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Nimitysuutisia
Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä on valittu Uppsalan
yliopiston Center for Fiscal Policyn tieteelliseksi neuvonantajaksi.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 4/2008 on ilmestynyt. Sen teemana on ”EMU 10 vuotta”. Tässä lehdessä
on myös Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälisen
talouden professori Pertti Haaparannan haastattelu. Lehden numero 1/2009 ilmestyy helmikuun lopulla, ja sen
teemana on työmarkkinat.

PT:n kotisivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen kotisivut osoitteessa
www.labour.fi ilmestyvät sisällöltään ja muodoltaan uudistettuina aivan lähiaikoina.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:
 No. 245 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas, Markku
Jokisaari ja Jukka Vuori (2008): Who stay unwillingly
in a job? A study based on a representative random
sample of employees.
Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikan vaihtoaikeita,
työn etsintää sekä todellisia työpaikan vaihtoja viiden
vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksessa käyte-

tään Tilastokeskuksen työolotutkimusta. Tutkimuksessa eritellään epämukavien työolojen, työorganisaation sekä työpaikan vaihtomahdollisuuksiin liittyvien
tekijöiden vaikutusta. Tulosten valossa epämukavat
työolot, heikot etenemismahdollisuudet nykyisessä
työpaikassa, syrjintä, työnjohdon heikko tuki sekä
mielenterveydelliset oireet lisäävät todennäköisyyttä,
että henkilö työskentelee vastentahtoisesti nykyisessä
työpaikassaan. Ko. tekijät lisäävät todennäköisyyttä
olla vastentahtoisesti nykyisessä työpaikassa, koska
ne lisäävät työpaikan vaihtohalukkuutta, mutta ne eivät lisää todellisen vaihdon todennäköisyyttä.
 No. 246 Marja Riihelä, Risto Sullström ja Ilpo Suoniemi (2008): Tax progressivity and recent evolution of
the Finnish income inequality.
Tässä työssä tarkastellaan julkisen vallan toimien ja
erityisesti verouudistusten luomien kannustimien vaikutusta tulonjaon muutokseen. Suurituloisten ryhmien
tulo-osuuksien ja näiden pohjalta laskettujen veroosuuksien muutokset ovat vaikuttaneet eniten verotuksen progressiivisuuden alenemiseen ja tätä kautta viimeaikaiseen tuloerojen kasvuun. Muutoksiin yhdistyy
samanaikainen tuotannontekijätulojen rakenteen muutos. 1990-luvun puolivälin jälkeen pääomatulot ovat
kasvaneet voimakkaasti ja ne kertyvät yhä selvemmin
kaikkien suurituloisimmille. Vuoden 1993 verouudistus,
jossa siirryttiin pääomatulojen eriytettyyn verotukseen,
houkutteli muuntamaan muuten ankarasti verotettuja
korkeita ansiotuloja pääomatuloiksi ja oli osaltaan tämän muutoksen taustalla. Yllättävä havainto oli, ettei
eriytetyn verokohtelun käyttöönotto lisännyt verotuksen horisontaalista eriarvoisuutta, seikka, joka tukee
esitettyä tulojen muuntohypoteesia.
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Raportteja-sarja:
 No. 13 Jaakko Kiander, Pekka Sauramo ja Hannu Tanninen (2008): Suomalainen tulopolitiikka, poliittinen
vaihdanta ja sosiaalinen pääoma.
Julkaisu on loppuraportti Suomen Akatemian rahoittaman ”Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot”–tutkimusohjelman osahankkeesta, joka on toteutettu Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Kuopion yliopistossa.
 No. 14 Antti Tanskanen (2008): Vuokratyö työelämän
ääri-ilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän
työelämästä.
 No. 15 Matikka Tuomas (2008): Osinkotulot vuoden
2005 verouudistuksen jälkeen ja vaihtoehtoisia veromalleja.
Muualla julkaistuja tutkimuksia:
 Lars Jonung, Jaakko Kiander ja Pentti Vartia: The great
financial crisis in Finland and Sweden – The dynamics
of boom, bust and recovery, 1985–2000, European
Economy, Economic Papers 350, December 2008.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
publication_summary13549_en.htm
Tutkimuksessa analysoidaan Suomen ja Ruotsin kokemuksia ennen 1990-luvun alun suurta lamaa, sen
aikana ja sen jälkeen.
 Eero Lehto: On the impacts of R&D support and on
specialization in the production of new knowledge,
Economics of Innovation and New Technology, 17
(2008), 227–240.
 Jukka Pirttilä ja Sanna Tenhunen: Pawns and queens
revisited: Public provision of private goods when individuals make mistakes, International Tax and Public
Finance, 15, 599–619.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan julkisten palvelujen tarjontaa sellaisissa tilanteissa, joissa ihmiset eivät
omatoimisesti osaa kuluttaa palveluja sosiaalisesti optimaalista määrää. Tällaisia tilanteita voi perustella uuden
psykologisen taloustieteen tutkimuksen näkökulmasta.
Esimerkiksi osa potilaista hakeutuu terveyspalveluiden
käyttäjiksi liian myöhään, jolloin julkisen vallan kannattaa tarjota/vaatia pakollisia terveystarkastuksia.
 Seppo Kari, Hanna Karikallio ja Jukka Pirttilä: Verouudistukset ja yritysten käyttäytyminen: Vuoden 2005
osinkoverotuksen kiristymisen vaikutukset osinkoihin
ja investointeihin, teoksessa Ilmakunnas, S., Uusitalo,
R. ja Junka, T. (toim.), Vaikuttavaa tutkimusta – miten arviointitutkimus palvelee päätöksenteon tarpeita,
VATT julkaisuja 47.
Tämä raportti kokoaa yhteen tutkimustuloksiamme
siitä, kuinka osinkoverotuksen kiristyminen vuonna
2005 on näkynyt osingonjaossa ja investoinneissa. Ainakaan toistaiseksi investoinnit eivät ole vähentyneet
yrityksissä, joiden osingonjaon verotus kiristyi.
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Ilmestyy PT:n työpaperina alkutalvesta. Suomen osinkoverotuksen kiristyminen 2005 ei ole toistaiseksi
näkynyt investointien vähenemisenä, mikä tukee ns.
uutta näkemystä osinkoverotuksesta, jonka mukaan
osinkoverotus on vain vähän vääristävää.

Uusia tutkimussopimuksia
 Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeelle ”Luova tuho, työtyytyväisyys ja tuottavuus” vuosille 2009–2010. Tutkimushanke toteutetaan
yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen kanssa. Erikoistutkija Petri
Böckerman toteuttaa hankkeen.
 Euroopan sosiaalirahasto ja STM ovat myöntäneet tutkimushankkeelle ”Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU)” valtionavustuksen
vuosille 2008–2009 ja varauksen vuodelle 2010. Hanke toteutetaan yhdessä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimusjohtaja
Reija Lilja toimii hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa analysoidaan kattavien tilastollisten analyysien
avulla, miten uusien palkkausjärjestelmien käyttöön
otto on heijastunut sukupuolten palkkaeroihin eri uraja elämänvaiheissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä
yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 Akavan Erityisalat ry:n kanssa on sovittu kuntasektorin raportin laatimisesta. Tietopalvelu toteuttaa hankeen 31.12.2009 mennessä.
 STTK ry:n kanssa on sovittu STTK-toimihenkilöbarometri 2009:n laatimisesta. Tietopalvelu toteuttaa
hankkeen 31.12.2009 mennessä.
 Tekniikan Akateemisten Liitto ry, Toimihenkilöunioni ry, Uusi Insinööriliitto ry sekä Kemianliitto ry ovat
myöntäneet rahoituksen laitoksessa laaditulle Toimialaennusteelle. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto ja
vanhempi tutkija Markku Lehmus ovat laatineet raportin.

Henkilöstöuutisia
 Vanhempi tutkija Kristiina Huttuselle on myönnetty
osittainen virkavapaus ja osa-aikainen työsuhde 1.1.–
31.12.2009, jolloin hän työskentelee Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen kanssa yhdessä toteutettavassa
matalapalkkatuen työllisyysvaikutuksia selvittävässä
hankkeessa.
 Tutkimuskoordinaattoreiksi on ajalle 1.10.2008–
30.9.2012 nimitetty VTT Jukka Pirttilä (julkinen talous), VTL Eero Lehto (makrotutkimus) ja KTT Merja
Kauhanen (työn taloustiede).

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.

 (2)

