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TIEDOKSI

Pohjoismaista huippututkimusta

Tukholman yliopiston taloustieteen professori 
Anders Björklund valottaa Ekonomisk debatt 
-lehden numerossa 5/2014 julkaistussa artikke-
lissa ruotsalaisten tutkijoiden näkyvyyttä kuu-
dessa taloustieteen huippujulkaisussa. Vertai-
lun vuoksi mukaan on otettu vastaavat luvut 
muista Pohjoismaista Islantia lukuun ottamat-
ta. Tiedot on koottu alla olevaan taulukkoon. 
Siinä kussakin rivissä esiintyy kaksi lukua. 
Ylempi luku kertoo niiden artikkeleiden luku-
määrän, jossa kirjoittajan kotipesä on ruotsalai-
nen (muu pohjoismaalainen) yliopisto tai tut-
kimuslaitos. Monissa tapauksissa yhdellä artik-
kelilla on useita kirjoittajia, jotka kaikki eivät 

Taulukko 1. Artikkeleiden lukumäärä taloustieteen huippujulkaisuissa 2002–2013
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ole ruotsalaisia (muita pohjoismaalaisia). Alem-
massa luvussa artikkeleiden lukumäärä on pai-
notettu ruotsalaisten (muiden pohjoismaisten) 
kirjoittajien osuudella kaikista kirjoittajista.  

Julkaisujen määrällä mitattuna Ruotsi on 
muihin Pohjoismaihin verrattuna ylivoimainen. 
Ruotsalaisia julkaisuja on vuosina 2002–2013 
kertynyt 65 kappaletta, kun samaan aikaan 
norjalaisia artikkeleita on julkaistu 25, tanska-
laisia 18 ja suomalaisia 6 kappaletta. Painotetut 
luvut ovat tätä pienempiä, 38 ruotsalaista mut-
ta vain 3 suomalaista. Suurin osa ruotsalaisten 
julkaisuista on peräisin Tukholman yliopiston 
kansainvälisen talouden tutkimuslaitokselta 
(30) ja Tukholman kauppakorkeakoulusta (15).
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Strategisen tutkimuksen neuvosto 
nimitettiin

Valtioneuvosto nimitti 25.9.2014 Suomen Aka-
temian yhteydessä toimivan strategisen tutki-
muksen neuvoston. Neuvoston puheenjohtaja-
na toimii tutkimusjohtaja  Per Mickwitz  Suo-
men ympäristökeskuksesta. Jäseniä ovat profes-
sor of practice Anne Brunila (Svenska Handels-
högskolan), johtaja Jaakko Kiander (Keskinäi-
nen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), professor 
of practice  Sixten Korkman  (Aalto-yliopisto), 
akatemiaprofessori Markku Kulmala (Helsin-
gin yliopisto), professori Juho Saari  (Itä-Suo-
men yliopisto), professori Katariina Salmela-
Aro (Jyväskylän yliopisto), johtaja Leena Sar-
varanta  (VTT) sekä akateemikko, professo-
ri Irma Thesleff (Helsingin yliopisto). Strategi-
sen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvos-
tolle aloitteita strategisen tutkimuksen keskei-
sistä teema-alueista ja painopisteistä sekä 
päättää rahoitettavien tutkimushankkeiden 
valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vai-
kuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteel-
la (KAK 3/2014, 455).

Suomi avoimen tieteen ja 
tutkimuksen kärkimaaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt 
Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen 
(ATT) vuosille 2014–2017. Tavoitteena on nos-
taa Suomi johtavaksi maaksi tieteen ja tutki-

muksen avoimuudessa vuoteen 2017 mennessä. 
Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkit-
täväksi tavaksi edistää tiedettä ja toisaalta myös 
lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. 
Avoimen tieteen periaatteiden avulla tutkimuk-
sen tulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden 
saatavilla. Myös uudet tutkimuskysymykset 
löytyvät näin helpommin. Euroopan komissio 
on perustanut vastaavan hankkeen Science 2.0.  
Hankkeesta löytyy lisätietoa verkkojulkaisusta 
www.avointiede.fi/portti. 

Kansantaloustieteen päivät 
Helsingissä

Taloustieteellinen Yhdistys järjestää XXXVII 
Kansantaloustieteen päivät Helsingissä 12.–
13.2.2014. Perinteisen plenum-luennon pitää 
professori Sergei Guriev. Guriev on yksi kan-
sainvälisesti tunnetuimpia venäläisiä taloustie-
teilijöitä. Hän on toiminut New Economic 
School -yliopiston rehtorina Moskovassa ja 
vuodesta 2013 hän toimii vierailevana profes-
sorina Sciences Po -yliopistossa Pariisissa. Hä-
nen tutkimustyönsä on painottunut sopimus-
teoriaan ja poliittiseen taloustieteeseen. Hän 
on tutkinut mm. korruptiota ja epätäydellisten 
sopimusten kannustinongelmia. Tutkimustyön-
sä lisäksi Guriev on kirjoittanut kolumneja lu-
kuisiin venäläisiin ja yhdysvaltalaisiin julkaisui-
hin. Lisätietoja on saatavilla yhdistyksen verk-
kosivuilta: http://www.taloustieteellinenyhdis-
tys.fi/kt-paivat/.
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