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TIEDOKSI

Yrjö Jahnssonin säätiön taloustiede-
palkinto Ricardo Reisille ja  
Silvana Tenreyrolle

Vuoden 2021 Yrjö Jahnsson Award in Econo-
mics -palkinto myönnettiin Ricardo Reisille ja 
Silvana Tenreyrolle. Molemmat ovat taloustie-
teen professoreita London School of Econo-
micsissa. Yrjö Jahnssonin Säätiö julkisti tiedon 
30.3.2021.

Molemmat palkinnonsaajat ovat erikoistu-
neet makrotaloustieteeseen. Reis tunnetaan 
mm. tutkimuksista, joissa hän on selvitellyt 
epätäydellisen ja hitaasti leviävän informaation 
vaikutuksia makrotaloudelliseen dynamiik-
kaan. Tenreyro on tutkinut erityisesti rahoitus-
markkinoita ja kansainvälistä taloutta suhdan-
nevaihtelujen näkökulmasta. Tenreyro on myös 
Britannian keskuspankin rahapolitiikasta 
päättävän yhdeksänjäsenisen komitean (Mone-
tary Policy Committee) jäsen.

Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinto 
perustettiin vuonna 1993. Se myönnetään joka 
toinen vuosi ”nuorelle tutkijalle, joka on vai-
kuttanut merkittävästi eurooppalaiseen talous-
tieteeseen”. Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee 
palkinnonsaajan yhteistyössä European Eco-
nomic Associationin (EEA) kanssa. 

Valtiovarainministeriön kanslia-
päällikkönimitys valmistui

Poikkeuksellisen pitkään vireillä ollut valtiova-
rainministeriön kansliapäällikkönimitys valmis-
tui, kun Juha Majanen nimitettiin ministeriön 
”valtiosihteeri kansliapäällikkönä” -nimiseen 
virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.4.2021 
alkaen. Majanen oli hoitanut virkaa jo syksystä 
2020 alkaen edeltäjänsä Martti Hetemäen siir-
ryttyä Helsinki GSE:n työelämäprofessoriksi.

Valtiovarainministeriön kansliapäälliköt 
ovat perinteisesti suomalaisen virkamieskun-
nan merkittävimpiä finanssi- ja talouspoliittisia 
vaikuttaja. Juha Majanen on ensimmäinen ju-
risti valtiovarainministeriön kansliapäällikkö-
nä yli 30 vuoteen. Edellinen oli Teemu Hiltu-
nen, jonka pitkä kausi ministeriössä päättyi 
vuonna 1989. Hiltusen seuraajat Eino Keinä-
nen, Raimo Sailas ja Martti Hetemäki olivat 
kaikki ekonomisteja.

Markus Sovala YK:n tilastokomissioon

YK:n talous- ja sosiaalineuvosto on valinnut 
Suomen YK:n tilastokomission jäseneksi kau-
delle vuosiksi 2022–2025. Suomea edustaa ti-
lastokomissiossa Tilastokeskuksen uusi pääjoh-
taja Markus Sovala. Tieto valinnasta julkistetiin 
21.4.2021. Edellisen kerran Suomi oli edustet-
tuna tilastokomissiossa vuonna 2009, jolloin 
sitä edusti Heli Jeskanen-Sundström.
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YK:n tilastokomissio koostuu 24 jäsenval-
tion edustajasta, jotka valitaan nelivuotiskau-
siksi. Jäsenmaita edustavat maiden tilastoviras-
tojen pääjohtajat. Tilastokomissio on tilasto-
alan korkein kansainvälinen yhteistyöelin, joka 
vastaa tilastostandardien asettamisesta sekä 
käsitteiden ja menetelmien kehittämisestä kan-
sainvälisellä tasolla. Ekonomistien kannalta 
merkittävin YK:n kansainvälisen tilastoyhteis-
työn saavutus on kansantalouden tilinpitojär-
jestelmä SNA (System of National Accounts), 
joka julkistettiin vuonna 1953.

Elina Pylkkänen työ- ja elinkeino-
ministeriön alivaltiosihteeriksi

Elina Pylkkänen on nimitetty työ- ja elinkei-
noministeriön alivaltiosihteeriksi 1.6.2021 al-
kaen viiden vuoden määräajaksi. Pylkkänen on 
taloustieteen tohtori Göteborgin yliopistosta. 
Hän on toiminut vuodesta 2018 alkaen Palkan-
saajien tutkimuslaitoksen (PT) johtajana, ja 
laitos joutuu nyt Pylkkäsen lähtiessä siis etsi-
mään uuden johtajan.

TEM:n tiedotteen mukaan uusi alivaltio-
sihteeri johtaa kansliapäällikön apuna erityi-
sesti työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan liit-
tyvien erillishankkeiden ja uudistusten valmis-
telua. Pylkkänen kertoo toivovansa, että saisi 
ekonomistikunnan tuen myös tulevassa tehtä-
vässään. 

Tuomas Kosonen VATT:in 
tutkimusprofessoriksi

VTT Tuomas Kosonen on nimitetty VATT:in 
tutkimusprofessoriksi 1.5.2021 alkaen. Kososen 
virka sijoittuu sosiaaliturva, verotus ja tulonja-

ko -teemaan, joka on yksi VATT:n viidestä tut-
kimusteemasta. Kosonen on väitellyt Helsingin 
yliopistossa vuonna 2011 verotuksen ja julkisten 
menojen aihepiiristä. Hän on viimeksi työsken-
nellyt Palkansaajien tutkimuslaitoksessa.

Nimityksiä Helsinki Graduate Schoolissa 

Helsinki Graduate School of Economics (GSE) 
on julkistanut kolme uutta professorinimitystä. 
Kristiina Huttunen aloitti Aalto-yliopiston ta-
loustieteen professorina GSE:ssä maaliskuussa. 
Hän on aiemmin työskennellyt VATT:issa ja 
toiminut myös Taloustieteellisen Yhdistyksen 
puheenjohtajana (2020–2021). Huttusen tutki-
musalaa on työn taloustiede, ja hän on tutkinut 
mm. rikollisuutta ja koulutusta taloustieteelli-
sin menetelmin. 

Elokuussa 2021 GSE:n henkilökuntaan liit-
tyvät myös Aalto-yliopiston rekrytoimat uudet 
apulaisprofessorit Prottoy Akbar ja Pablo War-
nes. Molemmat ovat erikoistuneet liikenteen 
taloustieteeseen. Warnes saapuu Helsinkiin 
Columbian yliopistosta New Yorkista. Prottoy 
on puolestaan työskennellyt väitöskirjatutkija-
na Pittsburghin yliopistossa. Hänen apulais-
professuuriaan rahoittaa liikenne- ja viestintä-
ministeriö. 

QS yliopistorankingit taloustieteessä  
ja ekonometriassa

Quacquarelli-Symonds (QS World University 
Rankings) on yksi kolmesta eniten siteeratusta 
kansainvälisestä yliopistorankingista. Vuosittai-
sen yleisrankinginsa lisäksi QS julkaisee myös 
oppiainekohtaisia rankingeja. Maaliskuussa 
2021 se julkaisi taloustieteen ja ekonometrian 
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kansainvälisen rankingin. Siinä maailman 500 
parhaan yliopiston joukkoon oli mahtunut 3 
suomalaista yliopistoa: Aalto (sijoitus välillä 
151–200), Helsinki (201–250) ja Turku (401–
450). Pohjoismaisia yliopistoja maailman 500 
parhaan joukkoon sijoittui kaikkiaan 20, par-
haana niistä Stockholm School of Economics 
sijalla 54.

QS:n oppiainekohtainen yliopistoranking 
perustuu neljään indikaattoriin: kahteen yli-
opiston mainetta koskevaan kyselytutkimuk-
seen (akateemiseen ja työnantajille suunnat-
tuun) sekä kahteen julkaisutoiminnan laatua ja 
laajuutta kuvaavaan indikaattoriin (sitaatit 
julkaisua kohti, sekä H-indeksi).  

Lisää suomalaisia yliopistoja taloustieteen 
Shanghai-rankingin listalle

Shanghain Jiao Tong -yliopiston tuottama tun-
nettu kansainvälinen yliopistovertailu ARWU 
(Academic Ranking of World Universities) jul-
kaisi toukokuussa vuoden 2021 taloustieteen 
ranking-listansa. Suomalaisia yliopistoja mah-
tui 500 parhaan joukkoon taloustieteessä tällä 
kertaa 5, mikä on kaksi enemmän kuin viime 
vuonna. Parhaiten sijoittui Aalto-yliopisto (si-
joitus välillä 151–200 maailmanlaajuisessa ver-
tailussa) ja toiseksi parhaiten Helsingin yliopis-
to (sijoitus välillä 201–300). Uusina suomalai-
sina yliopistoina listalle nousivat Turun, Oulun 
ja Itä-Suomen yliopistot.

Muiden pohjoismaiden erittäin vahva ta-
loustieteellinen tutkimus näkyi listalla selvästi. 
500 parhaan joukkoon mahtui Ruotsista 10 
yliopistoa, niistä parhaana Tukholman yliopis-
to (sijalla 49). Norjasta listalle pääsi 7 yliopis-
toa, parhaana Oslon yliopisto (sijalla 37) ja 

Tanskasta 6 yliopistoa, joista paras oli Kööpen-
haminan yliopisto (sijalla 46).

ARWU on tutkimuspainotteinen ranking. 
Se käyttää oppiainekohtaisissa yliopistovertai-
luissaan viittä indikaattoria, jotka mittaavat 
mm. niiden julkaisutoimintaa, julkaisuihin 
tehtyjä viittauksia ja henkilökunnan saamia 
akateemisia tunnustuspalkintoja (taloustietees-
sä Nobel-palkintoja).

Uusia ekonomistijäseniä suomalaiseen 
tiedeakatemiaan

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi uusia jäse-
niä kevätkokouksessaan perjantaina 23.4. Uu-
sien jäsenten joukossa on kolme taloustieteili-
jää, Kaisa Kotakorpi (Tampereen yliopisto), 
Matti Liski (Aalto-yliopisto) ja Juha-Antti 
Lamberg (Jyväskylän yliopisto).

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 
1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka 
”tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta 
sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien 
tutkijoiden yhdyssiteenä”. Tiedeakatemian jä-
seniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti ar-
vostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenteki-
jöitä tieteen eri aloilta. 

Suomen Akatemian akatemiapalkinto 
Teemu Lyytikäiselle 

Suomen Akatemian akatemiapalkinnot vuodel-
ta 2020 julkistettiin 27.4.2021. Kahdesta pal-
kinnosta toinen osui taloustieteilijälle, Teemu 
Lyytikäiselle, joka sai palkinnon ”tieteellisestä 
rohkeudesta”. Lyytikäinen tutkii asuntomark-
kinoita, kaupunkitaloutta ja asumisen veroja. 
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Suomen Akatemian mukaan hän yhdistelee 
tutkimuksessaan innovatiivisesti ekonometrisiä 
menetelmiä erittäin korkeatasoiseen ja laajaan 
dataan Suomen ja Britannian asuntomarkki-
noista. Teemu Lyytikäinen väitteli tohtoriksi 
Helsingin yliopistossa vuonna 2009. Akatemia-
tutkijaksi hänet valittiin vuonna 2018, ja hän 
työskentelee johtavana tutkijana Valtion talou-
dellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT).

Suomen Akatemia myöntää palkinnon tie-
teellisestä rohkeudesta tutkijalle, joka on työs-
sään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä 
rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuut-
ta. Palkinnon voi saada esimerkiksi rohkeasta 
tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, en-
nakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittä-
misestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin 
ottamiseen. Palkinnot jaettiin nyt 18. kerran.

Taloustieteellisen Yhdistyksen 
vuosikokous

Taloustieteellisen Yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin 28.4.2021 koronaepidemian vuoksi 
etäkokouksena Zoom-palvelun välityksellä jo 
toisena vuonna peräkkäin koronaepidemian 
vuoksi. 

Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi 
johtokunta, jonka kokoonpano on seuraava:

VTT Marja-Liisa Halko, Helsingin yliopisto 
(puheenjohtaja)
KTT Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto (varapu-
heejonhtaja)
VTT Kristiina Huttunen, VATT/ 
Aalto-yliopisto
VTT Annika Lindblad, Suomen Pankki
KTT Heikki Lehkonen, Jyväskylän kauppakor-
keakoulu

KTT Jaakko Simonen, Oulun yliopisto
VTT Timo Vesala, Kuntarahoitus
KTT Hanna Virtanen, Elinkeinoelämän tutki-
muslaitos
PhD Laura Vartia, Valtiovarainministeriö

Aikakauskirjan vanhojen vuosikertojen 
digitointi etenee

Kansantaloudellisen aikakauskirjan vanhoja 
numeroita on jo pitkään ollut saatavilla digitoi-
tuna verkossa lehden arkistosivuilla vuodesta 
1960 alkaen. Tätä vanhemmat vuosikerrat (Yh-
teiskuntataloudellinen Aikakauskirja 1905–
1928 ja Kansantaloudellinen aikakauskirja vuo-
desta 1929 alkaen) ovat olleet luettavissa vain 
kirjastoissa paperiversioina. Tämän epäkohdan 
korjaamiseksi on aikakauskirjan toimitus yh-
dessä edellisen päätoimittajan Antti Suvannon 
kanssa työskennellyt kevään 2021 aikana van-
hojen numeroiden digitoimiseksi ja viemiseksi 
mahdollisimman kattavasti verkkoon yleisesti 
saataville.

Työ on edennyt niin pitkälle, että melkein 
kaikki numerot, joitakin hajakappaleita lukuun 
ottamatta, ovat nyt verkossa luettavissa. Työ 
vielä toistaiseksi puuttuvan aineiston hankki-
miseksi ja eräiden muiden jäljellä olevien puut-
teiden korjaamiseksi jatkuu lähikuukausina.

Digtointi on perustunut pääosin Antti Su-
vannon omaan kokoelmaan. Apua on lisäksi 
saatu Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen kir-
jastoilta, mistä niille lämpimät kiitokset. 

Aikakauskirjan arkisto löytyy osoitteesta 
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/
kansantaloudellinen-aikakauskirja/arkisto/

https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kansantaloudellinen-aikakauskirja/arkisto/
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kansantaloudellinen-aikakauskirja/arkisto/
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Taloustutkijoiden kesäseminaari 
järjestetään verkkotapahtumana

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun pe-
rinteinen Taloustutkijoiden kesäseminaari jär-
jestetään jo 37. kerran torstaina 10. kesäkuuta 
2021. Seminaari on suunnattu sekä taloustie-
teen, liiketaloustieteen, julkisen hallinnon että 
yrityselämän edustajille. Viime vuonna semi-
naari peruutettiin koronaepidemian takia. 
Tänä vuonna se järjestetään verkossa Zoom-
ympäristössä.

Kesäseminaarissa jaetaan ensin perinteinen 
kristallipallo vuoden 2020 parhaalle talousen-
nustajalle. Sen jälkeen professori Otto Toiva-
sen (Aalto-yliopisto) pitää plenum-luennon 
aiheesta ”Yritystuet koronakriisissä: Kohden-
tuminen ja vaikutukset”. Kesäseminaarissa on 
myös kutsusessioita mm. terveystaloustieteestä, 
koulutuksen/työn taloustieteestä sekä makros-
ta/rahoituksesta. 
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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. 

JOHTOKUNTA

 Puheenjohtaja:
 VTT Marja-Liisa Halko, Helsingin yliopisto

 Varapuheenjohtaja:
 KTT Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto

 Muut jäsenet:
 VTT Kristiina Huttunen, VATT/Aalto-yliopisto
 VTT Annika Lindblad, Suomen Pankki
 KTT Heikki Lehkonen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu
 KTT Jaakko Simonen, Oulun yliopisto
 VTT Timo Vesala, Kuntarahoitus
 KTT Hanna Virtanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 PhD Laura Vartia, Valtiovarainministeriö

 Sihteeri: 
 Tia Kurtti
 HECER
 PL 17
 00014 Helsingin yliopisto
 puh. 040 966 9020, sähköposti: sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi

Kansantaloudellisen aikakauskirjan tukijoina ovat:
Liikesivistysrahasto
Suomen Pankki
Yrjö Jahnssonin säätiö
Valtion julkaisuavustus

Lisätietoja osoitteessa www.taloustieteellinenyhdistys.fi.
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