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Tiedoksi

Etla vuoden talousennustaja

Etla on voittanut Vuoden 2021 talousennustaja-
palkinnon. Ennustepalkinnon myöntää vuosit-
tain Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 
Suomen talouden kehityksen parhaiten ennus-
taneelle taholle. Palkinto jaettiin perinteiseen 
tapaan Jyväskylässä taloustutkijoiden kesäsemi-
naarissa 15.6.2022. Voittaja valittiin ennustei-
den keskimääräisen osumatarkkuuden perus-
teella. Arvioitavia muuttujia oli yhteensä yhdek-
sän, muun muassa bruttokansantuote, työttö-
myys, inflaatio, vaihtotase ja investoinnit. 

Talousennustajien kristallipallopalkintoja 
on jaettu kesäseminaarin yhteydessä vuodesta 
1998 lähtien. Tämänvuotinen oli jo kolmas kris-
tallipallo, jonka Etla on historiansa aikana voit-
tanut. Aiemmin Etla on saanut kristallipallon 
vuosina 2007 ja 2004.

Tilannehuoneesta Datahuoneeksi

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhtey-
teen on perustettu Datahuone-niminen tietopoh-
jaista päätöksentekoa edistävä yksikkö. Datahuo-
neen taustalla on vuosina 2020–2021 koronapan-
demian takia toiminut Helsinki GSE:n Tilanne-
huone-hanke, jonka työ sai laajaa tunnustusta eri 
tahoilta, mm. ministeriöistä ja eduskunnasta. Sii-
nä analysoitiin pandemian kulkuun ja seurauk-
siin liittyvää liki ajantasaista dataa siten, että voi-
tiin tukea esimerkiksi korona-ajan yritystukiin 
liittyvää päätöksentekoa. Datahuoneen toiminta 
on käynnistynyt tutkimusprojekteilla kesällä 
2022 ja varsinainen kolmen vuoden Datahuone-
pilottihanke alkaa vuoden 2023 alusta. 

Kolmivuotisen rahoituksen saanut Data-
huone on VATT:n itsenäinen yksikkö, joka toi-
mii yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki 
GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Datahuo-
neen johtaja, jonka valinta oli tätä kirjoitettaes-
sa vielä kesken, tulee olemaan VATT:n johtoryh-
män jäsen. Datahuoneen toimintaa koordinoi 
ministeriöiden ja virastojen edustajista koottu 
ohjausryhmä.

Datahuone-pilottihankkeen tavoitteena on 
kehittää data-analyysin hyödyntämistä muun 
muassa ministeriöissä. Käytännössä Datahuo-
neen tehtävänä on tukea päätöksentekoa mm. 
tuottamalla ajantasaista rekisteritietoja hyödyn-
tävää, aikaisempaa tarkempaa analyysia yhteis-
kunnallisten päätösten vaikutuksista eri väestö-
ryhmiin ja yrityksiin. Datahuoneessa päätöksen-
tekoa tuetaan laajasti siten, että sen palveluita 
voivat hyödyntää esimerkiksi ministeriöt, ja 
VATT:n tiedotteen mukaan yhteistyömahdolli-
suuksia avautuu muun muassa tutkimuslaitos-
ten ja yliopistojen suuntaan. 

VATT-lakia esitetään uudistettavaksi

Datahuone-hankkeeseen liittyen VATT-lakia 
ollaan uudistamassa, ja sitä koskevan hallituk-
sen esityksen luonnos on ollut kesällä lausunto-
kierroksella. Lakiesityksellä pyritään mahdol-
listamaan datahuoneen ajantasainen tiedon-
saanti erilaisista rekisteri- ym. aineistoista ilman 
aikaa vieviä lupamenettelyjä.

Eräiden tutkimuslaitosten ja Helsingin yli-
opistonkin lausunnoissa on oltu huolestuneita 
siitä, asettaisiko kyseinen laki VATT:n eriarvoi-
seen (etuoikeutettuun) asemaan tiedonsaannin 
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suhteen verrattuna muihin tutkimusyksikköi-
hin ja -laitoksiin. Tämä voisi lausunnoissa esitet-
tyjen huolien mukaan vaikuttaa mm. tutkimus-
rahoituksesta käytävään kilpailuun. Tilastokes-
kus puolestaan huomautti lausunnossaan, että 
”säätämällä tiedonsaantioikeuksista tutkimus-
laitoskohtaisesti (kuten lakiesityksen luonnok-
sessa) on kuitenkin nähtävissä, että luodaan rin-
nakkaista lainsäädäntöä ja synnytetään päällek-
käisiä prosesseja”.  

Rinnan Datahuoneen toimintaa tukemaan 
tarkoitetun VATT-lain muutoshankkeen kanssa 
on eduskunnalle jo annettu esitys Tilastokes-
kusta koskevan lain ja tilastolain muuttamisek-
si. Siinä Tilastokeskuksen tehtäviä ehdotetaan 
täsmennettäväksi lisäämällä sen uudeksi tehtä-
väksi tutkija- ja aineistopalvelun ylläpitämi-
sen. Näin pyritään kehittämään Tilastokeskuk-
sen palveluita siten, että tutkimusta harjoittavat 
voisivat Tilastokeskuksen kautta päästä tasa-
puolisesti ja nykyistä paremmin hyödyntämään 
ajankohtaisia ja rekisteripohjaisia aineistoja. 
Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos 
Ilkka Harju esittelee tätä lakiesitystä KAK:n 
tässä numerossa olevassa artikkelissaan.

Martti Hetemäki ja Minna Lehmuskero 
Finanssivalvonnan johtokuntaan

Finanssivalvonnan johtokuntaa on täydennetty. 
Eduskunnan pankkivaltuusto on syyskuussa ni-
mittänyt VTT Martti Hetemäen ja FM Minna 
Lehmuskeron Finanssivalvonnan johtokunnan 
jäseniksi. Hetemäki toimii työelämäprofessori-
na Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. 
Lehmuskero on sosiaali- ja terveysministeriön 
sosiaaliturva- ja vakuutusosaston ylimatemaa-
tikko. Nimitykset ovat voimassa 9.9.2022 alkaen 
ja johtokunnan 1.1.2021 alkaneen kolmivuoti-
sen toimikauden loppuun.

Finanssivalvonnan kuusijäsenisen johtokun-
nan puheenjohtajana toimii Suomen Pankin 
johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen 
ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Leena 
Mörttinen valtiovarainministeriöstä. Finanssi-
valvonnan johtajana toimii oikeustieteen tohto-
ri Tero Kurenmaa, joka nimitettiin tehtävään 
kesäkuussa. 

Essi Eerola, Sanna Kurronen ja Markku 
Lehmus Suomen Pankkiin

Suomen Pankki on vahvistanut ekonomisti-
kaartiaan kolmella tunnetulla taloustieteilijällä.

VTT Essi Eerola siirtyi elokuussa Suomen 
Pankin Rahapolitiikka- ja tutkimusosastolle ko-
timaisen talouspoliittisen vaikuttamisen proses-
sin päälliköksi. Eerola on viime vuodet toiminut 
VATT:n tutkimusjohtajana ja kuuluu myös Suo-
men Akatemian hallitukseen. Hän on Kansan-
taloudellisen aikakauskirjan toimituskunnan jä-
sen ja on kirjoittanut lehden tämän numeron 
pääkirjoituksen.

VTT Markku Lehmus siirtyi syyskuun alus-
ta Suomen Pankin Rahapolitiikka- ja tutkimus-
osastolle euroalueen toimiston päälliköksi. Leh-
mus siirtyy tehtävään Etlasta, jossa hän on toi-
minut ennustepäällikkönä, menestyksellä, sillä 
hänen siellä johtamansa ennustetiimi palkittiin 
äskettäin tarkimmista vuotta 2021 koskeneista 
Suomen talouden ennusteista.

EVA:n ekonomistina aiemmin toiminut VTT 
Sanna Kurronen siirtyi syyskuussa Suomen Pan-
kin Rahapolitiikka- ja tutkimusosastolle van-
hemmaksi ekonomistiksi. Kurronen on profiloi-
tunut aktiivisena talouspoliittisena keskustelija-
na, joka on tuonut ekonomistinäkökulmaa näky-
västi esiin myös sosiaalisessa mediassa.
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Anni Huhtala talouspolitiikan 
arviointineuvoston pääsihteeriksi

PhD Anni Huhtala on nimitetty 15.8.2022 alka-
en Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsih-
teeriksi. Hän on jo toiminut neuvoston neuvon-
antajana helmikuusta 2022 alkaen. Huhtala on 
aiemmin toiminut VATT:n ylijohtajana vuosina 
2015–2020. Hänen erikoisalaansa ovat ilmasto- 
ja ympäristöpolitiikka. Huhtala seuraa pääsih-
teerin tehtävässä Seppo Orjasniemeä, joka siir-
tyi alkuvuodesta VATT:sta valtiovarainministe-
riön palvelukseen.

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustet-
tiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja 
keinojen riippumatonta arviointia varten. Neu-
voston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan 
valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda 
tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkö-
kulma talouspoliittiseen keskusteluun. Neuvos-
to julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta ta-
louspolitiikasta. Sen puheenjohtajana toimii 
professori Jouko Vilmunen Turun yliopistosta.

Tampereen yliopiston veroseminaari

Tampereen yliopistossa sijaitseva verotutkimuk-
sen huippuyksikkö on aloittanut toimintansa. 
Toiminnan käynnistymistä juhlistanut avajaisti-
laisuus pidettiin Tampereen yliopistossa 
1.9.2022. Keynote-luennon juhlaseminaarissa 
piti kansainvälisesti arvostettu verotutkimuk-
sen uranuurtaja, Michiganin yliopiston profes-
sori Joel Slemrod. Kansantaloudellisen aika-
kauskirjan tämänkertaisen numeron pääkirjoi-
tuksessa Essi Eerola referoi Slemrodin esitel-
män sisältöä.

Tampereen yliopiston, Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus VATT:n ja Helsingin yliopiston 
muodostama verotutkimuksen konsortio valit-

tiin Suomen Akatemian huippuyksikköohjel-
maan kaudelle 2022–2029. Yksikön johtajana 
toimii taloustieteen professori Kaisa Kotakor-
pi Tampereen yliopistosta ja VATT:sta. Huippu-
yksikön tarkoituksena on tuottaa luotettavaa 
tutkimustietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän 
suunnittelun tueksi. 

Taloustieteellisen yhdistyksen seminaari 
energiakriisistä

Taloustieteellinen yhdistys järjesti seminaarin 
otsikolla ”Energy Crisis in Europe – Conse-
quences, Policies and Adjustment” Helsingissä 
27.9.2022. Tilaisuudessa esitelmöi taloustieteen 
professori Christian Bayer (Bonnin yliopisto) ja 
kommenttipuheenvuoron piti johtava tutkija, 
tutkimusohjaaja Marita Laukkanen (VATT). 

Suomen Akatemian Tieteen tila -katsaus 

Suomen Akatemia julkaisi uusimman Tieteen 
tila -katsauksensa kesäkuussa 2022. Siinä luo-
daan katsaus tutkimustoiminnan rahoitukseen, 
henkilöresursseihin ja julkaisutoimintaan sekä 
tutkimusorganisaatioittain että tutkimusaloit-
tain. 

Suomalaisen taloustieteen osalta huomiota 
kiinnittää alamme tieteellisen julkaisutoimin-
nan jatkuva kasvu. Akatemian käyttämässä ver-
tailussa suomalaisille ositettujen taloustieteellis-
ten julkaisujen määrä on lisääntynyt Web of 
Science-aineistojen mukaan vuosien 2005–2008 
906 kappaleesta tuoreimman laskentajakson 
(2015–2018) 1765 kappaleeseen. Scopus-aineis-
tojen mukaan määrällinen kasvu on ollut lähes 
yhtä voimakasta. Myös julkaisujen tieteellinen 
laatu mitattuna sillä, kuinka moni julkaisu on 
yltänyt tieteenalallaan eniten viitattujen 10 % 
joukkoon (Top 10 -indeksit) on taloustieteessä 
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parantunut merkittävästi, itse asiassa eniten 
kaikkien vertailussa mukana olevien suomalais-
ten tieteenalojen joukossa.

Julkaisutoimintaa koskeviin Tieteen tila-
vertailuihin voi tutustua osoitteessa: https://
www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-
toiminta/2-tietoaineistot/tieteellinen-julkaisu-
toiminta.pdf.

Yliopistojen Shanghai-ranking 2022 
taloustieteessä

Shanghain Jiao Tong -yliopiston tekemä tunnet-
tu kansainvälinen yliopistovertailu ARWU 
(Academic Ranking of World Universities) tuot-
taa kuuluisan yleisrankinginsa lisäksi myös op-
piainekohtaisia yliopistolistauksia. Tämän vuo-
den taloustieteen ranking julkaistiin 19.7.2022. 

Sitä voi tarkastella osoitteessa: https://www.
shanghairanking.com/rankings/gras/2022/
RS0501.

Suomalaisista yliopistoista 500 parhaan 
joukkoon taloustieteessä mahtui neljä yliopis-
toa, niistä parhaana Aalto-yliopisto (globaalisti 
sijoilla 151–200). Suomi on pohjoismaisessa ver-
tailussa nyt selvästi takamatkalla, sillä Ruotsista 
500 parhaan joukkoon pääsi peräti 10 yliopis-
toa, parhaana Tukholman yliopisto (globaalisti 
sijalla 49) ja Norjasta 7 yliopistoa, parhaana Os-
lon yliopisto (sijalla 37). Tanskasta 500 parhaan 
joukkoon taloustieteessä sijoittui 6 yliopistoa, 
joista Kööpenhaminan yliopisto oli sijalla 43.
Maailmanlaajuisesti parhaaksi yliopistoksi talo-
ustieteessä arvioitiin Chicagon yliopisto ja Eu-
roopan parhaaksi Lontoon LSE (sijalla 8). 
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