusprofessori  Matti Pohjola. 
Pitkän akateemisen uran tehnyt Pohjola tunne-
taan ehkä parhaiten tutkimuksistaan liittyen 
tuottavuuskehitykseen, talouskasvuun ja tekno-
logian kehitykseen. Pohjola on myös aktiivinen 
yhteiskunnallinen keskustelija ja osallistunut 
asiantuntijana lukuisiin merkittäviin yhteiskun-
nallisiin hankkeisiin ja projekteihin. Tutkimus-
säätiö mainitsee perusteluissaan erikseen myös 
Pohjolan ansiot opettajana ja väitöskirjojen oh-
jaajana.
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Tiedoks i

Eduskunta valitsi Sami Yläoutisen 
Valtiontalouden tarkastusviraston 
pääjohtajaksi 

 Harvoihin virkoihin nimitetään eduskunnan 
täysistunnon päätöksellä. 20.12.2021 eduskunta 
valitsi täysistunnossaan KTT Sami Yläoutisen 
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) pää-
johtajaksi. Hänet valittiin pääjohtajan virkaan 
toimikaudeksi, joka alkoi vuoden 2022 alussa 
päättyy vuoden 2027 lopussa. Sami Yläoutinen 
oli aiemmin työskennellyt valtiovarainministe-
riössä budjettipäällikkönä vuodesta 2019. Sitä 
ennen hän toimi ministeriön palveluksessa yk-
sikön päällikkönä ja talouspolitiikan koordi-
naattorina. Aiempaa kokemusta Yläoutisella on 
mm. Kansainvälisestä valuuttarahastosta ja 
Suomen Pankista. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa 
valtion taloudenhoitoa ja valvoo finanssipolitiik-
kaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Virasto toi-
mii eduskunnan yhteydessä ylimpänä ulkoisena 
tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöl-
lään VTV:n tehtävänä on varmistaa, että ”valtion 
varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohtei-
siin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finans-
sipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla”.

Yläoutisen valintaa edelsi paljon huomiota 
herättänyt prosessi, jonka tuloksena VTV:n 
edellinen pääjohtaja erotettiin virastaan. 
Yläoutinen lienee ensimmäinen ekonomisti-
taustainen henkilö VTV:n johdossa. Hän väitte-
li tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 
2005 finanssipolitiikan kehysjärjestelmistä 
Keski- ja Itä-Euroopan maissa.

Lauri Kajanojasta talouspolitiikan 
koordinaattori valtiovarainministeriöön

Valtioneuvosto on nimittänyt VTT Lauri 
Kajanojan valtiovarainministeriön talouspolitii-
kan koordinaattoriksi. Valtioneuvosto päätti ni-
mityksestä torstaina 20. tammikuuta. Kajanoja 
nimitettiin virkaan määräajaksi 1.2.2022–
31.1.2027. Kajanoja on viimeksi toiminut johto-
kunnan neuvonantajana Suomen Pankissa ja 
tullut tunnetuksi mm. Suomen kilpailukykyä 
koskevista analyyseistään. Kajanoja on aiemmin 
työskennellyt Suomen Pankissa useissa tehtävis-
sä, kuten kotimaisen talouspoliittisen vaikutta-
misen prosessin päällikkönä ja ennustepäällik-
könä. Uransa varrella hän on työskennellyt 
myös muun muassa Euroopan komissiossa ja 
Euroo pan keskuspankissa. Talouspolitiikan 
koordinaattorin tehtävässä Kajanoja seuraa 
Markus Sovalaa, joka siirtyi viime vuonna 
Tilastokeskuksen pääjohtajaksi.

Terveystaloustieteen tohtoriohjelma Turun 
yliopistoon

Turun yliopisto ilmoitti tammikuussa, että ter-
veystaloustieteestä tulee oma pääaineensa Tu-
run yliopiston tohtorikoulutuksessa. Koulu tus 
järjestetään yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan kliinisen laitoksen ja kauppakorkea-
koulun taloustieteen laitoksen yhteistyönä.   
Pääaineen opintoihin voi hakea maaliskuun 
2022 alussa. Opinnot alkavat syksyllä. Terveys-
taloustieteen tohtorikoulutuksen tarkoituksena 
on systematisoida terveystaloustieteen opetusta, 
ohjausta ja tutkimusta Turun yliopistossa. 

Uuden oppialueen vastuuhenkilö kauppa-
korkeakoulussa ja lääketieteellisessä tiedekun-
nassa on professori, KTT Mika Kortelainen. 
Hänen mukaansa Turun yliopistossa on aiem-
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minkin ollut terveystaloustieteen opetusta, ja 
alan väitöskirjoja on tehty sekä kauppakorkea-
koulussa että lääketieteellisessä tiedekunnassa. 
Nyt väitöskirjat voidaan keskittää yhteen pääai-
neeseen, mikä on sekä opintojen ohjauksen, ra-
hoituksen että alan tutkimuksen kehityksen 
kannalta perusteltua, Kortelainen sanoo Turun 
yliopiston tiedotteen mukaan. Uuden tutkimus-
alan jatko-opintoihin voi hakea erilaisilla poh-
jakoulutuksilla. Mahdollisia pohjatutkintoja 
ovat muun muassa maisteritutkinnot taloustie-
teestä, terveystaloustieteestä ja lääketieteen li-
sensiaatin tutkinto.

Terveystaloustieteen päivä siirtyi 
toukokuulle

Vuosittain järjestettävä terveystaloustieteen päi-
vä, joka oli alun perin tarkoitus järjestää helmi-
kuussa 2022, siirrettiin koronatilanteen nopean 
heikentymisen johdosta uuteen ajankohtaan. 
Terveystaloustieteen seura ry. päätti järjestää 30. 
Terveystaloustieteen päivän perjantaina 20. tou-
kokuuta 2022. Tilaisuus järjestetään Hotelli 
Presidentissä Helsingissä. Päivän teema on 
”Terveydenhuollon suorituskyvyn arviointi – 
Onko tietoa toimenpiteiden kustannusvaikutta-
vuudesta mahdollista käyttää terveydenhuollon 
toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa?” 
Ilmoit tau tuminen tapahtuman uudelle päivä-
määrälle aukeaa maaliskuun 2022 aikana. 

Helsinki GSE:n tilannehuone lopettaa

Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n puitteissa 
toiminut koronatalouden tutkimusryhmä, tilan-
nehuone, lopetti toimintansa 31.12.2021. 
Tilannehuone perustettiin keväällä 2020 vastaa-
maan koronapandemian aiheuttamaan kvantita-
tiivisen ja ajantasaisen seurantatiedon tarpeeseen 
koskien pandemian vaikutuksia yhteiskunnassa. 

Helsinki GSE:n lisäksi Tilannehuoneessa on ol-
lut mukana tutkijoita Turun yliopistosta, 
VATT:sta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta. Tilan-
nehuone on yhdistänyt viranomaisten, kuten 
Kelan, Tilastokeskuksen, ministeriöiden ja esi-
merkiksi Verohallinnon tuottamia rekisteriai-
neistoja laajasti ja ajantasaisesti ennennäkemättö-
mällä tavalla, ja sen julkaisemat raportit ovat he-
rättäneet ansaittua huomiota.

Jukka Pirttilä Helsinki GSE:n 
apulaisjohtajaksi

Professori Jukka Pirttilä on valittu Taloustieteen 
keskus Helsinki GSE:ssä opetuksesta vastaavak-
si apulaisjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä pro-
fessori Hannu Vartiaista. Pirttilä on toiminut 
Taloustieteen keskus Helsinki GSE:ssä julkista-
louden professorina vuodesta 2018 alkaen.

Mika Maliranta johtamaan OECD:n 
teollisuustyöryhmää

Työn ja talouden tutkimus Laboren johtaja, KTT 
Mika Maliranta on valittu OECD:n teollisuus-
työryhmän (Working Party on Industry Analysis, 
WPIA) puheenjohtajaksi vuodeksi 2022. Työ-
ryhmä toimii OECD:n teollisuus-, innovaatio- ja 
yrittäjyyskomitean (CIIE) alaisuudessa. WPIA 
analysoi kansantalouksien yritystoiminnan me-
nestyksen tekijöitä. Se kehittää yhteistyössä kan-
sallisten tilastovirastojen kanssa tähän tarkoituk-
seen sopivia tietokantoja ja indikaattoreita, joissa 
on kiinnitetty erityistä huomiota maiden väliseen 
vertailtavuuteen. Analyyseissä on tarkasteltu 
etenkin teknologisen kehityksen ja yritysdyna-
miikan välistä keskinäistä kytkentää sekä dyna-
miikan merkitystä tuottavuudelle, työllisyydelle 
ja talouden kasvulle. Maliranta on ollut WPIA:n 
jäsen vuodesta 2014 alkaen. Hän aloitti Laboren 
johtajana kesällä 2021. 
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