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Talous & Yhteiskunta -lehti

Työpapereita -sarja:

Talous & Yhteiskunta -lehden numero 4/2006 ilmestyy
lähipäivinä, ja se sisältää artikkeleita globalisaatiosta, tulonjaosta, verotuksen uudistamisesta, terveydenhuoltoalan
työvoimapulasta ja hyvinvointivaltiota koskevista kansalaismielipiteistä. Lisäksi lehdessä on professori Tony Atkinsonin haastattelu, joka keskittyy varakkaiden verotukseen.
Lehden numero 1/2007 ilmestyy helmikuussa. Se tulee olemaan kauttaaltaan värillinen, ja lisäksi sen sisältöä
on jonkin verran uudistettu. Artikkelit käsittelevät vaaliennusteita, työllisyyden edistämistä, perintöverotusta,
terveydenhuoltoa, perustuloa ja työeläkejärjestelmää. Lisäksi lehteen tulee VM:n kansantalousosaston ylijohtaja
Jukka Pekkarisen haastattelu.

 No.

Uusia tutkimuksia, työpapereita ja
raportteja
Tutkimuksia -sarja:
No. 103 Jenni Kellokumpu, Lasten vaikutus äidin palkkaan.



Tutkimus käsittelee palkkaeroa äitien ja lapsettomien
naisten välillä, ts. ns. lapsihaitan suuruutta Suomessa.

223 Jukka Pirttilä & Håkan Selin, How Successful
Is the Dual Income Tax? Evidence from the Finnish Tax
Reform of 1993.
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa v. 1993 tehdyn
verouudistuksen vaikutuksia. Uudistuksessa ansio- ja
pääomatulojen verotus eriytettiin toisistaan, ja pääomatuloja alettiin verottaa vakioprosentilla, joka alitti ansiotuloverotuksen ylimmät prosentit.
No. 224 Petri Böckerman & Pekka Ilmakunnas, Interaction of job disamenities, job satisfaction, and sickness
absences: evidence from a representative sample of Finnish
workers.



Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta sairauspoissaoloihin. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta, joka on edustava otos
suomalaisista palkansaajista. Ko. aineistossa on runsaasti työpaikan epämukavuuksia kuvaavia muuttujia. Tulosten mukaan epämukavat työolot lisäävät selvästi sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolot ovat myös vähäisempiä korkean työttömyyden alueilla. Useamman yhtälön
mallit paljastavat sen, että epämukavuudet aiheuttavat
työtyytymättömyyttä, joka puolestaan lisää sairauspoissaoloja.
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No. 8 Tuomas Matikka, Suomen julkinen sektori kansainvälisessä vertailussa.


Muualla ilmestyneitä tutkimuksia:
Edvard Johansson, Petri Böckerman, Ritva Prättälä &
Antti Uutela, Alcohol-Related Mortality, Drinking
Behavior, and Business Cycles: Are Slumps Really Dry
Seasons? European Journal of Health Economics, 7:3,
215–220.


VTT Jaakko Kiander aloitti Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana 6.11.2006. Nimitys on kolmivuotinen.


 Laitoksen vakinaiseen tutkijantoimeen on valittu VTT
Kristiina Huttunen. Hänen työsuhteensa alkaa 1.8.2007.

KTM Jenni-Maria Kellokumpu toimii projektitutkijana
1.1.–31.12.2007 ESR-hankkeessa Perhe- ja ura tasa-arvosuunnittelun haasteena.



Petri Böckerman & Pekka Ilmakunnas, Elusive Effects
of Unemployment on Happiness. Social Indicators
Research, 79:1, 159–169.


 Petri Böckerman & Eero Lehto, Geography of Domestic
Mergers and Acquisitions (M&As): Evidence from
Matched Firm-Level Data. Regional Studies, 40:8, 847–
860.

Tulossa olevia tutkimuksia
Markku Lehmus, A Quarterly Macroeconomic Model
for the Finnish Economy.



Työpaperi esittelee Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustekäyttöön suunnitellun makromallin rakenteen ja
yhtälöt. Mallin ominaisuuksia myös testataan politiikkasimulointien avulla.
 Markku Lehmus, Pienten, avointen EU-maiden sopeutuminen globalisaatioon: vertaileva tarkastelu. Ilmestyy
Raportteja -sarjassa lähiaikoina.

Suomen lähihistorian taloudellista kehitystä leimaa investointiasteen lasku, funktionaalisen tulonjaon muutos
ja säästämisen kasvu yrityksissä, aiemmin kroonisesti alijäämäisen vaihtotaseen muuttuminen ylijäämäiseksi sekä
yrityssektorin pääoman vienti. Raportti tarkasteleekin,
missä määrin samat kehityskulut ovat toteutuneet muissa pienissä ja avoimissa EU-maissa. Maavertailussa ovat
mukana Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Belgia.
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