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TIEDOKSI

Strategisen tutkimuksen ohjelmien 
onnistumista arvioitiin ensimmäistä 
kertaa

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strate-
gisen tutkimuksen neuvosto (STN) perustettiin 
vuonna 2014 rahoittamaan yhteiskunnallisesti 
merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tie-
dettä. Strategisen tutkimuksen avulla etsitään 
konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä 
otetta vaativiin haasteisiin. 

Neljän vuosina 2016–2019 toimineen stra-
tegisen tutkimusohjelman onnistumista arvioi-
neet raportit julkaistiin 28.1.2021. Nämä ovat 
ensimmäiset STN:n tutkimusohjelmia koske-
neet arvioinnit. Arvioidut ohjelmat olivat:

• kaupungistuva yhteiskunta (URBAN)
• terveys, hyvinvointi ja elämäntavat
 (HEALTH)
• osaavat työntekijät – menestyvät työmark-

kinat (WORK)
• turvallisuus verkottuneessa maailmassa 

(SECURITY).

Taloustieteilijöiden panos oli näkyvin WORK-
ohjelmassa, jossa pyrittiin syventämään ymmär-
rystä työn murroksesta ja sen asettamista uusis-
ta vaatimuksista. Siihen sisältyneet neljä kon-
sortiota selvittivät työn murroksen aihepiiriä 
eri näkökulmista. Näistä kahta johtivat ekono-
mistit: professori Roope Uusitalo (Jyväskylän 
yliopisto) ja VTT Rita Asplund (Etla). 

Valtioneuvosto nimittää strategisen tutki-
muksen neuvoston kahdeksan jäsentä ja pu-
heenjohtajan. Neuvoston puheenjohtajana on 
professori Kimmo Nuotio (Helsingin yliopis-
to). Taloustieteellistä asiantuntemusta neuvos-
tossa edustaa nyt erityisasiantuntija Olli Kärk-
käinen (valtiovarainministeriö). 

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää 
tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa 
hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden ar-
vioinnista. Rahoitettavia tutkimushankkeita 
valittaessa käytetään arviointikriteereinä yh-
teiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuut-
ta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien 
pääteemat valitsee valtioneuvosto. Vuoden 
2021 teemat päätettiin lokakuussa 2010. Ne 
ovat 1) Väestörakenteen muutokset – syyt, seu-
raukset ja ratkaisut; 2) Elonkirjon köyhtymisen 
ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet; ja 
3) Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena. 
Näihin ohjelmiin liittyvän rahoituksen haku 
päättyi 13.1.2021.

Muutoksia talouspolitiikan 
arviointineuvoston kokoonpanossa

Valtioneuvosto nimitti 4.2.2021 talouspolitikan 
arviointineuvostoon kaksi uutta jäsentä ero-
vuorossa olevien tilalle. Uudet jäsenet ovat pro-
fessori Hilde Bjørnland (BI Norwegian Busi-
ness School, Oslo) ja työelämäprofessori Seija 
Ilmakunnas (Jyväskylän yliopisto). Bjørnlandin 
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erikoisaloja ovat aikasarja-analyysi ja sovellettu 
makrotaloustiede. Ilmakunnas on tutkinut 
mm. työn taloustiedettä ja toiminut Palkansaa-
jien tutkimuslaitoksen johtajana. Hän on Kan-
santaloudellisen aikakauskirjan toimituksen 
jäsen ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä 
toimivan riippumattoman Yritystukien tutki-
musjaoston puheenjohtaja.

Uusien jäsenten toimikausi alkaa huhtikuun 
alusta ja kestää kaksi vuotta. He korvaavat neu-
vostossa kaksi vuotta toimineet professori  
Martin Ellisonin ja professori Jari Vainiomäen.

Arviointineuvostossa jatkavat sen puheen-
johtaja professori Jouko Vilmunen (Turun yli-
opisto), professori Jukka Pirttilä (Helsingin 
yliopisto) ja Johanna Niemi (Turun yliopisto). 
Arviointineuvoston pääsihteerinä toimii Seppo 
Orjasniemi (VATT).

Talouspolitiikan arviointineuvosto on riip-
pumaton, Valtion taloudellisen tutkimuskes-
kuksen yhteydessä toimiva elin, jonka tehtävä-
nä on arvioida harjoitettua talouspolitiikkaa. 
Se julkistaa arvionsa harjoitetusta talouspoli-
tiikasta vuosittain. 

Vuotta 2020 koskeva arvio julkistettiin 
26.1.2021, ja sitä kommentoivat tässä Kansan-
taloudellisen aikakauskirjan numerossa valtio-
varainministeri Matti Vanhanen, Etlan toimi-
tusjohtaja Aki Kangasharju ja Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen. 

Arviointineuvostosta annetun asetuksen 
mukaan sen puheenjohtajan ja kolmen jäsenen 
tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden 
jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeata-
soista tieteellistä asiantuntemusta. Jäsenistä 
”vähintään yhden tulee toimia kansainvälisessä 
tiedeyhteisössä”.

OECD:n Suomi-raportti painotti 
työvoiman tarjonnan ja tuottavuuden 
lisäämistä

OECD laatii joka toinen vuosi kustakin jäsen-
maastaan niiden taloutta analysoivan raportin, 
joka menee ajankohtaisia talousennusteita sy-
vemmälle talouden rakenteisiin ja uudistustar-
peisiin. Perusteellisen rakenteellisen analyysin 
lisäksi raportit pyrkivät tarjoamaan konkreet-
tisia politiikkasuosituksia. 

Järjestön uusin Suomea koskeva raportti 
julkistettiin 10.12.2020. Sen erityisteemana on 
työvoiman tarjonnan lisääminen, josta Suo-
messa on viime aikoina paljon keskusteltu. 
OECD korosti raportissaan ikääntyneiden työ-
hön osallistumisen lisäämistä, ja valottaa eri 
tavoin sitä, miten paljon Suomi on tässä suh-
teessa jäljessä pohjoismaisesta vertailuryhmäs-
tään. Toinen työvoiman tarjontaa koskeva huo-
lenaihe järjestöllä oli pienten lasten äitien mo-
nia muita maita vähäisempi osallistuminen 
työmarkkinoille.

OECD kiinnittää raportissa vakavaa huo-
miota tuottavuuden kasvun vaimeuteen Suo-
messa. Järjestö toteaa työn tuottavuuden kas-
vun jääneen viimeksi kuluneella vuosikymme-
nellä 0,6 prosenttiin vuodessa, mikä on vähem-
män kuin useimmissa Euroopan maissa. Se 
arvioi, että tärkeänä syynä tähän olisi korkea-
kouluasteen koulutusmäärien suhteellinen vä-
häisyys. OECD:n mukaan osaamisvaje, säänte-
lystä aiheutuvat kilpailun esteet joillakin toi-
mialoilla sekä se, että kaikki yritykset eivät ole 
työehtosopimusten joustojen piirissä, haittaa 
voimavarojen tehokasta käyttöä. Tuottavuuden 
parantamiseksi järjestö suosittelee mm. kor-
keakoulutuksen aloituspaikkamäärän kasvat-
tamista sekä toimia kilpailun lisäämiseksi kul-
jetus- ja energiasektoreilla ja vähittäiskaupassa.

Tiedoks i
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Suomen Pankilta ehdotus 
talousosaamisen kansalliseksi strategiaksi

Suomen Pankki on laatinut ehdotuksen talous-
osaamisen edistämisen ensimmäiseksi kansalli-
seksi strategiaksi. Oikeusministeriö ja Suomen 
Pankki sopivat vuosi sitten, että pankki vastai-
si kansalaisten oman talouden hallintaan liitty-
vän kansallisen strategian kirjoittamisesta. Suo-
men Pankin pääjohtaja Olli Rehn luovutti 
28.1.2021 strategiaehdotuksen oikeusministeri 
Anna-Maja Henrikssonille. 

Strategia tähtää siihen, että suomalaiset oli-
sivat maailman parhaita talousosaajia vuonna 
2030. Tavoitteena on, että ”mahdollisimman 
moni ymmärtää talousosaamisen tärkeyden 
omassa elämässään ja pystyy tekemään talou-
denpitonsa kannalta hyviä päätöksiä”. Ehdo-
tuksessa korostetaan, että kansalaisten parem-
pi talousosaaminen tuottaa hyvinvointia paitsi 
ihmiselle itselleen, myös koko kansantalou-
teen. Yksilöiden kannalta avainasemassa on 
kyky ymmärtää ja ennakoida omaa taloudellis-
ta tilannetta nykyistä paremmin. Tarjolla tulee 
olla helposti löydettäviä matalan kynnyksen 
neuvonta- ja tietopalveluita, joista jokainen saa 
apua tarvitessaan.

Talousosaamisen edistämistä tekevät viran-
omaisten lisäksi monet yritykset ja kolmannen 
sektorin toimijat. Strategiaehdotuksessa paino-
tetaan niiden yhteistyön helpottamista ja pää-
syä ajantasaisen tiedon lähteille. Lisäksi toi-
mintaa tulee koordinoida entistä paremmin. 
Tämä lisää toiminnan vaikuttavuutta ja tehos-
taa voimavarojen käyttöä. Oikeusministeriön 
hallinnonalalle ehdotetaan perustettavaksi 
kentän työtä tukeva ja koordinoiva toiminto. 

Taloudelliset tutkimuslaitokset mukana 
Tutkitun tiedon teemavuodessa

Suomalaiset taloudelliset tutkimuslaitokset jär-
jestävät vuonna 2021 yhteistyönä hankkeen, 
jonka tarkoituksena on edistää soveltavan ta-
loustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta ja 
houkutella nuoria taloustieteen pariin. 

Taloustieteen taju -niminen hanke, joka jul-
kistettiin 22.1.2021, toteutetaan Elinkeinoelä-
män tutkimuslaitos Etlan, Palkansaajien tutki-
muslaitos PT:n, Pellervon taloustutkimus 
PTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus 
VATT:n yhteisenä ponnistuksena. Taloustie-
teen tajun tarkoituksena on tehdä taloustieteel-
listä tutkimusta tunnetuksi Suomessa ja yleis-
tajuistaa alan tutkimusta. Kampanjan sisällöt 
sopivat kaikille soveltavasta taloustieteestä ja 
sen mahdollisuuksista kiinnostuneille, mutta 
erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret. Hank-
keessa pyritään innostamaan nuoria taloustie-
teen pariin ja osoittamaan, miten moninaiset 
mahdollisuudet ympäröivän todellisuuden ym-
märtämiseen taloustiede tarjoaa.

Hankkeen työkalupakkiin kuuluu esimer-
kiksi tutkimuslaitosten yhteinen verkkosivu, 
erilaisia visailuja, somessa helposti jaettavaa 
infografiikkaa ja videoita sekä opiskelijoille 
suunnattuja webinaareja ja livetilaisuuksia. 
Hankkeen sisällöt, joista ensimmäiset tulevat 
saataville kevään 2021 kuluessa, ovat maksut-
tomia ja kaikille avoimia. Hankkeessa pyritään 
myös vahvistamaan yhteistyötä mm. opiskeli-
joiden ja heidän ainejärjestöjensä kanssa.

Taloustieteen taju -hanketta rahoittaa Yrjö 
Jahnssonin säätiö. Se on osa Suomen Akate-
mian Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Tut-
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kitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuu-
riministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellis-
ten seurain valtuuskunnan yhteinen projekti, 
jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta 
entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä 
tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yh-
teistyötä.

Markus Sovala Tilastokeskuksen 
pääjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt Markus Sovalan 
Tilastokeskuksen pääjohtajaksi 1.3.2021 alkaen 
viiden vuoden määräajaksi. Hän siirtyy tehtä-
vään valtiovarainministeriön talouspolitiikan 
koordinaattorin tehtävästä. Aiemmin Sovala on 
työskennellyt mm. muutosjohtajana Uuden-
maan liitossa, valtiovarainministeriössä kansan-
talousosaston osastopäällikkönä ja apulaisbud-
jettipäällikkönä, sekä neuvonantajana Maail-
manpankissa Washingtonissa.

Markus Sovala on valtiotieteiden tohtori 
Helsingin yliopistosta. Hänen vuonna 1998 
julkaistu väitöskirjansa käsitteli palkanmuo-
dostusta. 

Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus 
tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastois-
ta. Sen palveluksessa on noin 810 henkeä. Ti-

lastokeskus ilmoittaa missiokseen tuoda ”luo-
tettava ja ajantasainen tieto asiakkaiden hyö-
dyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun”.

Sovalan edeltäjä Tilastokeskuksen pääjoh-
tajana, Marjo Bruun, jäi eläkkeelle tammikuun 
lopussa toimittuaan tehtävässä lähes yhdeksän 
vuotta.

Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimi-
tus toivottaa Markus Sovalalle menestystä tär-
keässä ja vastuullisessa tehtävässä.

Xavier Irz maatalousekonomian 
professoriksi

PhD Xavier Irz on nimitetty Helsingin yliopis-
ton maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
maatalousekonomian professoriksi vuoden 
2021 alusta. Irz aloittaa samalla myös työsken-
telyn Helsinki Graduate School of Economic-
sissa, jonka jäseniä myös maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan taloustieteilijät ovat.

Xavier Irz on aiemmin toiminut mm. Luon-
nonvarakeskuksen tutkimusprofessorina. Hän 
on erikoistunut ruoan tuotannon taloustietee-
seen, ja on väitellyt soveltavasta taloustieteestä 
Minnesotan yliopistossa USA:ssa. Hänen toh-
torinväitöskirjansa käsitteli maatalouden 
osuutta taloudellisen kasvun prosessissa.


