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Johtaja Kiander kasvutyöryhmään
PT:n johtaja Jaakko Kiander on nimitetty pääministeri
Matti Vanhasen asettamaan ja ministeri Antti Tanskasen
johtamaan työryhmään, jonka tehtävänä on pohtia tulevaa kasvupolitiikkaa. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan julkista keskustelua ja tuottaa politiikkasuosituksia
talouskasvun vahvistamisesta 2010-luvulla koko maassa
globaalia talouskehitystä, ympäristöä ja sosiaalista kestävyyttä koskevat reunaehdot huomioon ottavalla tavalla.
Työryhmän toimikausi ulottuu elokuun loppuun 2010.

Tutkimuskoordinaattori Pirttilä
SJE:n toimittajaksi
Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä on pyydetty Scandinavian Journal of Economics:n Associate Editoriksi.

Laitoksen 40-vuotisjuhlan
valmistelut käynnistetty
Johtokunta on valtuuttanut johtaja Jaakko Kianderin perustamaan järjestelytoimikunta laitoksen 40-vuotisjuhlaa
varten vuonna 2011.

Tutkimusneuvottelukunta perustetaan

tayhteisöjen asiantuntijaa. Tavoitteena on luoda säännöllinen keskustelufoorumi, joka lisää laitoksen tutkijoiden
ja taustayhteisöjen välistä vuorovaikutusta. Neuvottelukunta nimetään johtokunnan seuraavassa kokouksessa,
ja sen toimikausi on kaksivuotinen.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2009 ilmestyy
syyskuun lopussa. Se sisältää PT:n 1.9.2009 julkistetun
talousennusteen lisäksi artikkeleita finanssi- ja talouskriisistä, Kiinasta, Venäjästä ja tulonjaosta. Lehdessä on
myös Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ensimmäisen
ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professorin, brittiläis-kanadalaisen Stephen Gillin haastattelu.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia-sarja:

 No. 107 Ohto Kanninen: Tulojakauman karakterisointi
ja merkitys.
Tutkimuksessa verrataan erilaisia tapoja luonnehtia
tulojakaumaa ja niiden merkitystä tehtäville johtopäätöksille. Siinä esitetään myös uusi jakaumamalli, joka
tekee paremmin mahdolliseksi kuvata Suomen tulojakauman yläpäässä1990-luvulla ja 2000-luvun alussa
tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tutkimus valottaa kulutuksen, tulonsiirtojen ja tulojen välisiä yhteyksiä.

Johtokunta on päättänyt perustaa laitokselle tutkimusneuvottelukunnan, johon kutsutaan 10–12 laitoksen taus-
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Työpapereita-sarja:
 No. 251 Seppo Kari, Hanna Karikallio ja Jukka Pirttilä: The Impact of Dividend Taxation on Dividends and
Investment: New Evidence Based on a Natural experiment.
Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten reaktioita Suomessa vuonna 2005 toteutettuun osinkoverouudistukseen. Estimointitulosten mukaan yritysten osingot alenivat hieman enemmän niissä listaamattomissa osakeyhtiöissä, joiden osinkoverotus kiristyi. Investoinnit
eivät muuttuneet.
 No. 252 Petri Böckerman ja Elisa Riihimäki: International Outsourcing and Labour Demand: Evidence
from Finnish Firm-level Data.
Tutkimuksessa tarkastellaan ulkoistamisen (välituotepanosten tuonnin ulkomailta) vaikutuksia teollisuusyritysten työllisyyteen Suomessa.
 No. 253 Petri Böckerman ja Erkki Laukkanen: Predictors of Sickness Absence and Presenteeism: Does the
Pattern Differ by a Respondent’s Health?
Tutkimuksessa selvitetään työaikajärjestelyjen ja työpaikan tehokkuusvaatimusten vaikutuksia sairauskäyttäytymiseen.
 No. 254 Kristiina Huttunen, Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: The Employment Effects of Low-wage Subsidies.
Tässä työssä tutkitaan suomalaisen työnantajille suunnatun matalapalkkatuen työllisyysvaikutuksia. Tukijärjestelmä ei kasvattanut kohderyhmän kokonaistyöllisyyttä. Sen sijaan osa osa-aikaisista työntekijöistä
siirtyi täysaikaisiksi tukijärjestelmän ansiosta.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:

 Markku Lehmus (2009): Empirical Macroeconomic Model of the Finnish Economy (EMMA), Economic Modelling, 26, September 2009, 926–933.
Artikkeli esittelee Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustekäyttöön suunnitellun makromallin rakenteen
ja yhtälöt. Mallin ominaisuuksia myös testataan politiikkasimulointien avulla. Kirjoitus perustuu samalla
otsikolla julkaistuun Palkansaajien tutkimuslaitoksen
työpaperiin No. 225 (2007).
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Tulossa olevia tutkimuksia
 Eero Lehto (2009): Essays on Mergers and Acquisitions and Trade on Innovations, ilmestyy Tutkimuksiasarjassa syyskuun lopulla.
Tässä Tampereen yliopistolle tarkastettavaksi esitettävässä väitöskirjassa tutkitaan niitä tekijöitä, jotka saavat yrityksen tulemaan joko yrityskaupan kohteeksi tai
ostajaksi. Lisäksi tutkitaan yrityskauppojen vaikutuksia sekä innovaatioiden markkinoita.
 Eero Lehto (2009): Käsityksiä Suomen kansantalouden suhdanneherkkyydestä ja suhdanteiden ennustettavuudesta globaalissa taloudessa, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2009, ilmestyy lähiaikoina.

Uusia tutkimussopimuksia
 PT tulee solmimaan sopimuksen liittyen tutkimushankkeeseen ”Migrant Diversity and Regional Disparity
in Europe” vuosille 2009–2013. Hanke on osa NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency
Co-operation in Europe, 12 yhteiskuntatieteitä rahoittavasta tiedeorganisaatiosta koostuva yhteistyöelin)
tutkimusohjelmaa ”Migration in Europe – Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics”.

Henkilöstöuutisia
 Johtaja Jaakko Kianderin työsuhdetta on jatkettu
1.1.2010 alkaen toistaiseksi.
 Vanhempi tutkija Kristiina Huttunen toimii vierailevana tutkijana Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT:ssä) 1.8.2009–31.7.2010.
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