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TIEDOKSI

Juha Tarkka aloittaa Kansantaloudellisen
aikakauskirjan päätoimittajana

VTT Juha Tarkka aloittaa Kansantaloudellisen
aikakauskirjan päätoimittajana vuoden 2020
kakkosnumerosta alkaen. Tarkka on tehnyt
mittavan uran Suomen Pankissa. Hän johti
pankin tutkimustoimintaa tutkimusosaston
osastopäällikkönä vuosina 1996–2004. Tästä
tehtävästä hän siirtyi johtokunnan neuvonantajaksi, missä roolissa hän osallistui muun
muassa pankin strategian suunnitteluun ja riskienhallinnan kehittämiseen. Tarkka kirjoitti
yhdessä Antti Kuusterän kanssa Suomen Pankin historian osat I ja II, jotka julkaistiin vuosina 2011 ja 2012 (yhteensä 1500 sivua). Juha
Tarkka luennoi edelleen rahateoriasta ja rahapolitiikasta Helsingin yliopistossa. Aikakauskirjan toimitussihteerinä jatkaa Ida Peltonen.
Julkaistavaksi tarjotut kirjoitukset lähetetään
suoraan päätoimittajalle juha.tarkka@hotmail.
com. Muu yhteydenpito hoidetaan toimitussihteerin kak@taloustieteellinenyhdistys.fi kanssa.

Taloustieteellinen yhdistys perustaa
uuden englanninkielisen tieteellisen
aikakauskirjan

Taloustieteellinen yhdistys perustaa uuden tieteellisen aikakauskirjan Journal of the Finnish
Economic Association (JFEA). Vertaisarvioitu
aikakauskirja alkaa ilmestyä kaksi kertaa vuodessa. Englanninkielinen JFEA keskittyy empiiristen ja soveltavien sekä katsausartikkeleiden

julkaisemiseen. Pohjoismaiden ja lähialueiden
talouksia ja instituutioita käsittelevät artikkeliehdotukset ovat erityisesti tervetulleita. JFEA:n
tavoitteena on tarjota korkeatasoinen ja nopeasti vertaisarvioitu julkaisukanava ja tuoda sen
kautta nopeasti uusia tutkimustuloksia muiden
tutkijoiden ja poliittisten päätösten valmistelijoiden käyttöön. Aikakauskirja julkaisee aika ajoin
myös tiettyihin talouspoliittisiin teemoihin keskittyviä erikoisnumeroita. Uusi aikakauskirja
korvaa vuodesta 1988 julkaistun aikakauskirjan
Finnish Economic Papers.
Uuden aikakauskirjan päätoimittajina aloittavat professori Mika Kortelainen (Turun yliopisto ja VATT) ja professori Janne Tukiainen
(Turun yliopisto ja VATT). Toimituskuntaan
kuuluvat Jørgen Juel Andersen (BI Norwegian
Business School), Manuel Bagues (Warwick
University), Mika Haapanen (Jyväskylän yliopisto), Jarkko Harju (VATT), Kristiina Huttunen (VATT), Antti Kauhanen (ETLA), Sari
Pekkala-Kerr (Wellesley College), Kaisa Kotakorpi (Tampereen yliopisto ja VATT), Peter
Hans Matthews (Middlebury College ja Aaltoyliopisto), Eva Mörk (Uppsala University), Rune Stenbacka (Hanken) ja Juuso Välimäki
(Aalto-yliopisto).
Uuden aikakauskirjan julkaisemista perustellaan sillä, että monet tärkeät tutkimustulokset jäävät pimentoon sen vuoksi, että ne ovat
kirjoitettu pienen kielialueen kielellä tai että
ne perustuvat pro gradu -tutkielmiin tai väitöskirjoihin, joita ei missään markkinoida. Lisäksi tutkimuksilla, joissa replikoidaan muualla
tehtyjä tutkimuksia tai jotka tuottavat yllätyk193
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settömiä tuloksia (null findings), on ollut vaikea
löytää julkaisufoorumia. Pulaa on myös sellaisista katsausartikkeleista, joissa käydään läpi
johonkin talouspolitiikan kannalta tärkeään
aiheeseen liittyvä tutkimuskirjallisuus.

Pohjoismaisia apurahoja
verotutkimukseen

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet
NSFR (Nordic Tax Research Council) tukee verotukseen liittyvää talous- ja oikeustieteellistä
tutkimusta. Se myöntää apurahoja kaksi kertaa
vuodessa järjestettävässä haussa. Seuraavan
haun määräaika on 1.4.2020. Toinen tämän
vuoden määräaika on 1.10.2020. Apuraha voidaan käyttää kustannusten kattamiseen tai stipendinä. Sillä voidaan kattaa myös lyhyempien
virkavapauksien aiheuttamaa ansioiden vähenemistä.
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet perustettiin Norjan, Ruotsin, Suomen ja
Tanskan toimesta jo 1973. Islanti liittyi mukaan vuonna 2002. Neuvoston jäsenet edustavat verotukseen liittyvää taloudellisesta, oikeudellista ja hallinnollista asiantuntemusta. Neuvoston tarkoituksena on syventää pohjoismaista yhteistyötä verotutkimuksen alalla. Neuvosto järjestää vuosittain verokonferenssin. Seuraava konferenssi järjestetään Tukholmassa
28.−29. toukokuuta 2020. Neuvosto julkaisee
open access -aikakauskirjaa Nordic Tax Journal
(https://content.sciendo.com/view/journals/
n t a x j / n t a x j - o v e r v i e w. x m l ? t a b _ b o d y =
overview).
Lisätietoja https://www.nsfr.se/ tai lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju (ilkka.harju@vm.fi).
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Makrotaloustieteen pohjoismainen
kesäkonferenssi Suomessa elokuussa 2020

Vuosittainen Nordic Summer Symposium in
Macroeconomics -konferenssi järjestetään tänä
vuonna Suomessa 5.−8. elokuuta. Kokouspaikka on Mustion Linna Raaseporissa. Konferenssin yksi tavoite on antaa nuoremmille makrotaloustieteen tutkijoille tilaisuus esitellä tutkimustaan ja saada siihen liittyvää palautetta
kokeneemmilta tutkijoilta. Toinen tavoite on
edesauttaa Pohjoismaissa työskentelevien makrotaloustieteen tutkijoiden välistä yhteistyötä.
Konferenssin keynote-esiintyjät ovat tänä vuonna Monika Piazzesi ja Martin Schneider Stanfordin yliopistosta. Molempien pääpuhujien
tutkimus on keskittynyt makrotaloustieteeseen,
rahoitukseen ja asuntomarkkinoihin. Suomesta
järjestelytoimikuntaan kuuluu Niku Määttänen
(Etla ja Aalto-yliopisto).
Lisätietoja niku.maattanen@etla.fi.

Kansainvälinen rikostaloustieteen työpaja
Katajanokalla kesäkuussa

Entisessä vankilassa Hotelli Katajanokalla Helsingissä järjestetään kansainvälisesti korkeatasoinen rikostaloustieteen työpaja 8.–9. kesäkuuta 2020. Työpajan järjestää Valtion taloudellinen tutkimuskeskus yhteistyössä Aalto
yliopiston kauppakorkeakoulun ja Helsinki
Graduate School of Economicsin kanssa. Tapahtuman pääpuhujat David Deming Harvardin yliopistosta ja Jennifer Doleac Texas A&M
yliopistosta edustavat rikostaloustieteen tutkimuksen kansainvälistä kärkeä. Rikostaloustiede (Economics of Crime) on tieteenala, jolla
rikollisuuteen ja sen torjuntaan kohdistuvassa

Ti e d o k s i

tutkimuksessa hyödynnetään taloustieteellistä
argumentaatiota sekä menetelmiä.
Rikostutkimuksesta kiinnostuneita taloustieteen ja muiden alojen tutkijoita pyydetään
lähettämään esitysehdotuksensa 31.3.2020
mennessä osoitteeseen events@vatt.fi. Lisätietoja kristiina.huttunen@aalto.fi.

Riippumaton tutkijaryhmä arvioi keinoja
työllisyysasteen nostamiseksi

Työministeri Timo Harakka asetti marraskuussa riippumattoman tutkijaryhmän arvioimaan
keinoja työllisyysasteen nostamiseksi. Tutkijaryhmän tehtävänä on esittää tutkimustietoon
perustuvia keinoja ja ratkaisuja työllisyyden
nostamiseksi 75 prosenttiin. Tutkijaryhmän tulee ottaa esityksissään huomioon toimenpiteiden työllisyysvaikutukset, kustannusvaikutukset ja vaikutukset julkisen talouden tasapainoon. Tutkijaryhmän puheenjohtaja on Tukholman yliopiston taloustieteen professori
Markus Jäntti. Lisäksi työryhmään kuuluvat
ekonomisti Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT:sta, yliopistonlehtori Anu Järvensivu
Jyväskylän yliopistosta, tutkimusjohtaja Antti
Kauhanen ETLA:sta, tutkimuskoordinaattori
Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, erikoistutkija Hanna Pesola VATT:sta,
erikoistutkija Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä ja apulaisprofessori Pekka Stenholm
Turun yliopistosta. Tuloksia odotetaan kevään
aikana.

Tutkimusryhmä selvittämään korkeakoulujen opiskelijavalinta-uudistuksen
vaikutuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)
ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) toteuttamaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen vaikutuksia selvittävän tutkimuksen.
Tutkimusryhmän tavoitteena on arvioida, miten uudistus on onnistunut välivuosien ja opiskelupaikan vaihtojen vähentämisessä. Lisäksi
selvitetään uudistuksen vaikutuksia korkeakoulupaikkojen tasa-arvoiseen jakautumiseen.
Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarisen
johtama tutkimusryhmä arvioi laajoja rekisteriaineistoja hyödyntäen, miten hyvin opiskelijavalintojen uudistus on onnistunut tavoitteissaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkeakouluopintojen aloittamisajankohtaan, opiskelupaikkojen vaihtoon ja opintojen edistymiseen
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vertaamalla erilaisia valintatapoja käyttäneitä koulutusohjelmia pystytään arvioimaan, mitkä tilastollisista muutoksista johtuvat nimenomaan
valintatavasta. Näin rajataan ulkopuolelle
muut mahdolliset muutosten aiheuttajat.
Tutkimuksen väliraportti julkaistaan loppuvuodesta 2020 ja loppuraportti vuoden 2022
keväällä.
Lisätietoja tuomas.pekkarinen@vatt.fi.

Suomen Pankki laatii kansallisen
suunnitelman talousosaamisen
edistämiseksi

Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset ovat sopineet, että Suomen
Pankki alkaa hoitaa kotitalouksien talousosaa195
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miseen liittyvän toiminnan koordinointia Suomessa. Tässä roolissa Suomen Pankki laatii
toiminnalle suunnitelman, jossa asetetaan pidemmän aikavälin kansallisia tavoitteita. Koordinaatio kattaa sellaiset hankkeet ja toiminnan,
jolla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja erityisesti oman talouden hallintaa. Työ keskittyy
suoraan taloudenhallinnan ongelmiin ja riskeihin. Pääpaino on ihmisten käyttäytymisessä
finanssimarkkinoilla sekä kuluttajana digitaalisilla markkinoilla.
Työ aloitetaan toteuttamalla analyysi talousosaamisen nykytilasta Suomessa. Analyysi
toteutetaan yhteistyössä alan keskeisten tutkijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä. Koordinaatiotyössä
kartoitetaan talousosaamisen toimijat, käynnissä oleva toiminta ja hankkeet. Sen jälkeen luodaan puitteet ja laaditaan suunnitelma kansalliselle yhteistyölle. Hankkeen työtä ohjaa tiivis
viranomaisista koostuva ohjausryhmä, jonka
puheenjohtajana toimii Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.
Koordinointityötä johtaa Suomen Pankkiin
tilapäisesti siirtyvä Anu Raijas.

Terveystaloustieteen tutkijat kokoontuivat
helmikuussa

Vuonna 1992 perustetun Terveystaloustieteen
Seuran tarkoituksena on terveystaloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen
Suomessa. Seuran päätapahtuma on terveystaloustieteen päivien järjestäminen joka vuosi
helmikuun alussa. Yrjö Jahnssonin säätiön ja
Stiftelsen Svenska Handelshögskolanin tukemana päiville on kutsuttu ulkomaisia asiantuntijoita, joilla on päivien teemaan liittyvä tuorein
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alan tieteellinen näkemys. Päivillä esitetään
myös terveystaloustieteen ajankohtaista kansallista tutkimusta. Terveystaloustieteen päivien
abstraktikirja julkaistiin aluksi Stakesin Aiheita-sarjassa ja vuodesta 2009 julkaiseminen on
jatkunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) julkaisusarjassa.
Tämän vuoden terveystaloustieteen päivä
pidettiin 7. helmikuuta 2020 Helsingissä. Päivän
pääpuhujana oli professori Karl Claxton Yorkin
yliopistossa. Luennon aihe oli Informing decisions about health care: the importance of assessing health opportunity costs. Tietoa seuran toiminnasta löytyy sivulta http://www.ttts.fi/.

Niku Määttänen professoriksi Helsinki
Graduate School of Economicsiin

Taloustieteen tohtori (PhD) Niku Määttänen
on nimitetty Helsinki GSE:n makrotaloustieteen professuuriin. Professuuri perustuu Suomen Pankin Helsinki GSE:lle tekemään lahjoitukseen ja sijoittuu Helsingin yliopistoon.
Määttänen aloittaa tehtävässään 1.8.2020. Niku
Määttänen on työskennellyt Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksessa vuodesta 2003 alkaen eri
tehtävissä, vuodesta 2015 alkaen tutkimusjohtajana. Vuoden 2009 hän hoiti taloustieteen
professuuria Helsingin kauppakorkeakoulussa.
Määttänen on valmistunut tohtoriksi Pompeu
Fabra -yliopistosta vuonna 2004. Hänet on nimitetty Aalto-yliopiston taloustieteen dosentiksi vuonna 2014.
Määttäsen tutkimustyö liittyy makrotaloustieteeseen ja julkistalouteen, usein yhdistäen
näitä. Hän on tutkinut muun muassa asunto- ja
finanssisäästämisen verotukseen liittyviä kysymyksiä, luottorajoitteiden ja tulonjaon muutosten vaikutuksia asuntojen hintoihin, sekä elä-
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kejärjestelmän vaikutusta tulonjakoon ja työntarjontakannustimiin. Määttänen on jo pitkään
osallistunut aktiivisesti Helsinki GSE:n makrotaloustieteen opetuksen kehittämiseen.

Martti hetemäki työelämäprofessoriksi

Martti Hetemäki aloittaa Helsinki Graduate
School of Economicsin työelämäprofessorina
huhtikuussa. Professuurin jakavat puoliksi
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja puoliksi Helsingin yliopisto. Hetemäki on tehnyt
näyttävän uran valtiovarainministeriössä. Hän
jatkaa siellä valtiosihteerinä, kansliapäällikkönä
9.4.2020 saakka. Sitä ennen hän ehti toimia
alivaltiosihteerinä ja kansantalousosaston ylijohtajana. Hän on toiminut myös Sitran hallituksen puheenjohtajana. Hetemäki on suorittanut valtiotieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa.
Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin
yliopiston yhdessä vuonna 2018 perustaman
Helsinki Graduate School of Economicsin
tehtävänä on laajentaa ja parantaa taloustieteen
tutkimusta ja opetusta Suomessa sekä edistämään taloustieteen ja muiden tieteenalojen
yhteistyötä.
Ritva Reinikka on nimitetty kehitystaloustieteen työelämäprofessoriksi

Kehityspolitiikan tutkija ja asiantuntija, taloustieteen tohtori Ritva Reinikka, on nimitetty
kehitystaloustieteen työelämäprofessoriksi.
Professuuri on osin rahoitettu kehitysyhteistyövaroin ja sen sijaintipaikkana on Helsinki Graduate School of Economics.
Ritva Reinikka on viime vuosina antanut
kansainvälistä asiantuntemustaan Suomen kehi-

tyspolitiikkaan. Reinikan näyttävä ura kehityspolitiikassa on kulkenut ulkoministeriöstä ensin
akateemiseen tutkimukseen ja sen jälkeen Maailmanpankin asiantuntijaksi. Reinikka työskenteli Maailmanpankissa 20 vuoden ajan.
Uusi kehityksen taloustieteen työelämäprofessuuri ja tutkimusryhmä on osittain rahoitettu kehitysyhteistyövaroin. Valtionavustuksena
myönnetty rahoitus jatkuu vuoden 2021 alkuun ja on suuruudeltaan 137 000 euroa. Työelämäprofessori ja tutkimusryhmä tekevät kehitysmaiden talouksien ja hyvinvoinnin kehittymistä edistävää tutkimusta yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tutkimuksen
tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi etsittäessä vastauksia oppimisen kriisiin.

Tuomas Saarenheimo siirtyy Brysseliin
johtamaan euroryhmän työryhmää sekä
talous- ja rahoituskomiteaa

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo on valittu euroryhmän työryhmän sekä EU:n talous- ja rahoituskomitean
puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja työskentelee
EU:n neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.
Euroryhmän työryhmä (Eurogroup Working
Group EWG) valmistelee euroryhmän kokouksia. Euroryhmä koostuu euroalueeseen kuuluvien EU:n jäsenmaiden valtiovarainministereistä. Talous- ja rahoituskomitea (Economic
and Financial Committee EFC) valmistelee
muun muassa talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (ECOFIN) päätöksiä. ECOFIN:n jäseniä ovat kaikkien EU:n jäsenmaiden valtiovarainministerit.
VTT Tuomas Saarenheimo on työskennellyt kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerinä vuodesta 2013. Tätä
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ennen hän on toiminut muun muassa rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkönä
ja johtavana neuvonantajana Suomen Pankissa.
Saarenheimo on toiminut myös Kansainvälisen
valuuttarahaston (IMF) johtokunnan jäsenenä.
Ennen nimitystään Brysseliin Saarenheimo
ehdittiin nimittää valtiovarainministeriön kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin virkaan viiden vuoden määräajaksi maaliskuun 2020 alusta lähtien.

Valtiovarainministeriön
kansantalousosaston osastopäällikkönä
jatkaa Mikko Spolander

Valtioneuvosto on nimittänyt kauppatieteiden
lisensiaatti Mikko Spolanderin ministeriön
kansantalousosaston osastopäällikön virkaan.
Spolander on toiminut samassa tehtävässä vuodesta 2016 alkaen. Tätä ennen Spolander työskenteli kansantalousosastolla vakausyksikön
päällikkönä sekä finanssineuvoksena. Spolander on työskennellyt myös ekonomistina Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa.
Spolander nimitettiin virkaan toukokuun alusta alkaen viiden vuoden määräajaksi.
Kansantalousosasto on asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeinen tehtävä on hallituksen
talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee
säännöllisesti kehitystä kuvaavia katsauksia.
Kansantalousosaston tehtäviin kuuluvat talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten kokonaistaloudellinen arviointi ja kansantalouden
näkökulman esiintuominen päätöksentekoa
varten. Osasto osallistuu myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun. Lisäksi osasto koordinoi
valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä
asioita yhdessä Valtiokonttorin kanssa.
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Apulaisbudjettipäälliköksi
Annika Klimenko

Valtioneuvosto on nimittänyt valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäälliköksi valtiotieteiden maisteri Annika Klimenkon. Klimenko
työskentelee nykyisin budjettineuvoksena valtiovarainministeriössä. Klimenko nimitettiin
virkaan viiden vuoden määräajaksi vuoden
2020 alusta lähtien. Aiemmin Klimenko on toiminut aiemmin monipuolisissa tehtävissä ministeriön budjettiosastolla finanssipolitiikan
sekä valtion talousarvion, kehysten ja julkisen
talouden suunnitelman valmistelussa. Viimeksi
hän on työskennellyt budjettineuvoksena johtaen finanssipolitiikan valmisteluryhmää. Tätä
ennen Klimenko on toiminut muun muassa
yliaktuaarina Tilastokeskuksella.
Apulaisbudjettipäällikkö johtaa budjettipäällikön apuna ministeriön budjettiosaston
toimintaa. Apulaisbudjettipäällikön keskeisenä
tehtävänä on osallistua finanssi- ja talouspolitiikan valmisteluun sekä näiden osana julkisen
talouden suunnitelman, valtiontalouden kehysten ja talousarvion valmisteluun. Budjettipäällikön virkaa on viime vuoden heinäkuusta alkaen hoitanut Sami Yläoutinen.
OP Ryhmän Tutkimussäätiön palkinto
Otto Toivaselle

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Otto Toivaselle on saanut OP Ryhmän
Tutkimussäätiön tunnustuspalkinnon kilpailuun, innovaatioihin ja regulaatioon liittyvästä
uraauurtavasta tutkimustoiminnastaan. Lisäksi
hänen ansioikseen mainitaan taloustieteen ja
tohtorikoulutuksen kehittäminen Suomessa.
Otto Toivanen on Helsinki Graduate School of
Economicsin johtaja. Palkinnon suuruus on
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20 000 euroa. Tunnustuspalkinto myönnetään
henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista
luovuutta tutkijana ja jonka voidaan odottaa
saavuttavan merkittäviä tutkimustuloksia myös
tulevaisuudessa.

Kansainvälinen arviointi VATT:n
tutkimuksesta

Kansainvälinen arvioitsijaryhmä laati arvion
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
(VATT) toiminnasta. Ryhmä luovutti arviointiraporttinsa valtiovarainministeriölle 14.2.2020.
Ryhmä tarkasteli VATT:n tieteellistä toimintaa,
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja laatua suhteessa sille asetettuihin tehtäviin ja tavoitteisiin.
Ryhmän mukaan VATT:n toiminta on muuttunut merkittävästi vuodesta 2007, jolloin tutkimuksen akateemisen tason nostamista pidettiin
yhtenä VATT:n keskeisistä kehittämiskohteista.
Nyt VATT:n tutkimus on arvioinnin mukaan
akateemisesti korkeatasoista ja luotettavaa sekä
kohdistuu päätöksenteon näkökulmasta merkityksellisiin ilmiöihin. VATT on myös sopeutunut hyvin valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistuksen seurauksena tapahtuneisiin muutoksiin tutkimusrahoituskentässä. VATT on pärjännyt hyvin ulkoisen tutkimusrahoituksen hauissa ja jatkanut yhteistyön
tiivistämistä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Poliittisen päätöksenteon tukemisessa
VATT:n rooli ja vaikuttavuus voisivat arviointiryhmän mukaan olla nykyistä vahvempia. Ryhmän keskeinen ehdotus on, että VATT:n tukea
politiikkatoimien ennakkoarvioinnissa vahvistetaan. On kuitenkin tärkeää, että VATT:n pääasiallinen fokus säilyy akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa. Ennakkoarvioinnin kehittämisen kannalta on keskeistä, että keskustelulle
tieto- ja tutkimustarpeista luodaan systemaattiset puitteet ja että valtiovarainministeriön ja
VATT:n johto sitoutetaan kehittämistyöhön.
Arviointiryhmä kehottaa myös pohtimaan
VATT:n resurssien keskittämistä pienempään
määrään tutkimusteemoja tai vaihtoehtoisesti
VATT:n resurssien lisäämistä. VATT:lla voisi
olla rooli pohdittaessa poliittisten päätösten arviointiin käytettävien kvantitatiivisten mallien
ylläpitoa ja kehittämistä.
VATT:n tieteellinen arviointi on tehty valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Arvioitsijaryhmän jäseninä olivat professori emeritus
Vidar Christiansen Oslon yliopistosta, professori Olof Åslund IFAU-instituutista (Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) sekä
työelämäprofessori Vesa Vihriälä Helsingin
yliopistosta ja johtaja Raija Volk sosiaali- ja
terveysministeriöstä. Volk toimi ryhmän puheenjohtajana. VATT:n toiminnasta on teetetty
arviointiraportti myös vuosina 2007 ja 1995.
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