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Tiedoksi

Taloustieteen Nobel-palkinnot empiirisen
mikrotaloustieteen edustajille

Ruotsin Kuninkaallinen Tiedeakatemia päätti
11.10.2021 jakaa taloustieteen Nobel-palkintona
tunnetun ”Ruotsin valtionpankin taloustieteen
palkinnon Alfred Nobelin muistoksi” puoliksi professori David Cardille (University of
California Berkeley), ja toisen puolen yhdessä
professori Joshua Angristille (MIT) ja Guido
Imbensille (Stanford University).
Card sai palkinnon empiirisistä kontribuutioistaan työn taloustieteeseen, ja Angrist
ja Imbens heidän menetelmällisistä kontribuutioistaan kausaalisuhteiden analyysiin.
Palkintolautakunnan mukaan ”Tämän vuoden
palkinnonsaajat ovat antaneet meille uutta ymmärrystä työmarkkinoista ja näyttäneet, millaisia päätelmiä syy- ja seuraussuhteista voidaan
tehdä luonnollisten koeasetelmien perusteella. Heidän menetelmänsä ovat levinneet myös
muille tieteenaloille ja mullistaneet empiirisen
tutkimuksen.”
Kansantaloudellisen aikakauskirjan tässä
numerossa ilmestyvissä katsausartikkeleissa
Seija Ilmakunnas kertoo David Cardin ja Mika
Kortelainen Angrsitin ja Imbensin työstä.
Eino H. Laurila -kansantulomitalit jaettu

Tämänvuotiset Eino H. Laurila -kansantulomitalit jaettiin 2.12.2021 Antti Suvannolle, Seija
Ilmakunnakselle ja Vesa Vihriälälle.
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Antti Suvanto on toiminut tutkijana
Helsingin yliopistossa ja Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksessa ennen ekonomistin tehtäviä OECD:ssä ja Suomen säästöpankkiliitossa. Pitkän uran Suvanto teki myös Suomen
Pankissa toimien viimeksi vuodet 2012–2016
johtokunnan neuvonantajana. Suvanto on toiminut myös lukuisissa kotimaisissa ja ulkomaisissa työryhmissä ja komiteoissa. Suvanto toimi
useita vuosia Kansantaloudellisen yhdistyksen
johtokunnassa. Hän on Kansantaloudellisen aikakauskirjan entinen päätoimittaja.
Seija Ilmakunnas on toiminut useissa taloustutkimuslaitoksissa tutkijana ja myöhemmin tutkimuksen johtotehtävissä mm. VATT:n ylijohtajana. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana
Ilmakunnas oli vuoteen 2018 saakka. Nykyisin
hän toimii työelämäprofessorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ilmakunnas on
toiminut lukuisissa asiantuntijatehtävissä, mm.
talousneuvoston ja eri ministeriöiden asettamissa työryhmissä, Kansantaloudellisen yhdistyksen
esimiehenä, Tilastokeskuksen neuvottelukunnassa ollen myös parhaillaan Talouspolitiikan
arviointineuvoston jäsen.
Vesa Vihriälä on työskennellyt useissa taloustutkimuslaitoksissa ja Suomen Pankissa, ja
mm. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen
ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimi useita vuosia valtioneuvoston kansliassa talousneuvoston sihteeristön päällikkönä. OECD:ssä hän työskenteli
90-luvun vaihteessa ja myöhemmin Euroopan
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komissiossa varapuheenjohtajan neuvonantajana. Nykyisin hän toimii työelämäprofessorina
Helsingin yliopistossa. Vihriälä on toiminut lukuisissa asiantuntijatehtävissä ja työryhmissä ja
on parhaillaan mm. Finanssivalvonnan johtokunnan jäsen.
Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen
tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja
tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös
edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta.
Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska
Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura,
Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja
Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin
sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila
mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.
Wihurin rahaston kunniapalkinto Martti
Hetemäelle

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi 9.10.2021
neljä palkintoa, joista kaksi oli kunniapalkintoja. Toinen kunniapalkinnoista tuli taloustieteilijälle: sen sai valtiotieteiden tohtori Martti
Hetemäki. Rahasto kertoo, että kunniapalkinto myönnettiin työstä suomalaisen talouden ja
hyvinvoinnin tulevaisuuden hyväksi. Nykyään
Helsinki GSE:n työelämäprofessorina toimiva Hetemäki on analyyttinen, laajasti lukenut
ja käytännön talouspolitiikkaa monipuolisesti
ymmärtävä entinen virkamies ja nykyinen tutkija, joka edelleen paneutuu, perehtyy ja pohtii
mahdollisia ratkaisuja kansantalouden kiperiin
kysymyksiin.
Martti Hetemäki teki pitkän uran valtiovarainministeriössä, viimeksi kansliapäällikkönä

(2013–2020). Wihurin rahaston tiedotteessa
kerrotaan, että uransa alussa Hetemäki ”keskittyi työssään etenkin taloudellisten mallien
rakentamiseen. Vuonna 1989 Sixten Korkman
tuli kansantalousosaston johtajaksi, huomasi
Hetemäen kyvyt ja pyysi häntä vaativampiin
tehtäviin.”
Alfred Kordelinin palkinto Roope
Uusitalolle

Julkistalouden professori Roope Uusitalolle on
myönnetty arvostettu Alfred Kordelinin palkinto hänen poikkeuksellisista yhteiskunnallisista
ansioistaan. Alfred Kordelinin säätiö tiedotti
palkinnon myöntämisestä 6.11.2021. Säätiö toteaa, että Uusitalolla on työssään Talouspolitiikan
arviointineuvoston puheenjohtajana ollut keskeinen rooli tutkimustietoon pohjautuvan riippumattoman näkökulman tuomisessa talouspoliittiseen keskusteluun. Uusitalo on myös ahkera
tiedon popularisoija, ja hänen yleistajuisten kirjoitustensa ansiosta talouspolitiikan asiasisältöjen
on mahdollista avautua myös kansalaisille.
JFEA ilmestyy jälleen

Taloustieteellisen Yhdistyksen uuden englanninkielisen tieteellisen lehden (Journal of the
Finnish Economic Association, JFEA) ensimmäinen numero ilmestyi viime vuonna. Uusin,
toinen numero ilmestyi tämän vuoden marraskuun lopussa. Siinä Hangartner, Sarvimäki ja
Spirig analysoivat katsausartikkelissaan pakolaisten aiheuttamia taloudellisia ja poliittisia
vaikutuksia vastaanottajamaalle. Kirjallisuuden
valossa politiikan kautta välittyvät riskit ovat
mittavampia kuin suorat taloudelliset vaikutukset. Kanniainen, Laine ja Linnosmaa tarkastelevat lääkkeiden optimaalista hintasääntelyä
619

KAK 4/2021

ja korvattavuutta teoreettisen mallin avulla.
Kauria tutkii kuinka pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat ovat ennakoineet Raide-Jokerin
rakentamista. Laine ja Lindblad analysoivat
kuinka hyvin rahoitusmarkkinamuuttujat ennustavat lyhyellä aikavälillä (nowcasting) talouskasvua Suomessa. Lehti on myös saanut uuden
kannen ja siirretty journal.fi -palveluun.
Palkansaajien tutkimuslaitos täytti 50
vuotta ja muutti nimensä

Palkansaajien tutkimuslaitos PT täytti tänä vuonna 50 vuotta ja järjesti merkkivuoden kunniaksi 18.11. seminaarin, jossa esiintyivät mm. taloustieteen nobelisti professori
Bengt Holmström ja juhlapuhujana Martti
Hetemäki. Samana päivänä laitos julkisti uuden nimensä, joka on ”Työn ja talouden tutkimus LABORE”. Tarkoituksena on käyttää pääasiassa lyhyempää muotoa LABORE.
Nimenmuutos on laitoksen historiassa jo toinen, silla se toimi vuoteen 1993 asti nimellä
Työväen Taloudellinen Tutkimuslaitos.
LABOREn
uuden
johtajan
Mika
Malirannan mukaan nimenmuutoksella pyrittiin selventämään sitä, että laitos tekee soveltavaa ja riippumatonta tieteellistä tutkimusta.
Hänestä muutos ei ole dramaattinen, koska laitos on myös tähän asti keskittynyt tieteelliseen
tutkimukseen.
BOFIT 30 vuotta

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT täytti tänä syksynä 30 vuotta.
Laitos, joka perustettiin pankin aiemman idänkaupan osaston perustalle bilateraalisen ulkomaankaupan päätyttyä vuonna 1991, on erikoistunut varsinkin Venäjän ja Kiinan talouksien
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tutkimiseen. Viime aikoina se on myös analysoinut kansainvälistä kauppaa globaalien arvoketjujen näkökulmasta.
Laitos juhlisti merkkivuottaan 9.11.2021
pidetyllä konferenssilla. Konferenssiin sisältyi
mm. digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevä
korkean tason paneelikeskustelu, johon isäntänä toimineen pääjohtaja Olli Rehnin lisäksi
osallistuvat EKP:n johtokunnan jäsen Fabio
Panetta, Venäjän keskuspankin pääjohtaja
Elvira Nabiullina (verkon välityksellä) ja Kiinan
keskuspankin pääjohtaja Yi Gang (videolta).
Tilastokeskus julkaisi uuden
väestöennusteensa

Tilastokeskus laatii kattavia väestöennusteita
nykyisin kolmen vuoden välein. Uusin ennuste, joka ulottuu aina vuoteen 2070 saakka, julkaistiin 30.9.2021. Sen mukaan Suomen väkiluku kääntyisi laskuun vuonna 2034. Väestöllinen
huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta
täyttäneiden ja sitä vanhempien määrä 100 työikäistä kohden) jatkaisi heikkenemistään ja nousisi 80:een vuonna 2070.
Tilastokeskuksen mukaan väestöennuste on
trendilaskelma, jonka ”tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko
toimia, joilla väestökehitykseen yritettäisiin vaikuttaa. Päätöksentekijöiden tulisi arvioida ennusteen osoittaman väestökehityksen suotavuus
ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ennusteen
toteutumisen estämiseksi, mikäli ennusteen
osoittama väestökehitys ei ole toivottu.”
Taloustiede menestyi Suomen Akatemian
vaikuttavuusvertailussa

Suomen Akatemian uusimmat Tieteen tila -tilastot julkaistiin marraskuussa 2021. Niissä
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tarkastellaan tutkimuksen rahoitusta, henkilöstöä sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Lisäksi
tutkimusrahoituksen ja tieteellisen julkaisutoiminnan kohdalla vertaillaan Suomea keskeisiin
verrokkimaihin. Tutkimuspanostusten osalta
tulee esiin Suomen kansainvälisessä vertailussa
erottuva heikko kehitys vuoden 2009 jälkeen.
Tutkimuksen vaikuttavuuden osalta KAK:n
lukijoita kiinnostanee taloustieteen menestys
julkaisutoiminnan
vaikuttavuusvertailussa.
Akatemia käyttää vaikuttavuuden mittaamisessa ns. Top10-indeksiä, laatumittaria, joka kuvaa
eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen osuutta tarkasteltavan maan tai organisaation julkaisuista; indeksi on skaalattu tieteenalan mukaan niin, että kunkin tieteenalan
globaali keskiarvo on 1. Bibliometrisiä indeksejä on paljon kritisoitu, mutta tulostensa objektiiviseen mittaamiseen pyrkivät organisaatiot
joutuvat niihin käytännössä usein nojautumaan.
Nyt julkaistujen tilastojen mukaan Suomi
menestyi taloustieteen vaikuttavuusvertailussa
vuosina 2014–2017 hyvin. Kansallisessa vertailussa taloustiede oli Web of Science -tietokannan tietojen perusteella vaikuttavuudeltaan
Suomen eri tieteenaloista jopa toiseksi paras
(maatalous- ja metsätieteiden jälkeen). Myös
Scopus-tietokannan perusteella menestys oli
hyvä. Kansainvälisessä vertailussa suomalainen
taloustiede ohitti vaikuttavuudessa esimerkiksi Ranskan ja Saksan tason, vaikka ei huippumaiden kuten Hollannin, Britannian ja Sveitsin
tasolle yltänytkään, Yhdysvalloista puhumattakaan.

KT-päivät Espoossa helmikuussa 2022

Kansantaloustieteen päivät on suomalaisten
taloustieteilijöiden merkittävin säännöllinen
tapaaminen, joka on yleensä järjestetty vuosittain. Seuraavat, 43. Kansantaloustieteen päivät
järjestetään Espoossa Aalto-yliopistolla 10.–
11.2.2022. KT-päivien Plenum-esitelmän pitää professori Johanna Wallenius (Stockholm
School of Economics). Tarjottavien esitelmien tiivistelmien submittointi on Kansan
taloudellisen aikakauskirjan tämän numeron
ilmestyessä jo päättynyt, mutta päiville ilmoittautumisten vastaanotto verkossa kautta avataan pian. Lisätietoa sivulta https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kt-paivat/
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