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PT:n tutkimusjohtaja verotyöryhmään

PT:n kotisivut

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen on 18.9.2008 asettanut
työryhmän selvittämään verotuksen kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on arvioida nykyisestä verojärjestelmästä
ja talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia
verojärjestelmän muutostarpeita. Lisäksi työryhmän tehtävänä on tehdä tarvittavat ehdotukset verojärjestelmän
kehittämisessä noudatettavista suuntalinjoista. Työryhmän
toimikausi on 1.10.2008–31.12.2010, ja sen puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Reija Lilja on kutsuttu työryhmän jäseneksi.

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

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2008 ilmestyy
syys-lokakuun vaihteessa. Se sisältää laitoksen talousennusteen lisäksi artikkeleita teemasta ”kuntatalous”. Tässä
lehdessä on myös VATTin ylijohtaja Seija Ilmakunnaksen
haastattelu. Numero 4/2008 ilmestyy joulukuussa. Sen
teemana on ”EMU 10 vuotta”.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:
 No. 244 Petri Böckerman ja Erkki Laukkanen (2008):
What Makes You Work While You Are Sick? Evidence
from a Survey of Union Members.
Tutkimuksessa tarkastellaan sairauspoissaoloihin ja
sairaana työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä käyttäen SAK:n työolobarometria vuodelta 2008. Työaikamuodot vaikuttavat poissaoloja enemmän sairaana
työskentelyyn. Kokoaikatyö, toteutuneen ja halutun
työajan epäsuhta, vuoro- ja periodityö sekä ylipitkä
viikkotyöaika lisäävät todennäköisyyttä työskennellä sairaana. Säännöllinen ylityö lisää myös sairaana
työskentelyä, mutta vastaavasti vähentää sairauspoissaoloja. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että
kolmen päivän sairausloman mahdollisuus ilman lää-
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kärintodistusta sekä tehokkuusvaatimusten löysääminen vähentävät sairaana työskentelyä.
Muualla julkaistuja tutkimuksia:
 Petri Böckerman, Jaakko Kiander ja Juho Saari (2008):
Sosiaalisen innovaation diffuusio – esimerkkinä Loimaan kassa, teoksessa Juho Saari (toim.), Sosiaaliset
innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos, Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
 Eero Lehto ja Petri Böckerman (2008): Analysing the
Employment Effects of Mergers and Acquisitions, Journal
of Economic Behavior and Organization 68: 112–124.
Tutkimuksessa tarkastellaan yrityskauppojen vaikutuksia työllisyyteen Suomessa. Tulosten valossa omistajavaihdokset heikentävät työllisyyttä.
 Ravi Kanbur, Jukka Pirttilä ja Matti Tuomala (2008):
Moral Hazard, Taxation, and Prospect Theory?, Scandinavian Journal of Economics 110: 321–337.
Tutkimuksessa mallinnetaan optimaalista verotusta tuloepävarmuuden vallitessa siten, että taloudenpitäjien
käyttäytyminen on psykologisen tietämyksen mukaan
realistista (esimerkiksi tappiot koetaan suurempina
kuin samansuuruiset voitot).
 Jukka Pirttilä (2008): Closing the Gap: A Flat Tax on Labour Income or a Progressive Tax on Capital Income?,
teoksessa R. Påhlsson (toim.), Taxation of Capital and
Wage Income: Towards Separated or More Integrated
Personal Tax Systems?, Nordisk skattevidenskabelig
forskningsråd.
Artikkelissa luodaan katsaus valmisteilla olevan laajan
brittiläisen veroselvityksen, Mirrlees Review:n, näkemyksiin pääoma- ja ansiotulojen verotuksen järkevästä
keskinäisestä suhteesta ja tehdään niiden perusteella
päätelmiä Suomen verojärjestelmän kehittämisestä.
Tulossa olevia Raportteja:
 No. 13 Jaakko Kiander, Pekka Sauramo ja Hannu Tanninen: 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.
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 No. 14 Antti Tanskanen: Vuokratyö työelämän ääriilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän työelämästä.
Tulossa olevia tutkimuksia:
 Seppo Kari, Hanna Karikallio ja Jukka Pirttilä: Verouudistukset ja yritysten käyttäytyminen: vuoden 2005
osinkoverotuksen kiristymisen vaikutukset osingonjakoon ja investointeihin. Ilmestyy VATTin vuosikirjassa
lokakuun alussa.
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.
 Marja Riihelä, Risto Sullström ja Ilpo Suoniemi: Tax
Progressivity and Recent Evolution of the Finnish Income Inequality, ilmestyy VATTin Keskustelualoitteitasarjassa.
Tutkimuksessa tarkastellaan tulonjaon epätasaisuuden viimeaikaisia muutoksia ja veroprogressiota Suomessa.

Uusia tutkimussopimuksia
 Eläketurvakeskuksen kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Eläköityminen ja eläkeläisten toimeentulon
dynamiikka”. Erikoistutkija Ilpo Suoniemi toteuttaa
hankkeen ajalla 1.8.2008–31.5.2009.
 Statistics Norwayn kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Suomen ja Norjan yritys- pääomatuloverotuksen
vertailua”. Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttaa hankkeen vuosina 2008–2009.

Henkilöstöuutisia
 VTM Markku Lehmus on nimitetty vanhemman tutkijan vakinaiseen työsuhteeseen 1.9.2008 alkaen.
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