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Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2007–2008 esitellään taustayhteisöjen edustajille keskiviikkona 28.3. klo 10. Tilaisuudessa annettavat tiedot
ovat luottamuksellisia torstaihin 29.3. klo 10 asti, jolloin
talousennuste julkaistaan.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2007 on ilmestynyt. Se sisältää artikkeleita vaaliennusteesta, työllisyyden
kasvusta, perintöverotuksesta, terveydenhuollosta, perustulosta, työeläkkeistä ja julkisen talouden kestävyyslaskelmista. Lisäksi numerossa on Valtiovarainministeriön
kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarisen haastattelu. Lehti julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa kauttaaltaan
värillisenä.
Lehden numero 2/2007 ilmestyy vapun alla. Talousennusteen lisäksi se sisältää artikkeleita Saksan talouskehityksestä, tupokierroksesta, Suomen teollisuuden kilpailukyvystä, asuntomarkkinoista ja rakentamisesta sekä
julkisista palveluista. Lehteen tulee myös Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pasi Holmin
haastattelu.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:
No. 225 Markku Lehmus: Empirical Macroeconomic
Model of the Finnish Economy (EMMA).
Työpaperi esittelee Palkansaajien tutkimuslaitoksen
ennustekäyttöön suunnitellun makromallin rakenteen ja

yhtälöt. Mallin ominaisuuksia myös testataan politiikkasimulointien avulla.
No. 226 Kenneth Snellman, The long-term effects of
the depression on the labour market outcomes for nurses.
Tutkimuksessa analysoidaan 1990-luvun alun laman
vaikutuksia sairaanhoitajien työmarkkinoilla.
No. 227 Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas,
Unemployment and self-assessed health: Evidence from
panel data.
Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyden vaikutusta
itse koettuun terveyteen Suomessa käyttäen hyväksi eurooppalaista elinolotutkimusta (ECHP), joka on saatavissa
vuosilta 1996–2001. Tulosten valossa työttömyyden ja
terveyden välisessä yhteydessä ei ole niinkään kyse työttömäksi joutumisen vaikutuksesta koettuun terveydentilaan vaan siitä, että heikko terveydentila on yhteydessä
työttömäksi joutumiseen. Työttömäksi joissain vaiheessa
joutuvat kokevat terveydentilansa keskimäärin heikommaksi kuin jatkuvasti työssä olevat. Kun ko. henkilöt todella joutuvat työttömiksi, koettu terveys ei kuitenkaan
oleellisesti muutu. Pitkäaikaistyöttömyydellä näyttäisi sitä
vastoin olevan jonkin verran itsenäistä vaikutusta koettuun terveyteen.
No. 228 Kenneth Snellman, The determinants of nurses’ transitions into and out of health care.
Työpaperissa tutkitaan sairaanhoitajien siirtymistä
hoitoalan ja muiden alojen välillä sekä siirtymistä työttömyydestä näille aloille.
No. 229 Roope Uusitalo ja Jouko Verho, The effect of
unemployment benefits on re-employment rates: Evidence from the Finnish UI-benefit reform.
Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2003 työttömyys-
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turvauudistuksen vaikutuksia. Sen yhteydessä lakkautettiin erorahajärjestelmä, joka kompensoitiin parantamalla
työttömyyspäivärahaa yli 20 vuotta työssä olleille. Tätä
korotettua ansiopäivärahaa voitiin uudistuksen jälkeen
maksaa ensimmäisten 150 työttömyyspäivän ajalta. Korotus nosti keskituloisen päivärahaa noin 52 prosentista
60 prosenttiin aikaisemmasta palkasta. Erorahajärjestelmän poistaminen oli osa uudistusta, jossa pyrittiin yksinkertaistamaan työttömyysturvaa koskevaa lainsäädäntöä.
Erorahan korvaaminen korotetulla ansiopäivärahalla kuitenkin samalla heikensi uuden työn etsimisen kannustimia
ja pidensi työttömyyden keskimääräistä kestoa.

Raportteja-sarja:
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Tutkimuksessa tarkastellaan tuottavuuden alue-eroja Suomessa. Teollisuudessa työn tuottavuus on Uudellamaalla n. 10 prosenttia korkeampi kuin Itä-Suomessa.
Uudenmaan korkeampaa tuottavuutta selittää rakennemuutos toimipaikoilla.
Böckerman, P., Johansson, E., Jousilahti, P. ja Uutela,
A.: The physical strenuousness of work is slightly associated with an upward trend in the body mass index.
Svenska Handelshögskolan, Working Papers, No. 523. 22 s.
Tutkimuksessa eritellään ammattirakenteen muutoksen vaikutusta ylipainon yleistymiseen Suomessa. Tulosten valossa ammattirakenteen muutos ei ole ollut keskeinen tekijä suomalaisten ylipainon nousussa.

No. 9 Markku Lehmus, Pienet, avoimet EU-maat globalisaation haasteiden edessä: säästämisen ja investointien tarkastelua
Raportissa tarkastellaan säästämisen ja investointien
kehitystä eräissä pienissä, avoimissa EU-maissa. Tarkastelumaina ovat Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Belgia. Tarkoituksena on selvittää, miten nämä maat ovat sopeutuneet
muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön (globalisaatio) ja
miten paljon kehityksessä on yhteneviä piirteitä Suomen
kanssa. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat vaihtotase,
yritysten investoinnit, funktionaalinen tulonjako ja suorat
sijoitukset. Tarkastelu on luonteeltaan kuvailevaa ja se
tehdään maa kerrallaan. Lopuksi kootaan yhteen maista tehtyjä havaintoja ja verrataan niitä Suomen kehitykseen.

Tulossa olevia tutkimuksia:

Muualla ilmestyneitä tutkimuksia:

Työsuojelurahaston kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Suomalainen palkkarakenne analysoitavana”. Tutkimusjohtaja Reija Lilja, tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo ja erikoistutkija Petri Böckerman toteuttavat hankkeen 1.1.–31.12.2007. Tutkimus on yhteishanke ETLAn
kanssa.
Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeelle ”Public Economics, Economic Power and
Distribution” ajalle 1.1.2007–31.12.2010. Erikoistutkija
Ilpo Suoniemi toteuttaa hankeen 1.1.2008–31.12.2010.
Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeelle ”Suomalaisen kehitysavun vaikutus vastaanottajamaiden taloudelliseen menestykseen, eriarvoisuuteen, köyhyyteen ja hyvinvointiin” ajalle 1.1.2007–
31.12.2010. Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttaa hankkeen.
Kansaneläkelaitos ja Palkansaajasäätiö ovat myöntäneet tutkimusrahoituksen hankkeelle ”Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan?” Tutkimuskoordinaattorit Jukka Pirttilä
ja Roope Uusitalo ja jatko-opiskelija Johanna Kallio (TY)
toteuttavat hankkeen 1.1.–31.12.2007.
Työministeriön Työelämän kehittämiskeskus –ohjelma
on myöntänyt rahoituksen yhteishankkeelle ”Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa”
ajalle 1.1.2007–31.12.2009. Tutkimusjohtaja Reija Lilja ja
erikoistutkija Heikki Taimio toteuttavat hankkeen
1.1.2007–31.12.2009. Tutkimus on yhteishanke STAKEsin
kanssa.

Honkanen, P., Jäntti, M. ja Pirttilä, J.: Työn tarjonnan
kannustimet Suomessa, 1995–2004. Teoksessa Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007.
Böckerman, P., Johansson, E., Helakorpi, S., Prättälä,
R., Vartiainen, E. ja Uutela, A.: Does a Slump Really Make
You Thinner? Finnish Micro-Level Evidence 1978–2002.
Health Economics, 16:1, 103–107.
Tutkimuksessa tarkastellaan suhdannetilanteen vaikutusta suomalaisten painoon vuosina 1978–2002. Tulokset
eivät ole sopusoinnussa aiemmin Yhdysvalloille raportoitujen tulosten kanssa, joiden mukaan ihmisten terveys
paranee taantumien aikana.
Böckerman, P.: Polytechnic Graduate Placement in Finnish Manufacturing. Journal of Education and Work, 20:1,
1–16.
Tutkimuksessa eritellään amk-tutkinnon suorittaneiden sijoittumista teollisuuteen. Yleisesti ottaen amk-tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet paremmin kuin vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet. Tästä huolimatta
n. 20 prosenttia amk-tutkinnon suorittaneista on sijoittunut teollisuudessa työtehtävään, jossa heidän voi katsoa
olevan ylikoulutettu.
Böckerman, P. ja Maliranta, M.: The Micro-Level Dynamics of Regional Productivity Growth: The Source of Divergence in Finland. Regional Science and Urban Economics, 37:2, 165–182.

Pauli Forma, Johanna Kallio, Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo, Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan? Kyselytutkimus kansalaisten valinnoista. Ilmestyy KELAn tutkimusosaston sarjassa.
Eero Lehto, Do Mergers and Acquisitions Affect the
Competition Situation? Evidence from Finland. Ilmestyy
Palkansaajien tutkimuslaitoksen Tutkimuksia-sarjassa.
Tutkimus käsittelee yrityskauppojen kilpailuvaikutuksia Suomessa.
Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi, Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa, ilmestyy Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia-sarjassa.

Uusia tutkimussopimuksia
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Johtaja Jaakko Kiander toteuttaa yhdessä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen kanssa Tekesin rahoittaman tutkimushankeen ”Tuottavuuden mittaaminen – Suomi kansainvälisessä vertailussa” ajalla 1.2.–31.12.2007.
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston on solmittu
kannustinloukkujen purkamista käsittelevä tutkimus. VTT
tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttaa hankkeen
yhdessä Kelan ja Åbo Akademin kanssa 1.2.–31.3.2007.

Lehto toteuttaa hankkeen vuoden 2007 aikana.
”Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa hankkeen yhdessä ennusteryhmän kanssa vuoden 2007 aikana.
”Talous & Yhteiskunta –lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2007”. Erikoistutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen vuoden 2007 aikana.

Palkansaajasäätiön kanssa on lisäksi
solmittu seuraavat tutkimussopimukset:

Henkilöstöuutisia

”Ikääntyneistä matalapalkkaisista maksettavien alennettujen työnantajamaksujen vaikutus työllisyyteen”. Tutkimuskoordinaattorit Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo sekä
VTT Kristiina Huttunen toteuttavat hankkeen vuoden 2007
aikana
”Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailuttaminen ja sopimuskäytäntö”. Tutkimuskoordinaattori Eero

Erikoistutkija Pekka Sauramo palasi vuorotteluvapaalta
1.1.2007.
Vanhempi tutkija Heikki Taimio on nimitetty erikoistutkijaksi 1.3.2007 alkaen.
Nuorempi tutkija Markku Lehmus toimii projektitutkijana 1.1.–31.8.2007.
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