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Sinustako ekonomisti?
• Ekonomistiksi kouluttaudutaan opiskelemalla taloustiedettä pääaineena esim. Oulun kauppakorkeakoulun
Taloustieteen maisteriohjelmassa.

• Ekonomistit työskentelevät mm.
– pankeissa ja vakuutuslaitoksissa
– tutkimuslaitoksissa
– kansainvälisissä järjestöissä

– yritysten vaativissa taloushallinnon tehtävissä
– julkisella sektorilla
• Ekonomiliiton kyselyn mukaan taloustieteestä valmistuneet sijoittuvat
– yksityiselle sektorille 70%, julkiselle 30%
– tutkimukseen 20 %, rahoitusmarkkinoille 20 %, taloushallinnon, konsultoinnin ym. asiantuntijatehtäviin
50 %, muualle 10 %
• Palkkaa taloustieteestä valmistuneet saavat saman verran kuin kauppakorkeakoulusta valmistuneet
keskimäärin.
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• Tunnettuja ekonomistikoulutuksen saaneita henkilöitä ovat mm.
– Jorma Ollila, (Nokia ja Shell, Outokumpu Oyj )
– Björn Wahlroos, Sampo Oyj
– Anne Brunila, Svenska Handelshögskolan (aiemmin mm. Fortum)
– Mika Ihamuotila, Marimekko Oyj
– Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA ry
– Aki Kangasharju, Nordea
– Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

• Taloustieteen Nobel palkinto: 2016: Bengt Holmstöm ja Oliver Hart
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Kansantaloustieteen opiskeleminen sopii juuri Sinulle, joka olet
kiinnostunut mm. seuraavista yhteiskunnallisista aiheista
•
•
•
•
•
•
•

Talouden kasvu ja kehitys
Rahoitusmarkkinoiden toiminta
Talouden globalisoituminen ja kansainvälinen kauppa
Talouden kestävä kehitys, esim. uusiutuvien energialähteiden kasvava hyödyntäminen
Ympäristötalous, esim. ilmastonmuutos ja sen vaikutukset
Kasvava kaupungistuminen ja talouden aktiviteettien keskittyminen
Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus

Taloustiede kehittää tärkeitä taitoja
• Analyyttinen, strateginen ja kriittinen ajattelu
• Pelkistämisen taito
• Ilmaisutaito: taloustieteen opiskelu kehittää ytimekkään ilmaisun taitoja

”Ekonomistina osaat tulkita talouskriisin syitä ja seurauksia,
sekä arvioida talouden tulevaa kehitystä”
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Tutkinnon kuvaus ja profiili
• Taloustieteen maisterintutkinto antaa opiskelijalle
vahvan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen.
• Taloustieteen oppimisprosessi on aiemmin opitun
pohjalta uutta ymmärrystä rakentavaa.
• Kursseihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia,
harjoitustöitä ja esseiden kirjoittamista.
• Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen
on myös olennainen osa opintoja.
• Taloustieteen maisteriopinnot antavat yleisiä valmiuksia
hyvin monenlaisiin työtehtäviin.
• Yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön
muutokset avaavat ekonomisteille koko ajan uusia
tehtäviä, ja ekonomistin peruskoulutuksen sisällöllisessä
päivityksessä
seurataan
aktiivisesti
näitä
toimintaympäristön muutoksia.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman
taloustieteen kurssit
• Taloustieteen perusteet
• Suomen talous ja talouspolitiikka
• Global Economics
• Rahatalous

Oulun yliopisto

"Maybe the main function of economics in general is not,
as we usually think, the systematic building of theories
and models, or their empirical estimation. Maybe we are
intellectual sanitation workers. The world is full of
nonsense. ...Maybe the higher function of economics is
to hold out against nonsense,... All those theories and
models we invent and teach are just nature's way of
making people who know nonsense when they see it."
Robert M. Solow, taloustieteen nobelisti 1987
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“Life as an economist has been a source of much pleasure
and satisfaction. It is a fascinating discipline. What makes
it most fascinating is that its fundamental principles are so
simple that they can be written on one page, that anybody
can understand them, and yet very few do.”
Milton Friedman, taloustieteen nobelisti 1976

”... matemaattinen analyysi ei ole yksi monista tavoista
rakentaa talousteoriaa, vaan se ”ainoa” oikea tapa. Kaikki
muu on pelkkää kuvailua ja puhetta.”
Robert E. Lucas, taloustieteen nobelisti 1995
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Lisäinfoa taloustieteen opiskelusta Oulun
kauppakorkeakoulussa
Taloustieteen yksikkö:
http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/taloustiede
Vaaramo Mikko, tohtoriopiskelija, KTM, mikko.vaaramo@oulu.fi
Jaakko Simonen, professori (vt), KTT, jaakko.simonen@oulu.fi
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