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Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2009–2010 julkistettiin 3.2.2009. Seuraava ennuste tulee
elokuussa.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2009 on ilmestynyt. Sen teemana on työmarkkinat, ja lehti sisältää myös
talousennusteen vuosille 2009–2010. Lehden numero
2/2009 ilmestyy toukokuun puolivälissä, ja sen teemana
on verotus.

PT:n kotisivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen uudet kotisivut osoitteessa www.labour.fi avattiin sisällöltään ja muodoltaan uudistettuina joulukuussa.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:
 No. 247 Petri Böckerman ja Mika Maliranta (2009):
Globalization, creative destruction, and labor share
change: evidence on the determinants and mechanisms
from longitudinal plant-level data.
Tutkimuksen mukaan globalisaation eteneminen on
alentanut työn tulo-osuutta Suomessa kasvattamalla
työn tuottavuutta.

 No. 248 Jón Baldwin Hannibalsson (2008): The International Financial Crisis: THE CASE OF ICELAND – Are
there Lessons to be Learnt?
Islannin entisen pääministerin Jón Baldvin Hannibalssonin asiantunteva ja riipaiseva analyysi Islannin joutumisesta talouskriisiin.
Muualla julkaistuja tutkimuksia:
 Edvard Johansson, Petri Böckerman ja Antti Uutela
(2009): Alcohol Consumption and Sickness Absence:
Evidence from Microdata, The European Journal of
Public Health 19:1, 19–22.
Tutkimuksessa havaitaan, että alkoholikulutus on yhteydessä sairauspoissaoloihin käyttäen suomalaista
yksilötason aineistoa vuosilta 1993–2005. Vaikutus on
voimakkain heikosti koulutetuilla miehillä.
 Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas (2009): Job Disamenities, Job Satisfaction, Quit Intentions, and Actual Separations: Putting the Pieces Together, Industrial
Relations 48:1, 73–96.
Tulokset osoittavat, että epämukavat työolot heikentävät työtyytyväisyyttä, joka puolestaan lisää uuden
työpaikan etsintää ja todellisia työpaikan vaihtoja.
 Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas (2009): Unemployment and Self-assessed Health: Evidence from
Panel Data, Health Economics 18:2, 161–179.
Tutkimuksessa havaitaan, että työttömyys ei sinällään
heikennä itse koettua terveyttä Suomessa. Työttömiksi valikoituu sitä vastoin terveydeltään lähtökohtaisesti
heikompia henkilöitä.
 Petri Böckerman, Ulla Hämäläinen ja Roope Uusitalo
(2009): Labour market effects of the polytechnic education reform: the Finnish experience, IZA (Institute
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for the Study of Labor), Discussion Paper, No. 4013.
Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia työmarkkinoilla. Tulosten mukaan uudistus kasvatti palkkoja ja paransi työllisyyttä
erityisesti kaupan ja hallinnon alalla.
 Petri Böckerman ja Juho Saari (2009): Sosiaalista Eurooppaa rakentamassa, Yhteiskuntapolitiikka 74:1, 3-16.
Eurooppalainen kysely osoittaa, että suurin osa EUmaiden kansalaisista haluaisi vahvistaa EU-tason sosiaalipolitiikkaa.
 Janne Huovari ja Eero Lehto (2009): On regional specialization of high- and low-tech industries, Pellervon
taloudellinen tutkimuslaitos, Työpapereita, No. 116.
Toimialat hyötyvät eri tavalla tuotannon alueellisesti
keskittymisestä. Samoin keskittymisen kustannukset
tuntuvat eri tavalla eri toimialoilla. Tästä syystä toimialojen keskittymisen voimakkuudessa ja rakenteessa
on eroja. Tutkimuksen hypoteesina on, että matalan
koulutustason (matalan teknologian) toimialat keskittyvät suhteellisen pienille alueille, joissa keskittymisestä johtuvat kustannukset ovat pieniä. Vastaavasti
korkean koulutustason (korkean teknologian) toimialat keskittyvät väkirikkaille alueille, joissa keskittymisen kustannukset ovat korkeita. Tutkimuksen mukaan
tämä näyttäisi pitävät paikkaansa suomalaisen aluetoimiala-tietojen perusteella.
 Heikki Taimio (toim.)(2009): Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin, Helsinki: TSL.
Kirja sisältää seuraavat Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoiden kirjoittamat artikkelit:
Jaakko Kiander: Mitä taloudellinen kasvu on ja mihin sitä tarvitaan?
Jaakko Kiander ja Heikki Taimio: Ikääntyminen,
julkisen talouden menopaineet ja hyvinvointivaltion kestävyys
Reija Lilja: Talouskasvu, kansalaisten hyvinvointi ja
tasa-arvo
Pekka Sauramo: Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen ja kotimaiset investoinnit
Jukka Pirttilä: Mirrlees Review ja Suomen verojärjestelmä
Merja Kauhanen: Epätyypilliset työsuhteet ja työhyvinvointi
Tulossa olevia tutkimuksia:
 Seppo Kari, Hanna Karikallio ja Jukka Pirttilä: The old
view versus the new view of dividend taxation: An empirical test based on a natural experiment.
Ilmestyy PT:n työpaperina. Suomen osinkoverotuksen
kiristyminen 2005 ei ole toistaiseksi näkynyt investointien vähenemisenä, mikä tukee ns. uutta näkemystä
osinkoverotuksesta, jonka mukaan osinkoverotus on
vain vähän vääristävää.
 Markku Lehmus: Labour Taxation and Employment:
Analysis with a Macroeconomic Model for the Finnish
Economy.
Ilmestyy PT:n työpaperina. Tutkimuksessa analysoidaan tuloverotuksen vaikutusta työllisyyteen ja kas-
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vuun sekä verrataan veronalennuksia muihin finanssipoliittisiin toimiin. Tutkitaan myös, miten finanssipolitiikka vaikuttaa talouteen tasapainotetun budjetin
oloissa.

Uusia tutkimussopimuksia
 Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeelle ”Palkkausjärjestelmät, tehtävät ja urat
suomalaisen palkkarakenteen muutostekijöinä”. Vanhempi tutkija Mari Kangasniemi, tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen ja erikoistutkija Petri Böckerman
toteuttavat hankkeen 1.1.2009–31.3.2010. Tutkimus
on yhteishanke ETLAn kanssa.
Palkansaajasäätiö on myöntänyt rahoituksen seuraaviin
vuoden 2009 aikana toteutettaviin hankkeisiin:
 Erikoistutkija Pekka Sauramo toteuttaa hankkeen
”Työmarkkinainstituutioiden vaikutus palkkapaineisiin
– Onko hajautuksella merkitystä?”
 Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa hankkeen
”Heijastuuko kilpailu hyvätuloisista kuntatalouteen?
Tutkimus kuntien välisten erojen vaikutuksesta kuntien menoihin ja veroasteisiin”.
 Ennustepäällikkö Eero Lehto yhdessä ennusteryhmän
kanssa toteuttaa hankkeen ”Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö”.
 Erikoistutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen
”Talous&Yhteiskunta-lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2009”.
Yrjö Jahnssonin säätiö on myöntänyt rahoituksen seuraaville hankkeille:
 ”Elintarvikeverotuksen porrastamisen vaikutukset terveyteen”. Jukka Pirttilä ja Ilpo Suoniemi osallistuvat
Tampereen yliopiston kanssa toteutettavaan yhteishankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2010.
 ”Verotuksen rakenteen vaikutukset tuotantoon, työllisyyteen ja tulonjakoon”. Johtaja Jaakko Kiander ja
vanhempi tutkija Markku Lehmus osallistuvat Turun
yliopiston kanssa toteutettavaan yhteishankkeeseen
vuoden 2009 aikana.

Henkilöstöuutisia
 Erikoistutkija Petri Böckerman osallistuu pohjoismaisen työn taloustieteen huippuyksikön toimintaan
ja toimii laitoksen osa-aikaisena erikoistutkijana
1.1.2009–31.12.2010.

 (2)

