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OP Ryhmän Tutkimussäätiö

Säätiö perustettiin  17.4.1972 Osuuspankkijärjestön Tutkimussäätiö
nimellä.

Säätiön tarkoituksena on taloudellisen, erityisesti
osuuspankkitoimintaan liittyvän tutkimuksen edistäminen ja
tukeminen.

Säätiöllä ei ollut vuosina 1972-1974 varsinaista toimintaa.

Tutkimussäätiö sai vuonna 1973 OKO:lta 250.000 mk lahjoituksena
ja säätiön varallisuus olivat vuoden lopussa 527.000 mk

Vuonna 1975 säätiö myönsi ensimmäiset apurahat.

Hakemuksia säätiö sai 8 kpl yhteensä 47.800 mk. Apurahoja
myönnettiin 25.000 mk 6 kpl, yksi tutkimusryhmälle ja viisi
tutkijoille.

Lisäksi myönnettiin Lisensiaattipalkinto 5.000 mk. Palkinto oli
tarkoitettu lukuvuoden parhaasta lisensiaattitutkimuksesta
kansantalous, liiketalous, maatalous ja metsätieteen sekä kodin
taloustieteen aloilta esitetylle ansiokkaalle lisensiaattitutkimukselle.

Vuonna 2000  Säätiö varasi 6 miljoonaa mk Tutkimusohjelmaan
tutkimusryhmille.

Vuonna 1990 järjestettiin ensimmäinen teemapäivä. Päivän
aiheena oli  Kotimainen säästäminen.

50 vuoden aikana Tutkimussäätiö on jakanut apurahoja noin 40 Me
, 1.320 kpl.

Säätiö on mukana osuustoiminnan yhteishankkeissa ja vuonna
2021 se oli tukemassa 30.000 euron lahjoituksella  muiden
osuustoiminnallisten toimijoiden kanssa  Aalto yliopiston Executive in
Residence -positiota, jonka aihealueena on osuustoiminta ja kaupan
ala.

Tutkimussäätiö on vuodesta 2001 palkinnut vuosittain lukukauden
parhaan rahoitusalaan liittyvän taloustieteellisen väitöskirjan.

Säätiö perusti vuonna 2011  tunnustus- ja kannustuspalkinnon.

Tutkimussäätiön varallisuus oli vuoden 2021 lopussa 82 Me.

Tänä vuonna Tutkimussäätiö jakaa 1.200.000 apurahoja, tukee
osuustoiminnan lahjoitusprofessuureja  sekä käynnistää
erityishankkeen, jossa tullaan jakamaan apurahaa tutkimusryhmälle
400.000 e.
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Tutkimussäätiön juhlavuoden erityishanke

Tutkimussäätiö haluaa juhlavuoden hankkeellaan vahvistaa rahoitusinstituutioihin (financial
institutions) liittyvää taloustieteellistä ja rahoitusalan tutkimusta ja tutkijakoulutusta Suomessa.

Hankkeeseen kohdennetaan vuosittain 400.000 euron apuraha
Hanketta tuetaan pitkäjänteisesti (toistaiseksi, ei määräaikaa).
Apuraha jaetaan säätiön normaalisti vuosittain jakaman apurahasumman lisäksi, joka viime vuosina ollut yli
1.200.000 euroa.

Apuraha avataan erillishakuun keväällä 2022
Päätös saajasta tehdään siten, että hanke voi käynnistyä 1.1.2023.



Erityishankkeen tavoite

Hanke vahvistaa rahoitusinstituutioihin kohdistuvaa talous- ja rahoitustieteellistä tutkimusta
Suomessa sekä täydentää ja kokoaa jo olemassa olevaa tutkimusinfrastruktuuria.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomeen muodostuu vahva rahoitusinstituutioita ja niiden
toimintaympäristöä eri näkökulmista tarkasteleva kansallinen tutkimusryhmä

Painopiste on Tutkimussäätiön tarkoituksen mukaisesti taloustieteellisen (economics) ja rahoitustieteellisen
(finance) tutkimuksen rajapinnassa.

Kyse on ensisijaisesti nykyisen tutkimustoiminnan mittakaavan nostamisesta sekä olemassa
olevien toimijoiden saattamisesta yhteen erilaisten hyötyjen mm. synergioiden aikaansaamiseksi.



Tutkimusryhmän suuntaviivoja

Tutkimusryhmän johtoryhmä ja jäsenet voivat tulla eri kotiyliopistoista ja tavoite on, että toiminta
on hallinnollisesti kevyttä.

Tutkimusryhmän järjestämien tai koordinoimien tutkimusseminaarien ja tarjoaman koulutuksen
on tärkeää olla avoimia kaikille suomalaisille alan tutkijoille

Tutkimusryhmän odotetaan toimivan sen eteen, että osallistujia saadaan mahdollisimman laajasti eri
yksiköistä.
Tutkimusryhmän odotetaan tekevän yhteistyötä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, kuten rahoituksen
tutkijakoulu (GSF), Helsinki Graduate School of Economics (GSE), Kansantaloustieteen Valtakunnallinen
Jatkokoulutusohjelma (KAVA) , mm. silloin kun tarjotaan tohtorikoulutusta.

Tutkimusryhmän ajatellaan koordinoivan rahoitusinstituutioihin liittyvien tutkimusaineistojen
hankintoja ja kokoamista, kutsuvan alan johtavia tutkijoita tutkimusvierailuille Suomeen, ja
koordinoivan väitöskirjojen ohjausta yli yliopistorajojen.
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VTT Eero Tölö toimii Norjan valtiovarainministeriössä
vanhempana neuvonantajana

Eero Tölön väitöskirja Helsingin yliopistosta ”Financial Fragility
– Empirical Studies on Crises and Reforms” valittiin säätiön
asiantuntijaryhmässä yksimielisesti parhaaksi väitöskirjaksi.

Väitöskirja sisältää empiirisesti vahvoja osatutkimuksia, joista
kaikki on jo julkaistu arvostetuissa tieteellisissä
aikakauskirjoissa, kuten mm. Journal of Financial Stability, ja
Journal of Financial Intermediation -aikakauskirjoissa.

Väitöstutkimus on selvä kontribuutio pankkisektorin vakautta
käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen.

Työ on kiittäen hyväksytty, ja esitarkastajien ja vastaväittäjän
lausunnot ovat lähes ylistäviä.

Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinto 10.000 euroa
Eero Tölö



Kaisa Kotakorpi toimii professorina Tampereen yliopistossa

hän on myös tutkimusprofessori Valtion taloudellisessa
tutkimuskeskuksessa.

Kotakorpi on väitellyt Tampereen yliopistosta vuonna 2007.

Kaisa Kotakorpi on toiminut myös mm. Talouspolitiikan
arviointineuvoston jäsenenä 2014 – 2018

Kotakorven tutkimusalueita ovat julkistalous, käyttäytymis-,
terveys  ja poliittinen taloustiede, vero- ja
sosiaaliturvajärjestelmät, veronkierto, sekä talouspolitiikan
vaikutusten arviointi.

Julkaisuja mm. Journal of Public Economics ja European
Economic Review -aikakauskirjoissa.

Tutkimussäätiön kannustuspalkinto 20.000 euroa
Kaisa Kotakorpi



Tutkimussäätiön tunnustuspalkinto 40.000 euroa
Matti Pohjola

Matti Pohjola on Aalto yliopiston emeritusprofessori.

Pohjola väitteli tohtoriksi Cambridgen yliopistosta vuonna 1981 ja on toiminut ensin Helsingin
kauppakorkeakoulun ja sittemmin Aalto yliopiston professorina vuodesta 1992 lähtien.

Vuosina 1997-2002 hän toimi apulaisjohtajana YK-yliopistoon kuuluvassa WIDER-instituutissa.

Tutkimukset ovat olleet sekä teoreettisia että soveltavia. Pohjola on tutkinut mm. talouskasvua,
suhdannevaihteluita, työmarkkinoita, taloudellista valtaa, luonnonvarojen hyödyntämistä ja
kansainvälisiä ympäristöongelmia. Parhaiten Pohjola tunnetaan hänen tutkimuksistaan ja
esitelmistään liittyen tuottavuuskehitykseen, talouskasvuun ja teknologian kehitykseen.

Pohjola tunnetaan myös ansioistaan opettajana ja väitöskirjojen ohjaajana. Pohjolan vuosia
opettaman, suositun taloustieteen peruskurssin myötä tuhannet opiskelijat ovat tutustuneet
taloustieteeseen hänen johdollaan.


