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TIEDOKSI

Vuoden 2019 talousennustajapalkinto 
Hypolle

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu aset-
ti talousennustajat paremmuusjärjestykseen jo 
23. kerran. Uusimmat tulokset julkistettiin 
11.6.2020. Vuoden 2019 tarkimman talousen-
nustajan palkinnon sai Hypo, joka voitti ennus-
tekilpailun nyt ensimmäisen kerran. Palkinto 
on perinteisesti jaettu Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulun järjestämässä taloustut-
kijoiden kesäseminaarissa kesäkuun alussa. 
Koronakriisi siirsi XXXVII seminaarin kesään 
2021, mutta palkinnon jakamisen perinne jat-
kui tänäkin vuonna. 

Kilpailussa arvioitiin ennustetarkkuutta 
erikseen mm. talouskasvusta, työttömyydestä, 
inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista ja 
kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli 
9 kolmelta eri ennusteajankohdalta, vuoden 
2018 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2019 ke-
väältä. Mukana oli yksitoista ennustelaitosta ja 
pankkia: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Pal-
kansaajien tutkimuslaitos, Pellervon taloustut-
kimus, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, 
OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank, Handels-
banken sekä Hypo ja S-pankki. Professori Kari 
Heimosen mukaan Hypo voitti tämän vuoden 
tarkkuuskilpailun selvällä piste-erolla muihin. 

Lisää aloituspaikkoja myös taloustieteen 
opiskeluun

Osana koronaepidemian aiheuttaman talous-
kriisin torjuntaan tarkoitettuja elvytystoimia 
yliopistot saivat vuoden 2020 neljännessä lisä-
talousarviossa varoja uusien opiskelijoiden 
aloituspaikkojen lisäämiseen yliopistossa ja 
ammattikorkeakouluissa. Yliopistot saivat syk-
syllä 2020 alkaviin koulutuksiin runsaat 2 000 
lisäaloituspaikkaa. 

Sitä, kuinka suuri osa uusien opiskelijoiden 
määrän lisäyksestä koituu taloustieteen osalle, 
on mahdotonta vielä tarkasti arvioida, koska 
monissa varsinkin kauppatieteellistä koulutus-
ta tarjoavissa yliopistoissa uudet opiskelijat 
valitsevat pääaineensa vasta myöhemmin. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön julkaisemien tieto-
jen ja Kansantaloudellisen aikakauskirjan pää-
toimittajan eri yliopistoilta tekemien summit-
taisten kyselyiden perusteella näyttää, että ta-
loustieteen uusien pääaineopiskelijoiden määrä 
kasvaisi elvytyspäätösten seurauksena edellis-
vuosiin verrattuna ainakin 40 henkilöllä ja hy-
vin todennäköisesti vielä enemmän, arviolta 
noin 70 henkilöllä. On toivottava, että opetus 
pystyy vastaamaan tähän haasteeseen. 
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Kolme suomalaista yliopistoa 
taloustieteen top 500-listalle

Shanghain Jiao Tong-yliopiston tunnettu kan-
sainvälinen yliopistovertailu ARWU (Academic 
Ranking of World Universities) tuottaa vuosit-
tain myös oppiainekohtaisia yliopistolistauksia, 
joita paljon seurataan ja usein myös kritisoi-
daan. 29.6.2020 julkaistu taloustieteen listaus 
pani alan 500 parasta yliopistoa paremmuusjär-
jestykseen. 

Suomalaisista yliopistosta 500 parhaan jouk-
koon taloustieteessä mahtuivat Helsingin yli-
opisto (31,5 pistettä, sijoitus 201–300), Aalto-
yliopisto (31,3 pistettä, sijoitus 201–300) ja Jyväs-
kylän yliopisto (19,7 pistettä, sijoitus 401–500).  
Jyväskylän yliopisto nousi nyt listalle ensim-
mäistä kertaa.

Muista Pohjoismaista taloustieteen listalle 
mahtui Ruotsista 10 yliopistoa, niistä parhaana 
Lundin yliopisto (51,3 pistettä, sijoitus 51–75). 
Norjasta listalla oli 7 yliopistoa, Tanskasta 6 ja 
Islannista 1. Koko listan kärjessä oli Chicagon 
yliopisto 82,1 pisteellä. 

ARWU käyttää oppiainekohtaisissa vertai-
luissa viittä indikaattoria, jotka mittaavat mm. 
eri yliopistojen julkaisutoimintaa, julkisuihin 
tehtyjä viittauksia sekä henkilökunnan v. 1981 
jälkeen saamia akateemisia tunnustuspalkintoja 
(taloustieteessä taloustieteen Nobel-palkintoja).

Etla laajentaa yhteistyötään World 
Economic Forumin kanssa

Etla kertoi 10.8.2020 aloittaneensa sisältöyh-
teistyön Davosin talousfoorumista tunnetun 
World Economic Forumin (WEF) kanssa. Yh-
teistyön puitteissa WEF julkaisee verkkosivuil-
laan Etlassa tehtyjä tutkimuksia ja hyödyntää 

tulevaisuuskartoissaan Etlan tutkimusdataa. 
Yhteistyön kautta Etla tavoittelee laajempaa 
kansainvälistä näkyvyyttä. Etla on toiminut 
WEF:n yhteistyökumppanina aiemminkin jär-
jestön tunnettujen kansainvälisten kilpailuky-
kyvertailujen laadinnassa, ja vastaa näiden ver-
tailujen Suomea koskevasta osasta.

Uudessa sisältöyhteistyössä World Econo-
mic Forum saa halutessaan jakaa, julkaista ja 
siteerata Etlassa tehtyjä tutkimuksia, lausunto-
ja, kolumneja ja videoita omilla verkkosivuil-
laan. WEF mainitsee julkaisuissaan alkuperäi-
sen lähteen ja kirjoittajan sekä lisää linkin al-
kuperäiseen aineistoon. Etla valitsee etukäteen 
sisältöyhteistyössä jaettavan aineiston.

Etla on yksityinen, elinkeinoelämän järjes-
töjen perustama tutkimuslaitos, joka tekee riip-
pumatonta, soveltavaa taloustieteellistä tutki-
musta Suomen elinkeinoelämän ja kansantalou-
den kannalta keskeisistä kysymyksistä. Etlan 
toimitusjohtajana on KTT Aki Kangasharju.

Erkki Liikanen Bruegel -tutkimus-
laitoksen hallituksen puheenjohtajaksi

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Lii-
kanen valittiin Bruegel -tutkimuslaitoksen hal-
lituksen puheenjohtajaksi (Chairperson of the 
Board of Trustees) laitoksen vuosikokouksessa 
3.9.2020. 

Bruegel on Brysselissä toimiva vuonna 
2005 perustettu taloustieteellinen tutkimuslai-
tos ja ajatuspaja, joka on määritellyt missiok-
seen parantaa eurooppalaisen talouspolitiikan 
laatua avoimella, faktoihin perustuvalla tutki-
muksella, analyysillä ja keskustelulla. Laitos 
julkaisee raportteja, järjestää seminaareja ja 
konferensseja ja on aktiivinen myös sosiaalises-
sa mediassa. Laitoksen taustalla olevaan yhdis-
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tykseen kuului v. 2019 lopussa 18 eurooppa-
laista maata ja lisäksi institutionaalisina ja yh-
teisöjäseninä eri maiden keskuspankkeja ja 
kansainvälisiä suuryrityksiä. Bruegelin johtaja-
na on vuodesta 2013 toiminut Dr. Guntram 
Wolff.

Ilmastopaneelin raportti vihreästä 
elvytyksestä

Suomen Ilmastopaneeli julkaisi 10.9.2020 ra-
portin vihreästä elvytyksestä. Ilmastopaneelin 
hankkeen tavoitteena oli selvittää, millaisia il-
mastotoimia voitaisiin liittää COVID-19-pan-
demian aiheuttaman taantuman vaatimaan fi-
nanssipoliittiseen elvytykseen. Vihreällä elvy-
tyksellä tarkoitetaan toimia, jotka vahvistavat 
kokonaiskysyntää ja samalla vähentävät pääs-
töjä joko suoraan tai epäsuorasti. 

Ilmastopaneeli on valtioneuvoston nimittä-
mä 14-jäseninen elin, jonka tavoitteena on tuo-
da tiede lähemmäs ilmastoon vaikuttavaa po-
liittista päätöksentekoa. Eri ministeriöt ja työ-
ryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimek-
siantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen 
tai kannanottoihin. Ilmastopaneelin selvitykset 

ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja 
paneelin itsensä valitsemilla tavoilla.

Ilmastopaneelin puheenjohtajana toimii 
ympäristötaloustieteen emeritusprofessori 
Markku Ollikainen. Hän esittelee vihreää el-
vytystä koskevan tutkimusraportin sisältöä 
Kansantaloudellisen aikakauskirjan tässä nu-
merossa julkaistussa artikkelissaan. 

VATT täyttää 30 vuotta

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus perustet-
tiin 1. lokakuuta 1990. Valtiovarainministeriön 
alaisen tutkimuslaitoksen rungon muodostivat 
vuonna 1970 perustettu Taloudellinen suunnit-
telukeskus (Tasku) ja valtiovarainministeriön 
suunnittelusihteeristö (Susi).  

Merkkivuoden kuluessa VATT:n entiset 
ylijohtajat ovat muistelleet omaa kauttaan tee-
mahaastatteluissa, ja laitoksen tutkimustyötä 
on koostettu kirjallisuuskatsauksiksi. Haastat-
teluihin ja katsauksiin voi tutustua VATT:n 
kotisivuilla osoitteessa: http://vatt.fi/vatt30 
Vuoden päätapahtumat, VATT-päivä ja iltajuh-
la, jouduttiin siirtämään koronavirusepide-
mian takia ensi syksyyn.  

http://vatt.fi
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Ohjeita kirjoittajille
Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan julkaistavaksi 
tarjottavat kirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetie-
dostona (mielellään Word-muodossa) päätoimittajalle 
(juha.tarkka@hotmail.com). 

Kirjoituksen otsikon tulee olla mahdollisimman 
lyhyt ja informatiivinen. artikkeleiden enimmäispituus 
on 6000 sanaa eli 20 liuskaa ykkösrivivälillä kirjoitet-
tuna. Väitöskirjaesittelyiden enimmäispituus on 1200 
ja kirja-arvostelujen 900 sanaa. Tiede ja tutkimus-
osastoon tulevat tekstit käyvät läpi vertaisarvion. Tar-
peen vaatiessa vertaisarviota sovelletaan myös Talous 
ja politiikka-osaston teksteihin.

Kirja-arvostelussa tulee olla mukana tiedot arvos-
teltavan teoksen nimestä, tekijöistä, kustantajasta, pai-
nopaikasta ja ilmestymisvuodesta sekä sivumäärästä. 
Jos teos on ilmestynyt sarjassa, ilmoitetaan myös sarjan 
nimi ja teoksen numero siinä. Kirja-arvosteluista tulee 
sopia etukäteen toimituksen kanssa.

Julkaistavaksi tarjotuissa käsikirjoituksissa ei tule 
käyttää alleviivauksia eikä harvennuksia. Vieraskielisiä 
lainauksia tekstissä voidaan käyttää vain poikkeus-
tapauksissa, silloinkin mahdollisimman lyhyinä. Var-
sinaiseen tekstiin sisältyvät alaviitteet numeroidaan 
juoksevasti. Otsikon jälkeen tekstiin lisätään max. 100 
sanan tiivistelmä.

Kuvioiden ja taulukoiden tulee olla selkeitä, ja ne 
tulee sijoittaa käsikirjoituksessa oikeille paikoilleen. 
Ne otsikoidaan ja numeroidaan juoksevasti, kuviot ja 
taulukot erikseen. Molemmat tulisi toimittaa muokat-
tavassa muodossa (mielellään Excel). Vaihtoehtoisesti 
voidaan kuvioista toimittaa myös aineisto ja mallikuva 
kuvion piirtämistä varten.

Viittaukset tekstissä merkitään seuraavasti:
”Kuten Easterly (2001) esittää…” tai erillisenä viit-
tauksena lauseen tai kappaleen lopussa: (Easterly 
2001) tai tarkemmin: (Easterly 2001, 55–58).

Lähdeluettelo sijoitetaan kirjoituksen loppuun ot-
sikolla kirjallisuus. Luettelo laaditaan tekijän suku-
nimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä on viitattu 

saman kirjoittajan useampaan julkaisuun, niin nämä 
laitetaan julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen. Mi-
käli julkaisut ovat samalta vuodelta, merkitään ne pik-
kuaakkosilla (esim. 2006a, 2006b).

Kirjallisuusluettelossa artikkelit aikakauskirjoissa ja 
toimitetuissa kirjoissa merkitään seuraavasti:

Bhagwati, J., Panagariya, A. ja Srinivasan, T.N. (2004),
”The muddles over outsourcing”, Journal of Economic 

Perspectives 18: 93–114.
Quah, D. (2001), ”The weightless economy in eco-

nomic development”, teoksessa Pohjola, M. (toim.), 
Information Technology, Productivity, and Econo-
mic Growth, Oxford University Press, Oxford: 
72–96.

Kirjat ja kirjamuotoiset raportit esitetään näin: 
Easterly, W. (2001), The Elusive Quest for Growth, the 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 
Paasivirta, A. ja Valtonen, P. (2004), Aloittavien inno-
vaatioyritysten siemenrahoituksen ja palvelujärjestelmän 
uudistamisstrategia, Kauppa- ja teollisuusministeriön 
julkaisuja 28/2004, Helsinki.

Työpapereiden malli on:
Koskela, E. ja Puhakka, M. (2006), ”Cycles and inde-
terminacy in overlapping generations economies with 
Stone-Geary preferences”, HECER Discussion paper 
No. 105.

Verkossa olevaan materiaaliin viitattaessa on ilmoi-
tettava http-lähteen osoite ja päivämäärä, jolloin sii-
hen on viitattu. Eesimerkki:
Varian, H., Litan, R. E., Elder, A. ja Shutter, J. (2002), 
The Net Impact Study, http://www.netimpactstudy. 
com/Netimpact_study_report.pdf (viitattu 16.5. 2006).

Kun käsikirjoitukset on taitettu kirjapainossa, niistä 
lähetetään vedokset oikoluettavaksi kirjoittajille. Kir-
joittajan tulee korjata vedokseen mahdolliset kirjoi-
tusvirheet sekä tarkistaa, että kuviot, taulukot, alaviit-
teet yms. ovat oikein ja oikeilla paikoillaan. tarkistus 
on syytä tehdä huolella, sillä toimitus ei oikolue ve-
doksia ja vastuu kirjoitusvirheistä jää kirjoittajille. 
Ylimääräisten muutosten tai lisäysten tekeminen ve-
dosvaiheessa ei ole enää mahdollista. Vedos korjauk-
sineen palautetaan toimitussihteerille.

Tekijänoikeus
Aikakauskirjalla on oikeus julkaista artikkelit sekä 
painetussa versiossa että verkkoversiossa. Tekijänoi-
keus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkai-
suoikeus on Kansantaloudellisella aikakauskirjalla.

Lehden aikataulu on vuosittain seuraava:
Lehden arvioitu ilmestymisajankohta
Nro 1 helmi-maaliskuun vaihde
Nro 2 touko-kesäkuun vaihde
Nro 3 syys-lokakuun vaihde
Nro 4 marras-joulukuun vaihde

www.taloustieteellinenyhdistys.fi



Taloustieteellinen Yhdistys
Kansantaloudellista aikakauskirjaa julkaisee Taloustieteellinen Yhdistys. Taloustieteel-
linen Yhdistys on tieteellinen seura, jonka tavoitteena on taloustieteellisen tutkimuksen 
ja talouspoliittisen keskustelun edistäminen ja kehittäminen Suomessa. 
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