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Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2011–2012 julkistetaan tiistaina 29.3.2011 klo 10. Laitoksen taustayhteisöille järjestetään luottamuksellinen tiedotustilaisuus ennusteesta maanantaina 28.3.2011 klo 13.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2011 ilmestyy
maaliskuun lopussa. Se sisältää artikkeleita hyvinvoinnista, ikäihmisten asumispalveluista, harmaasta taloudesta,
syrjäytymisestä, samapalkkaisuudesta, vähimmäispäivärahoista ja Suomen velkaongelmasta. Lehdessä on myös
palkansaajien keskusjärjestöjen ekonomistien haastattelu. Lehden numero 2/2011 ilmestyy toukokuun lopussa,
ja sen teemana on koulutus.

Arvio finanssipolitiikan elvytyksestä
Palkansaajien tutkimuslaitoksen laskelma finanssipolitiikan elvytyksestä julkistettiin 15. maaliskuuta Valtioneuvoston kanslian raportin liitteenä. Laskelman ovat laatineet ennustepäällikkö Eero Lehto, nuorempi tutkija Jose
Lahtinen ja vanhempi tutkija Markku Lehmus.
 Julkaisu
Valtioneuvoston kanslia: Finanssikriisin reaalitaloudelliset vaikutukset Suomessa: alustava kokonaisarvio,
Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 7/2011.
Raportti on saatavana pdf-muodossa sivulta
http://www.vnk.fi/julkaisut/raportit/fi.jsp.

Uusia tutkimuksia, työpapereita
ja raportteja
Raportteja-sarja:
 No. 20 Mari Kangasniemi, Reija Lilja ja Eija Savaja:
Näyttö ratkaisee? Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa.
Raportista ilmenee, että työelämälähtöinen näyttötutkintojärjestelmä, joka tarjoaa aikuisväestölle joustavan
tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, on toiminut hyvin teknologiateollisuudessa. Näyttötutkinnon suorittaminen on edistänyt työntekijöiden
ansiokehitystä ja työllisyyttä. Erityisen selvästi tutkinnosta ovat hyötyneet pienipalkkaiset, ilman alan peruskoulutusta olevat vanhemmat työntekijät. Näyttötutkinnon suorittamisen myötä ammattitaito, itseluottamus,
motivaatio ja kiinnostus koulutukseen ovat kasvaneet.
Näyttötutkinnot ovat kohentaneet toimipaikkojen mainetta hyvänä työpaikkana ja parantaneet työntekijöiden
ja työnantajan välistä luottamusta. Tutkinnot ovat lisänneet myös työntekijöiden kykyä tehdä vaativampia, vastuullisempia ja monipuolisempia tehtäviä. Hanke toteutettiin Metallityöväen Liitto ry:n ja Teknologiateollisuus
ry:n aloitteesta ja Työsuojelurahaston tuella.

Työpapereita-sarja:

 No. 265 Anita Haataja ja Merja Kauhanen: Reasons for
using part-time work in the Nordic establishments. Does
it make difference for workers and companies?
Tutkimuksessa tarkastellaan osa-aikatyötä ja sen teettämisen syitä työnantajanäkökulmasta Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka
nämä syyt eroavat yritysten ominaisuuksien (kuten esim.
koko, toimiala, sektori, työntekijöiden sukupuolijakauma)
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mukaan. Kiinnostuksen kohteena on myös selvittää, onko
työntekijä- ja työnantajalähtöisellä osa-aikatyöllä erilaisia
seurauksia työnantajien ja työntekijöiden kannalta. Maavertailussa hyödynnetään laajaa, 21 EU-maata kattavaa
eurooppalaista yritystutkimusta vuosilta 2004–2005.
 No. 266 Olli Kärkkäinen: Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa.
Työn vastaanottamisen kannustimia tarkastellaan laskemalla mikrosimulaation avulla työttömille työllistymisveroasteita. Työllistymisveroaste kertoo, kuinka suuri
osa työllistymisen aiheuttamasta tulon kasvusta menee
kasvaneisiin veroihin ja vähentyneisiin sosiaalietuuksiin.
Työn vastaanottamisen kannustimia tarkastellaan sekä
kokoaikaisen että osa-aikaisen työn tapauksessa. Osaaikaisen työn kannustimia laskettaessa huomioidaan
myös työttömän mahdollisuus soviteltuun työttömyysetuuteen. Työllistymisveroasteiden lisäksi tutkimuksessa
lasketaan efektiivinen marginaaliveroaste tapauksessa,
jossa puolipäivätyötä tekevä siirtyy kokopäivätyöhön.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka työn vastaanottamisen kannustimia voitaisiin parantaa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmää muuttamalla.

TUTKIMUSLAITOS

 Jukka Pirttilä ja Håkan Selin (2011): Income Shifting
within a Dual Income Tax System: Evidence from Finnish Tax Reform of 1993, Scandinavian Journal of Economics, 113, 120-144.

Tulossa olevia tutkimuksia
 Eero Lehto: Electricity Prices in the Finnish Retail Market, Energy Policy.
Tutkimuksessa tarkastellaan sähkön kuluttajahintoja.
 Kaisa Kotakorpi, Tommi Härkänen, Pirjo Pietinen, Heli
Reinivuo, Ilpo Suoniemi ja Jukka Pirttilä: Terveysperusteisen elintarvikeverotuksen vaikutukset kansalaisten terveydentilaan ja terveyseroihin. Ilmestyy PT:n
Tutkimuksia-sarjassa maaliskuun lopulla.
Hankkeessa tutkitaan, miten elintarvikeverotuksen muuttaminen terveysperustaiseksi vaikuttaisi elintarvikkeiden
kysyntään, ylipainoon, terveyteen sekä terveyseroihin.
 Timo Sinervo ja Heikki Taimio (toim.): Ikäihmisten
asumispalveluiden järjestäminen. Yksityisen ja kunnallisen vertailua sekä kokemuksia kilpailuttamisesta.
Ilmestyy PT:n Raportteja-sarjassa.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:

 Petri Böckerman, Edvard Johansson ja Samuli I. Saarni (2011): Do Established Health-related Quality-of-life Measures Adequately Capture the Impact of Chronic
Conditions on Subjective Well-being? Health Policy,
100:1, 91–95.
Tutkimuksessa tarkastellaan kroonisten sairauksien
yhteyttä subjektiiviseen hyvinvointiin.
 Eero Lehto, Petri Böckerman ja Janne Huovari (2011):
The Return to the Technological Frontier: The Conditional Effect of R&D on Plant Productivity in Finnish Manufacturing, Papers in Regional Science, 90:1, 91–109.
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, riippuuko tutkimusja kehitysmenojen vaikutus tuottavuuteen toimipaikan
sijainnista toimialan tehokkuusrintaman suhteen. Tulosten valossa toimipaikan oman T&K:n vaikutus tuottavuuteen vähenee toimipaikan etäisyyden kasvaessa
toimialan tehokkuusrintamasta. Muiden yritysten T&Kkannan vaikutus on myös keskimäärin positiivinen,
mutta tämä vaikutus kasvaa toimipaikan etäisyyden
kasvaessa toimialan tehokkuusrintamasta.
 Petri Böckerman, Alex Bryson ja Pekka Ilmakunnas
(2011): Does High Involvement Management Lead to
Higher Pay? National Institute of Social and Economic
Research, NIESR Discussion Paper No. 376. London
School of Economics, Centre for Economic Performance, Discussion Paper No. 1046.
Tutkimuksessa tarkastellaan ns. työpaikkainnovaatioiden vaikutusta työntekijöiden palkkaan.
 Jukka Pirttilä ja Håkan Selin (2011): Tax Policy and
Employment: How Does the Swedish System Fare?
Uppsala Center for Fiscal Studies WP 2011:2.
Julkaisussa pohditaan teoreettisen ja empiirisen taloustieteellisen verokirjallisuuden näkökulmasta, miten Ruotsin
verojärjestelmän työllisyysvaikutuksia voisi kohentaa.

Uusia tutkimussopimuksia
 Kunnallisalan kehittämissäätiö on myöntänyt apurahan
tutkimushankkeelle ”Kunnallisveron määräytyminen”.
Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa hankkeen
vuoden 2011 aikana.
 Palkansaajasäätiö on myöntänyt seuraavat tutkimusapurahat:
”Suomalaisen tulopolitiikan ja korporatismin erityispiirteet”. Erikoistutkija Pekka Sauramo toteuttaa hankkeen vuoden 2011 aikana.
”Ikä ja tulonjako Suomessa”. Erikoistutkija Ilpo
Suoniemi toteuttaa hankkeen vuoden 2011 aikana.
”Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö”. Ennustepäällikkö Eero Lehto toteuttaa hankkeen
yhdessä ennusteryhmän kanssa vuoden 2011 aikana.
”Talous & Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2011”. Erikoistutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen vuoden 2011 aikana.
”Pitkän aikavälin ennustemalli ja talouspolitiikan
vaihtoehdot”. Nuorempi tutkija Jose Hämäläinen toteuttaa hankkeen vuoden 2011 aikana. Tutkimus on
yhteishanke Turun yliopiston kanssa.

Henkilöstöuutisia
 VTM Jose Hämäläinen toimii nuorempana tutkijana
ajalla 1.3.–31.7.2011.
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