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TIEDOKSI

43. Kansantaloustieteen päivät pidettiin 
Espoossa

Parin vuoden tauon jälkeen pidetyille 43. 
Kansantaloustieteen päiville 2.-3.2.2023 Aalto-
yliopiston tiloihin Espooseen kokoontui noin 
kaksisataa ekonomistia. Suomen suurimman 
vuosittaisen ekonomistitapaamisen ohjelmassa 
oli 111 tieteellistä esitelmää. Plenum-esitelmän 
piti professori Johanna Wallenius (Stockholm 
School of Economics), ja se käsitteli terveys-
vakuutus järjestelmän uudistamisen vaikutuksia 
kansalaisten terveysvalintoihin, elinajanodot-
teeseen ja hyvinvointiin erityisesti Yhdysvaltojen 
tilanteen näkökulmasta. Palkinnon parhaasta 
Journal of the Finnish Economic Association 
(JFEA) -lehdessä julkaistusta paperista sai 
Associate Professor Helena Holmlund (IFAU, 
Uppsala) artikkelistaan “A researcher’s guide to 
the Swedish compulsory school reform”. 

Taloustieteellisen Yhdistyksen jäsenillä on 
syytä kiittää kaikkia KT-päivien järjestelyihin 
osallistuneita onnistuneesta, Covid-19-epide-
mian vuoksi siirtyneestä ja siten pitkään odote-
tusta tapahtumasta.

Terveystaloustieteen päivät järjestettiin 
Helsingissä

Terveystaloustieteen seura ry. järjesti Terveys-
taloustieteen päivän 3.2.2023. Tilaisuus järjes-
tettiin Biomedicumissa Helsingissä. Päivän tee-
mana oli ”Päätöksenteon hajauttaminen sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa: Tulisiko hyvinvointi-
alueilla olla verotusoikeus?” Keynote-puhujana 
oli professori Joan Costa-i-Font (London School 

of Economics). Aamupäivän aikana sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää arvioivat 
lisäksi professori Mika Kortelainen Turun yli-
opistosta ja Senior Fellow  Timo Viher-
kenttä  Aalto-yliopistosta. Keskustelua hyvin-
vointialueiden verotusoikeudesta jatkettiin ilta-
päivän paneelikeskustelussa.

Terveystaloustieteeseen kohdistunut kiin-
nostus on viime aikoina ollut vahvaa myös 
Talous tieteellisen Yhdistyksen jäsenistössä. 
Oli sikin toivottavaa, että tulevaisuudessa Kan-
san taloustieteen päivien ja Terveystalous tieteen 
päivien järjestelyjen koordinointi onnistuisi pa-
remmin, niin että ne eivät enää sattuisi tämän-
vuotisten tapaan aivan päällekkäin.

Talouspolitiikan arviointineuvosto 
nimitettiin uudelle toimikaudelle

Valtioneuvosto asetti 2.2.2023 Talouspolitiikan 
arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2023–
31.3.2027.  Uuden arviointineuvoston jäsenet 
ovat puheenjohtaja, professori Niku Määttänen 
Helsingin yliopistosta, professori Tuukka Saari-
maa Aalto-yliopistosta, professori Liisa Häikiö 
Tampereen yliopistosta, työelämäprofessori 
Seija Ilmakunnas Jyväskylän yliopistosta sekä 
professori Hilde Bjørnland BI Norwegian 
Business Schoolista Oslosta. Muut jäsenet nimi-
tettiin neljäksi vuodeksi, Ilmakunnas ja 
Bjørnland kahdeksi vuodeksi.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on riip-
pumaton ja tieteellinen talouspolitiikan arvioin-
tia harjoittava asiantuntijaelin. Neuvoston teh-
tävänä on ”arvioida talouspolitiikalle asetettu-
jen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, nii-
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den saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoi-
tuksenmukaisuutta sekä talouspolitiikan eri 
osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä 
yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin”. Se 
julkaisee vuosittain arvionsa harjoitetusta ta-
louspolitiikasta. Viimeisin raportti julkaistiin 
1.2.2023. Talouspolitiikan arviointineuvostoon 
kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jot-
ka valtioneuvosto määrää tehtävään valtiova-
rainministeriön esityksestä. Suomen Akatemian 
ja yliopistojen taloustieteen yksikköjen ehdotus-
ten perusteella. Talouspolitiikan arviointineu-
voston pääsihteerinä toimii PhD Anni Huhtala. 

Essi Eerola Yrjö Jahnssonin säätiön 
hallitukseen; Jaakko Kianderista uusi 
puheenjohtaja

VTT Essi Eerola on valittu Yrjö Jahnssonin 
säätiön (YJS) uudeksi hallituksen jäseneksi 
kaudelle 2023–2027. Eerola toimii prosessi-
päällikkönä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja 
tutkimusosastolla. Aiemmin hän vastasi tutki-
musjohtajana VATTin tutkimuksen tieteelli-
sestä johtamisesta, tutkimustoiminnan strate-
gisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Essi 
on myös Kansan taloudellisen aikakauskirjan 
toimituskunnan jäsen.

Eerola valittiin kautensa päättäneen halli-
tuksen jäsenen  Antti Suvannon  seuraajaksi. 
Suvanto oli toiminut YJS:n hallituksen puheen-
johtajana. Hänen seuraajakseen hallituksen pu-
heenjohtajana valittiin eläkevakuuttaja Kevan 
toimitusjohtaja Jaakko Kiander, joka on kuulu-
nut säätiön hallitukseen vuodesta 2019. Muita 
hallituksen jäseniä ovat  Katriina Aalto-
Setälä, Asmo Kalpala ja Juuso Välimäki.

Yksityinen, Hilma Jahnssonin vuonna 1954 
perustama säätiö on keskittynyt tukemaan talo-
ustieteellistä, terveystaloustieteellistä ja lääke-

tieteellistä tutkimusta. Se on yksi merkittävim-
mistä taloustieteen tukijoista Suomessa. Säätiön 
kevään 2023 apurahojen hakukierros on touko-
kuussa, verkossa alkaen 8.5.2023.

Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto 
Pertti Haaparannalle ja Ritva Reinikalle

Yrjö Jahnssonin säätiön joka toinen vuosi jaet-
tavan tiedepalkinnon saajat julkistettiin 
16.12.2022. Säätiö päätti jakaa tiedepalkintonsa 
tällä kertaa elämäntyöpalkintona merkittävästä 
ja arvokkaasta pitkäaikaisesta työstä tieteen hy-
väksi kahdelle taloustieteen tohtorille. Pal-
kitut  DPhil Ritva Reinikka  ja  PhD Pertti 
Haaparanta ovat molemmat ansioituneet kan-
sainvälisen talouden, kehitystaloustieteen ja ke-
hityspolitiikan saralla. Reinikka on toiminut 
pitkään Maailmanpankissa ja viimeksi Aalto-
yliopiston kehitystalouden työelämäprofessori-
na. Haaparanta on Aalto-yliopiston emeritus-
professori. Jaettu palkinto oli arvoltaan yhteen-
sä 20 000 euroa. 

Aluetalouden lahjoitusprofessuuri ja 
tutkimusryhmä Turun Kauppakorkea-
kouluun

Varsinais-Suomen kunnat lahjoittavat Turun yli-
opiston kauppakorkeakoululle taloustieteen 
profes suurin erityisalanaan aluetalous. Lah-
joituk sen arvo on 600 000 euroa.

Tutkimusala on uusi Turun yliopistossa ja 
kauppakorkeakoulu perustaa professuurin yh-
teyteen myös aluetalouden tutkimusryhmän. 
Tehtävään valittava professori tutkimusryhmi-
neen ”tuottaa uutta tietoa ja ennakoivaa analyy-
siä tukemaan kuntien päätöksentekoa muuttu-
vassa toimintaympäristössä sekä kouluttaa tule-
vaisuuden aluetalouden asiantuntijoita ja osaa-
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jia”. Professuuri täytetään vuoden 2023 aikana 
ja tutkimusteemat määräytyvät valittavan hen-
kilön profiilin mukaan. 

Janne Huovari siirtyi 
valtiovarainministeriöön

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö-
nä yli viisi vuotta toiminut YTM Janne Huovari 
siirtyi marraskuussa 2022 valtiovarainministeri-
ön kansantalousosastolle reaalitalouden yksi-
kön päälliköksi. Tehtävä vapautui, kun sen edel-
linen haltija Jukka Railavo siirtyi erityisasian-
tuntijaksi Suomen OECD-edustustoon 
Pariisiin. Reaalitalouden yksikkö on yksi VM.n 
kansantalousosaston neljästä yksiköstä, muut 
ovat julkisen talouden yksikkö, politiikka-ana-
lyysiyksikkö ja tietopalveluyksikkö. Osastoa joh-
taa Mikko Spolander.

Juhana Brotherus Suomen yrittäjien 
pääekonomistiksi 

Asuntorahoittaja Hypon pääekonomistina vii-
meksi toiminut KTM Juhana Brotherus siirtyy 
huhtikuussa 2023 Suomen Yrittäjiin johtajaksi 
ja pääekonomistiksi. Brotherus kuuluu siihen 
harvalukuiseen joukkoon, joka on kahdesti 
voittanut Jyväskylän yliopiston jakaman Suomen 
parhaan talousennustajan kristallipallopalkin-
non, viimeksi vuonna 2020. Yrittäjien pääeko-
nomistin paikka vapautui, kun sen edellinen 
haltija Mika Kuismanen siirtyi eurooppalaisten 
rahapeliyhtiöiden perustaman edunvalvontajär-
jestön Suomen Rahapeliala ry:n toimitusjohta-
jaksi.

Terhi Ravaska Tampereen yliopiston 
Verotutkimuksen huippuyksikköön

VATTin erikoistutkija, KTT Terhi Ravaska on 
nimitetty Tampereen yliopiston apulaisprofes-
soriksi vuoden 2023 alusta. Ravaskan uusi virka 
sijaitsee TAU:n Verotutkimuksen huippuyksi-
kössä (FIT), jota johtaa professori Kaisa 
Kotakorpi. 

Vuoden 2023 Yrjö Jahnsson -luennot pitää 
professori Janet Currie 

Yrjö Jahnsson -luennot ovat yksi suomalaisen ta-
loustieteen merkittävimmistä perinteistä ja kan-
sainvälisesti erittäin tunnettu tapahtuma. Vuo-
den 2023 luennot pitää Princetonin yliopiston 
taloustieteen professori Janet Currie tiistaina 
23.5. Economicumissa Helsingissä. Luentojen 
aiheet ovat “Child Health as Human Capital” ja 
“The Environment and Childrens’s Health”.

Yrjö Jahnssonin säätiö perusti säätiön nimeä 
kantavan luentosarjan vuonna 1963, ja tänä ke-
väänä tapahtuma järjestetään 23. kerran. Ensim-
mäiset luennot piti Kenneth Arrow, ja edellisen 
kerran YJ-luennot piti Daron Acemoglu vuonna 
2019. 

Yrjö Jahnsson-luennot ovat yleisölle avoi-
met, mutta niille on ilmoittauduttava etukäteen 
säätiön sivuilta löytyvän linkin kautta. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Taloustutkijoiden 39. kesäseminaari 
13.–14. kesäkuuta 2023 

Jyväskylän yliopisto 
 

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki taloustieteen, 
liiketaloustieteen, julkisen hallinnon ja yrityselämän edustajat, 

sekä kaikki muut seminaarin aihepiireistä kiinnostuneet. 
Tapahtumassa jaetaan perinteinen kristallipallo vuoden 2022 

parhaalle talousennustajalle, ja tiistain ohjelmaan kuuluu 
myös iltaristeily Päijänteellä. 

 
Seminaarin plenum-luennoitsijoina ovat  

ylijohtaja Mikko Spolander (valtiovarainministeriö) ja 
professori Kaisa Kotakorpi (Tampereen yliopisto). 

 
Seminaarin järjestää Jyväskylän yliopiston 

kauppakorkeakoulu. Tukea seminaarin järjestämiseen ovat 
antaneet Yrjö Jahnssonin säätiö, Liikesivistysrahasto ja 

sanomalehti Keskisuomalainen. 
 

Ilmoittautumiset pyydetään 23. toukokuuta mennessä 
seminaarin kotisivujen kautta osoitteessa 

www.jyu.fi/jsbe/fi/tutkimus/seminaarit/taloustutkijoiden-
kesaseminaari. 

 
Tervetuloa! 

 
Lisätietoja seminaarista löytyy kotisivulta. 

 
Tiedusteluihin vastaavat: 

Yliopistotutkija Juho Jokinen (juho.p.jokinen@jyu.fi) 
Apulaisprofessori Mika Haapanen (mika.p.haapanen@jyu.fi) 

Professori Kari Heimonen (kari.o.heimonen@jyu.fi) 
Professori Jaakko Pehkonen (jaakko.k.pehkonen@jyu.fi)  

 
 

 
 



1/2023

Taloustieteellinen Yhdistys

 

119. vsk

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: 
 KTT Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja) 

 Varapuheenjohtaja: 
 KTT Heikki Lehkonen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu (varapuheenjohtaja) 

 Muut jäsenet: 
 KTT Sanna Huikari, Oulun yliopisto 
 VTT Mauri Kotamäki, Finnvera
  VTT Annika Lindblad, Suomen Pankki 
 PhD Niku Määttänen, Helsingin yliopisto 
 VTT Tanja Saxell, VATT
 PhD Laura Vartia, Valtiovarainministeriö 
 KTT Hanna Virtanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

 Sihteeri: 
 Arttu Kahelin
 Helsinki GSE
 PL 17
 00014 Helsingin yliopisto
 puh. 050 526 4018
 sähköposti: sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi

Kansantaloudellisen aikakauskirjan tukijoina ovat:
Liikesivistysrahasto
Jenny ja Antti Wihurin Säätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö
Valtion julkaisuavustus
Suomen Pankki

Lisätietoja osoitteessa www.taloustieteellinenyhdistys.fi.

K
an

san
talo

u
d

ellin
en

 aik
ak

au
sk

irja

Grano Oy 2023

Ari Hyytinen
Onko teknologinen kehitys hiipumassa?

Annika Saarikko 
Kommenttipuheenvuoro Talouspolitiikan arviointi neuvoston raportista  

Seija Ilmakunnas, Johanna Niemi, Jukka Pirttilä ja Jouko Vilmunen
Vastaus ministeri Saarikon kommenttiin   

Essi Eerola
Hajahuomioita Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin

Maria Kopsakangas-Savolainen
Sähkömarkkinoiden roolista

Marita Laukkanen
Energiatehokkuuden kehittyminen

Markku Ollikainen
Talouspolitiikan arviointineuvoston analyysi Suomen ilmastopolitiikasta 

Arto Kokkinen, Matthias Strifler ja Sini Salmi
Finanssipolitiikan valvonnan huomioita päättyvästä vaalikaudesta

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja
1/2023

t h e  f i n n i s h  e c o n o m i c  j o u r n a l



Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan 119. vuosikerta
ISSN 0022-8427 (painettu)
ISSN 2343-063X (verkkojulkaisu)

Toimitus
Juha Tarkka 
(päätoimittaja)

Essi Eerola 
Ari Hyytinen
Seija Ilmakunnas

Toimitussihteeri
Ida Peltonen

Toimitusneuvosto
Henna Busk
Mika Haapanen
Pertti Haaparanta
Tuulia Hakola-Uusitalo
Panu Kalmi
Karlo Kauko
Maria Kopsakangas-
Savolainen
Tuomas Kosonen
Marita Laukkanen (vpj)
Topi Miettinen
Niku Määttänen
Jukka Pirttilä
Hannu Vartiainen (pj)

Toimituksen osoite, lehden tilaukset:
Toimitussihteeri Ida Peltonen
Puhelin +358 40 849 3225
kak@taloustieteellinenyhdistys.fi

Irtonumeroiden myynti:
Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Verkkokauppa osoitteessa https://tiedekirja.fi

Kirjakauppa Rosebud, Kaisaniemenkatu 5, 00100 Helsinki
Verkkokauppa osoitteessa https://rosebud.fi

Verkkosivut ja julkaisuarkisto:
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kansantaloudellinen-aikakauskirja/

Julkaisija: 
Taloustieteellinen Yhdistys ry.
https://taloustieteellinenyhdistys.fi

Kansantaloudellisen aikakauskirjan tilaus sisältyy Taloustieteellisen  
Yhdistyksen jäsenmaksuun. 

Taloustieteellisen Yhdistyksen jäsenasiat:
Taloustieteellinen Yhdistys, c/o Arttu Kahelin
Helsinki GSE, PL 17
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 050 5256 4018
Sihteerin sähköposti sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi

Taloustieteellinen Yhdistys (The Finnish Economic Association) also 
publishes the Journal of the Finnish Economic Association (JFEA), an English-
language peer-reviewed scholarly journal. Submissions and other information:   
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/journal-of-the-finnish-economic-
association/

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n 
a i k a k a u s k i r j a

Ohjeita kirjoittajille
Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan julkaistavaksi 
tarjottavat kirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetie-
dostona (mielellään Word-muodossa) päätoimittajalle 
(juha.tarkka@hotmail.com) tai Kansantaloudellisen 
aikakauskirjan toimitusjärjestelmään osoitteessa 
https://journal.fi/kak. 

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 artikkelit käyvät 
läpi vertaisarvioinnin Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan (TSV) julkaisemien vertaisarviointia koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Kirja-arvostelussa tulee olla mukana tiedot arvos-
teltavan teoksen nimestä, tekijöistä, kustantajasta, pai-
nopaikasta ja ilmestymisvuodesta sekä sivumäärästä. 

Varsinaiseen tekstiin sisältyvät alaviitteet nume-
roidaan juoksevasti. Otsikon jälkeen tekstiin lisätään 
max. 100 sanan tiivistelmä.

Kuvioiden ja taulukoiden tulee olla selkeitä, ja ne 
otsikoidaan ja numeroidaan juoksevasti, kuviot ja tau-
lukot erikseen. Molemmat tulisi toimittaa muokatta-
vassa 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-nom-

ic 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. Esimerkki:
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. 

Tekijänoikeus
Kansantaloudellisella aikakauskirjalla on oikeus jul-
kaista artikkelit sekä painetussa versiossa että verkko-
versiossa. Tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajalla avoi-
men julkaisemisen CC BY 4.0 -lisenssin, ”Nimeä” 
mukaisesti.

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

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n 
a i k a k a u s k i r j a  2 0 2 3

mailto:kak@taloustieteellinenyhdistys.fi
https://tiedekirja.fi
https://rosebud.fi
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/kansantaloudellinen-aikakauskirja/
https://taloustieteellinenyhdistys.fi
mailto:sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/journal-of-the-finnish-economic-association/
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/journal-of-the-finnish-economic-association/

