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PT-uutiset julkaistaan neljä kertaa vuodessa Palkansaajien tutkimuslaitoksen www-sivujen ”Uutisia”-osastossa. Tiedotteen ilmestymisestä kerrotaan sähköpostitse PT:n uutiskirjeellä, jonka voi tilata
”Uutisia”-osaston lomakkeella. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista sähköpostiosoitteen muutoksista
osoitteeseen aila.mustonen@labour.fi.

Tuomas Kosonen PT:n tutkimusjohtajaksi
Palkansaajien
tutkimuslaitoksen
tutkimusjohtajaksi
on nimitetty valtiotieteiden tohtori Tuomas Kosonen
1.2.2016 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä erikoistutkijana
Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa.

Mikä PT:ssä kiinnosti Sinua niin, että päätit hakea
paikkaa etkä jäädä nykyiseen työpaikkaasi VATTiin?
Näen PT:ssä mahdollisuuden tehdä uusien kiinnostavien
ihmisten kanssa tutkimustyötä ja samalla säilyttää entiset
yhteistyökuviot Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tutkimusjohtajan paikka merkitsee siirtymistä uralla eteenpäin. Näkyvämpi paikka mahdollistaa laadukkaaseen
tutkimukseen pohjautuvan näkemyksen tuomista esiin
julkisessa keskustelussa VATTin erikoistutkijan paikkaan
nähden paremmin.

Missä olet suorittanut taloustieteen opintosi ja tutkintosi?
Olen valmistunut valtiotieteen tohtoriksi pääaineena kansantaloustiede Helsingin yliopistosta. Jatko-opintoaikana
vietin myös vuoden University College Londonissa, mikä
antoi minulle paljon lisäpontta laadukkaiden tutkimuskysymysten ja asetelmien miettimiseen.

Mihin asioihin olet paneutunut tutkimuksissasi?
Tutkimukseni on suuntautunut kahtalaisesti julkistaloustieteen ja työn taloustieteen kysymyksiin. Erityisesti olen
tutkinut verotuksen aiheuttamia käyttäytymisvaikutuksia.

Tarkemmin kysymyksistä mainittakoon arvonlisäveron vaikutus työvaltaisten palvelualojen palveluiden hintoihin ja
alan työllisyyteen, lasten kodinhoidontuen vaikutus vanhempien työn tarjontaan ja harmaan talouden mekanismit.

Haluaisitko suunnata PT:n tutkimustoimintaa joihinkin nimenomaisiin aiheisiin?
Mielestäni PT:ssä on kolme oikein hyvää tutkimusteemaa
– työmarkkinat, julkistalous ja makrotalous. Linjaukseni
on, että tutkimus näiden sisällä tulisi olla tulevaisuudessakin laadukasta niin, että tutkimuksesta opitaan jotain
uutta. Oli se uusi asia sitten laadukkaan aineiston avulla kehityskulkujen kuvailu tai jonkin tehdyn politiikan aiheuttama käyttäytymisvaikutus.

Mitkä näet tärkeimmiksi syiksi siihen, että Suomen
talous on juuttunut useiksi vuosiksi taantumaan?
Suomen makrotaloudellisesta tilanteesta minulla ei ole
antaa tutkimuksellista näkemystä pohjautuen omiin tutkimuksiini. Taloustieteellistä kirjallisuutta seuranneena
näkemykseni on, että Suomea on kohdannut kansainvälisen talouden taantuma. Suomessa tilanne on huonontunut nopeammin kuin monessa muussa Euroopan maassa,
joita sama kansainvälinen taantuma koskee. Yksi tähän
vaikuttanut tekijä saattaa olla talouden rakenne: vienti on
perustunut muutamaan isoon yritykseen, jotka toimivat
kansainvälisesti vertaillen laskusuhdannealoilla. Iso kuva
on siis talouden rakenneongelmat. En lähde arvailemaan,
miten tehdyt politiikkatoimenpiteet ovat vaikuttaneet tähän tai mitä muuta olisi voitu tehdä. Tämä kokonaisuus on
iso ja vaatisi enemmän tutkittua tietoa.
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Toimialaennuste

Uusia julkaisuja

Palkansaajien tutkimuslaitos julkisti 26.11. toimialaennusteensa, joka kattaa teollisuuden, rakentamisen ja
liike-elämän palvelujen näkymät vuoteen 2017 saakka.
Mukana on myös arvioita kustannuskilpailukyvystä. Toimialaennuste ja sen lehdistötiedote ovat saatavilla pdf-muodossa laitoksen kotisivuilta.

XX Ojala, S. & Nätti, J. & Kauhanen, M. (2015): Työn laatu
ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä,
Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers 90/2015.
Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa
tutkittiin, poikkeavatko työn laatu ja myöhempi työurakehitys erilaisissa osa- ja määräaikaisissa töissä työskentelevillä verrattuna kokoaikaisessa ja pysyvässä
työsuhteissa työskenteleviin.
XX Sauramo, P. (2015): Kustannuskilpailukyvyn parantamistarve – kommentti Lauri Kajanojalle, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 111, 525–528.

Lausunnot
XX Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto on antanut
7.10.2015 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016.
XX Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto on antanut
7.10.2015 lausunnon asiakirjasta ”Hallituksen selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–
2019”.
XX Erikoistutkija Heikki Taimio on antanut 17.11.2015
eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi
vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden
aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun
lain muuttamisesta.
XX Johtaja Seija Ilmakunnas ja erikoistutkija Heikki
Taimio ovat antaneet 25.11.2015 eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon valtiovarainministeriön E-kirjelmästä koskien EMUn kehittämistä.
XX Palkansaajien tutkimuslaitos on antanut 9.12.2015
työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen
esityksestä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista.

Tulossa oleva tutkimus
XX Böckerman, P.: Seniority Rules, Worker Mobility and
Wages: Evidence from Multi-country Linked Employer-Employee Data, PT:n työpaperi, ilmestyy tammikuussa 2016.
Tutkimuksessa tarkastellaan irtisanomisjärjestystä
koskevien lausekkeiden vaikutuksia työntekijöiden
liikkuvuuteen ja palkkoihin Ruotsissa ja Suomessa.

Uusia tutkimussopimuksia
XX Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen: Osa- ja
määräaikainen työ ja myöhempi tulokehitys.
XX Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij: Työttömyyskassaan kuulumattomat sekä projektitutkija Matti Kari:
Työttömyyden kustannukset.

Talous & Yhteiskunta -lehti

Henkilöstöuutisia

Talous & Yhteiskunta -lehden numero 4/2015 ilmestyy
18.12.. Se sisältää artikkeleita ay-liikkeestä, Ruotsin palkanmuodostusmallista, työttömyysturvasta, yksinasujien
perusturvasta, sosiaalisesta liikkuvuudesta, sote-uudistuksesta ja alkoholin käytön ja työelämän välisistä yhteyksistä. Lehdessä on myös erikoistutkija, dosentti Tapio
Bergholmin haastattelu. Numero tulee luettavaksi ja
tulostettavaksi pdf-muodossa osoitteessa http://www.labour.fi/ptTjaYyleisesittely.asp

XX PT:n uudeksi tutkimusjohtajaksi on nimitetty VTT
Tuomas Kosonen 1.2.2016 alkaen.
XX KTM Matti Kari toimii projektitutkijana 12.10.2015–
31.5.2016.
XX Projektitutkija Sakari Lähdemäen määräaikainen
työsuhde jatkuu 1.1.–31.12.2016.
XX Vanhempi tutkija Terhi Maczulskijn määräaikainen
työsuhde jatkuu 1.4.2016–31.12.2017
XX VTM Petri Roikonen toimii projektitutkijana 1.10.–
31.12.2015.
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