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Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2010–2011 julkistetaan torstaina 8.4.2010 klo 10. Laitoksen taustayhteisöille järjestetään luottamuksellinen tiedotustilaisuus ennusteesta keskiviikkona 7.4.2010 klo 13.

Palkkarakennetutkimuksen
julkistamisseminaari
Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos järjestävät seminaarin ”Suomalainen palkkarakenne
– muutokset, syyt, seuraukset” perjantaina 23.4.2010 klo
9–12 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5. Tilaisuudessa
julkaistaan tutkimuslaitosten 3-vuotisen tutkimushankkeen loppuraportti. Lisätietoa projektista löytyy sen kotisivulta http://www.etla.fi/to/tupo.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2010 ilmestyi
helmikuun puolivälissä teemanaan ”työurat”. Toukokuun
alkupuolella julkaistavan numeron 2/2010 teemana on
”kasvu ja kestävyys”.

Uusia tutkimuksia, työpapereita
ja raportteja
Työpapereita-sarja:

 No. 256 Jaakko Kiander, Pekka Sauramo ja Hannu
Tanninen: The Finnish incomes policy as corporatist

political exchange: development of social capital and
the social wage, 2009.
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen tulopolitiikan historiaa korporatistisen poliittisen vaihdannan
eräänä muotona.
 No. 257 Petri Böckerman: Top income shares and
mortality: Evidence from advanced countries, 2010.
Tutkimuksessa tarkastellaan huipputulo-osuuksien
vaikutusta kuolleisuuteen yhdeksän maan paneeliaineistolla vuosina 1952–1998. Tulosten mukaan huipputulojen osuudella ei ole yhteyttä kuolleisuuteen.
 No. 258 Pekka Sauramo ja Mika Maliranta: Structural
change in Finnish manufacturing: The theory of the
aggregation of production functions and an empirical
analysis with a plant-level panel, 2010.
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen teollisuuden rakennemuutosta.
 No. 259 Eero Lehto: Electricity prices in the Finnish
retail market, 2010.
Tutkimus tarkastelee hinnoittelua Suomen sähkön vähittäismarkkinoilla. Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten
omistusmuoto vaikuttaa sähköenergian listahintoihin.
Myös sähkön hankintakustannusten vaikutusta näihin
hintoihin arvioidaan. Tutkimuksessa perustellaan myös
sitä, miksi sähköyhtiöiden käyttäytyminen voi osaltaan
selittää asiakkaiden suhteellisen vähäistä halua vaihtaa
sähkön toimittajaa. Tilastollinen analyysi perustuu sähköyhtiökohtaiseen aineistoon vuosilta 1997–2006.

Raportteja-sarja:
 No. 16 Eero Lehto ja Katariina Maliniemi: EU:n uusi
postidirektiivi ja postimarkkinoiden kilpailuttaminen
Suomessa, 2010.
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Tässä raportissa tarkastellaan, miten EU:n postidirektiivi heijastuu suomalaisille postimarkkinoille. Raportissa myös esitetään, miten direktiivi tulisi toteuttaa.
Sen soveltamisessa olisi keskeistä turvata postipalveluiden alueellinen saatavuus ja yhtenäinen hinnoittelu
sekä estää koko palvelujärjestelmän tehokkuutta jäytävä kerman kuorinta.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:
 Petri Böckerman, Edvard Johansson, Urpo Kiiskinen
ja Markku Heliövaara (2010): Does physical capacity
explain the height premium?, Tampere Economic Working Papers, Net Series, No. 74.
Tutkimuksessa tarkastellaan ns. pituuspreemioon (pitkät
henkilöt saavat korkeampaa palkkaa) vaikuttavia tekijöitä.
 Petri Böckerman ja Erkki Laukkanen (2010a): What Makes
You Work while You Are Sick? Evidence from a Survey of
Workers, European Journal of Public Health, 20, 43–46.
Tutkimuksessa tarkastellaan sairaana työskentelyyn
vaikuttavia tekijöitä Suomessa.
 Petri Böckerman ja Erkki Laukkanen (2010b): Predictors of Sickness Absence and Presenteeism: Does the
Pattern Differ by a Respondent’s Health?, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 52, 332–335.
Tutkimuksessa tarkastellaan sairaana työskentelyyn
vaikuttavia tekijöitä Suomessa keskittyen erityisesti
terveyserojen vaikutuksiin.
 Jukka Pirttilä (2010): A Leaky Bucket in the real world:
Estimating inequality aversion using survey data, Economica, 77, 60–76.
Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisten mielipiteitä
eriarvoisuudesta kyselyaineiston valossa.
 Kristiina Huttunen, Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo
(2010): Matalapalkkatuki: hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä, Työpoliittinen aikakauskirja 1/2010, 53–59.
Tässä kommentissa arvioidaan kriittisesti PTT:n tutkimusta matalapalkkatuen työllisyysvaikutuksista.

Tulossa olevia tutkimuksia
 Pekka Korpinen: Taiteesta ja taloudesta. Kohti kauneuden taloustiedettä. Ilmestyy PT:n Raportteja-sarjassa.
 Jukka Pirttilä ja Ilpo Suoniemi: Public provision, commodity demand and hours of work: An empirical analysis. Ilmestyy PT:n Työpapereita-sarjassa.
Tutkimuksessa tarkastellaan kulutustutkimuksen aineiston
valossa, miten julkisten palveluiden käyttö sekä kulutushyödykkeiden kysyntä ovat yhteydessä työn tarjontaan.
 Ilpo Suoniemi ja Juha Rantala: Income mobility, persistent inequality and age, recent experiences from
Finland. Ilmestyy PT:n Työpapereita-sarjassa.
Tutkimuksessa tarkastellaan laajan paneeliaineiston
avulla, miten suuren osan tuloeroista tuloliikkuvuus
selittää, miten tämä riippuu iästä ja miten tuloliikkuvuus on kehittynyt ajanjaksolla 1995–2004.
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Lausunto
Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto ”Eläkeryhmien
töiden vaikuttavuusarviointi” on annettu valtiovarainministeriölle 3.3.2010. Lausunto on saatavana laitoksen Internet-sivuilta kohdasta ”Ajankohtaista”.

Uusia tutkimussopimuksia
 Valtioneuvoston kanslian kanssa on solmittu toimeksiantosopimus ”Julkisen sektorin vaikutuksesta talouskasvuun
ja tulonjakoon”. Erikoistutkija Ilpo Suoniemi ja KTT Hannu
Tanninen toteuttavat hankkeen vuoden 2010 aikana.
Palkansaajasäätiö on myöntänyt rahoituksen seuraaviin
vuoden 2009 aikana toteutettaviin hankkeisiin:
 ”Verotuksen rakenteen vaikutukset tuotantoon, työllisyyteen ja tulonjakoon”. Vanhempi tutkija Markku
Lehmus toteuttaa hankkeen vuoden 2010 aikana.
 ”Talouskriisi ja monikansalliset yritykset”. Erikoistutkija Pekka Sauramo ja tutkija Ritva Pitkänen toteuttavat
hankkeen vuoden 2010 aikana.
 ”Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa
hankkeen yhteistyössä ennusteryhmän kanssa.
 ”Talous & Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2010”. Erikoistutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen vuoden 2010 aikana.
 ”Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotishistoriikin
kirjoittaminen”. FT Timo Soukola kirjoittaa julkaisun
1.3.2010–31.3.2011.
 ”Pitkän aikavälin ennustemallin kehittämistä ja politiikkavaihtoehtojen arviointia”: Vanhempi tutkija Markku
Lehmus toteuttaa hankkeen vuoden 2010 aikana. Tutkimus on yhteishanke Turun yliopiston kanssa.
Yrjö Jahnssonin säätiö on myöntänyt seuraavan tutkimusapurahan:
 ”Elintarvikeveron porrastamisen vaikutukset ylipainoon,
tulonjakoon ja hyvinvointiin”. Erikoistutkija Ilpo Suoniemi toteuttaa hankkeen vuoden 2010 aikana. Tutkimus
on yhteishanke Tampereen yliopiston kanssa.

Henkilöstöuutisia
 KTM Jose Lahtinen toimii työharjoittelijana tutkimusavustajan tehtävissä 1.2.–15.5.2010.
 FT Timo Soukola toimii määräaikaisena tutkijana
1.3.2010–31.3.2011.
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