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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.

Merja Kauhanen vs. tutkimusjohtajaksi
PT:n työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen on nimitetty vs. tutkimusjohtajaksi tutkimusjohtaja Reija Liljan vuorotteluvapaan ajaksi 1.9.2014–31.7.2015.

Millaisen ”työpöydän” Reija jätti Sinulle, Merja?
Reija jätti hyvin hoidetun ”työpöydän” hyvin evästyksin.

Mitkä ovat PT:n isoimmat tutkimushankkeet tällä hetkellä?
Tänä vuonna isoimpia tutkimushankkeita on ”Työelämän muutoksen vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen’”, jossa tuotetaan uutta tutkimustietoa siitä, kuinka työelämän rakennemuutokset ja taloudelliset suhdanteet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja sukupuolten välisiin
palkkaeroihin Suomessa. Toinen iso hanke on ”Väyläinvestointien tarve ja henkilöliikenteen kilpailuttaminen”, jossa
selvitetään bussiliikenteen kilpailutuksen vaikutusta palkkatasoon ja henkilöstön vaihtuvuuteen.

Millaiset ovat taloustieteellisen tutkimuksen rahoitusnäkymät? Valtiohan on suuntaamassa
rahoitusta uudelleen, ja yksityiselläkin puolella taitaa tapahtua muutoksia.
Yleislinja on, että kilpailu on vuosi vuodelta kiristynyt tutkimusrahoituksen hakemisessa. Vuosien varrella mm. työmarkkinatutkimuksen tutkimusrahoitus on supistunut. Ylipäänsä taloudellisten vaikutusten ja politiikkatoimien vaikuttavuuden tutkimukseen on myönnetty selvästi vähemmän rahoitusta verrattuna mm. sosiaali- ja terveysalaan, ympäristötutkimukseen tai maa- ja metsätalouteen. Toivottavasti Suomen Akatemian yhteyteen perustetun Strategisen tutkimuksen
neuvoston (STN) rahoituksen painopistealueissa korostuu julkisen talouden, työmarkkinoiden ja makrotalouden tutkimuskohteiden tärkeys suomalaiselle yhteiskunnalle.

Ekonomistit ovat olleet huolissaan tutkimusaineistojen saatavuudesta. Viimeksi
Tilastokeskus ilmoitti leikkauksista. Onko tilanne ekonomistien kannalta huononemassa?
Tilastokeskuksen säästöt ja suunnitellut tilastojen lakkauttamiset tai supistamiset ovat erittäin huolestuttavia. Listoilla
on myös ekonomistien paljon käyttämiä tilastoja, joten tilanne näyttäisi olevan huononemassa. Onneksi tiedonkäyttäjillä
eli myös meillä ekonomisteilla on mahdollisuus ottaa kantaa näihin suunnitelmiin ennen lopullisten päätösten tekemistä.

1 (3)

PA L K A N S A A J I E N

Seminaari eurooppalaisesta
palkkavertailusta
Palkansaajien tutkimuslaitos järjestää 3.12. iltapäiväseminaarin eurooppalaisesta palkkavertailusta. Seminaarissa alustavat Torsten Schulten (Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf) ja tutkijat PT:n ”Suomalainen palkkataso
EU-vertailussa”-tutkimushankkeesta, jonka loppuraportti
julkaistaan samassa tilaisuudessa (ks. alla ”Tulossa olevia
tutkimuksia”). Seminaarin kutsu lähetetään myöhemmin
syksyllä.

Vuoden näyttötutkintovaikuttajapalkinto Mari Kangasniemelle
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää yhdessä muiden opettajakorkeakoulujen kanssa Näyttötutkintomestariseminaarin 25.–26.9. Långvikissä. Seminaarissa palkitaan vuoden näyttötutkintovaikuttajaksi valittu
PT:n erikoistutkija Mari Kangasniemi. Hänen tutkimuksensa ”Näyttötutkintojen tuottavuus- ja palkkavaikutukset” ilmestyi viime vuonna PT:n Raportteja-sarjassa numerolla 28.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2014 ilmestyy
ensi viikolla teemanaan ”Työmarkkinat murroksessa”. Se
sisältää artikkeleita tuottavuudesta, aineettomasta pääomasta, EU:n ja USA:n välisestä kauppasopimuksesta,
kaupunkirakenteen tiivistämisestä, osa- ja määräaikaisesta työstä, korkeakoulutettujen työelämänäkymistä ja
perhe-eläkkeistä. Lisäksi lehdessä julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiaisen
haastattelu.

Uusia Työpapereita
XX No. 293 Lehmus Markku: Finnish fiscal multipliers
with a structural VAR model
Tutkimuksessa tarkastellaan finanssipolitiikan kertoimien arviointia Suomessa. Finanssipolitiikan kerroin
kertoo, kuinka suuren vaikutuksen bruttokansantuotteessa aiheuttaa julkisten menojen tai verotuksen
muutos.

Muualla julkaistuja tutkimuksia
XX Böckerman, P. & Johansson, E. & Saarni, S.I. & Saarni,
S.E. (2014): The Negative Association of Obesity with
Subjective Well-being: Is It All about Health? Journal
of Happiness Studies, 15, 857-867.
Tutkimuksessa tarkastellaan ylipainon vaikutuksia hyvinvointiin.
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XX Böckerman, P. & Bryson, A. & Viinikainen, J. & Hakulinen, C. & Pulkki-Raback, L. & Raitakari, O. & Pehkonen, J. (2014): Biomarkers and Long-term Labour
Market Outcomes: The Case of Creatine, Centre for
Economic Performance, Discussion Paper No. 1279.
Tutkimuksessa tarkastellaan lapsuudessa mitattujen
biomarkerien vaikutuksia myöhempiin työmarkkinatulemiin.
XX Härkänen, T. & Kotakorpi, K. & Pietinen, P. & Pirttilä,
J. & Reinivuo, H. & Suoniemi, I. (2014): The Welfare
Effects of Health-based Food Tax Policy, Food Policy,
49, 196-2006.
Työssä tutkitaan terveysvaikutteisten ruokaverojen
vaikutusta ruuan kysyntään, verotaakan jakautumiseen ja terveyteen. Tutkimus antaa esimerkin
siitä, miten sekä kysynnän muutosten että näiden
terveysvaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuudet voidaan samanaikaisesti huomioida analyysissa. Näin voidaan tavanomaisten piste-estimaattien
asemesta tuottaa veromuutosten terveysvaikutusten intervalliestimaatteja. Sokerin verottaminen
johtaa tilastollisesti merkitseviin terveysvaikutuksiin sekä 2-tyypin diabeteksen että sepelvaltimotaudin taudin osalta. Terveysvaikutukset ovat pienituloisille muita tuloryhmiä suuremmat, ja siksi
veromuutos voi pienentää väestön terveyseroja.
Tämä lieventää verotaakan kielteisiä jakaumavaikutuksia.
XX Pirttilä, J. & Suoniemi, I. (2014): Public Provision,
Commodity Demand, and Hours of Work: An Empirical Analysis, Scandinavian Journal of Economics, 116,
1044-1067.
Optimaaliseen hyödykeveroteoriaan perustuva empiria tarjoaa vain vähän osviittaa verotuskäytäntöjen tueksi. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen
kulutustutkimuksen avulla työtuntien, hyödykekysynnän ja julkisesti tarjotun lasten päivähoidon välistä yhteyttä. Jos työtuloja kontrolloidaan epäparametrisesti estimoidun riippuvuuden avulla, käy ilmi,
että sekä pääomatulot että asumismenot riippuvat
käänteisesti työtunneista. Toisaalta päivähoidon
käyttö riippuu positiivisesti työtunneista. Tulokset
perustelevat pääoma- ja asuntotulojen verotusta ja
päivähoidon tukea.

Tulossa olevia tutkimuksia
XX Kangasniemi, M. & Sauramo, P., Yanar, O.: ”Suomalainen palkkataso EU-vertailussa”, ilmestyy Raportteja-sarjassa 3.12.
Tutkimusprojektin tarkoituksena oli arvioida suomalaista palkkatasoa käyttämällä vertailukohtana
tietoja eri EU-maissa työskentelevien palkansaajien
palkoista. Palkkaa tarkastellaan ensisijaisesti palkansaajanäkökulmasta eli palkansaajan ostovoiman
tärkeimpänä lähteenä. Tulokset antavat vastauksia
mm siihen, miten suomalaiset palkansaajat sijoittui-
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vat EU-maiden palkansaajien välisissä palkkatasovertailuissa vuonna 2011 ja mitä EU-maiden palkansaajien palkoille on tapahtunut talouskriisivuosina
2008–2011.

Uusi tutkimussopimus
Tutkimusjohtaja Merja Kauhanen: ”Osa-aikatyö palvelualoilla”.
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Henkilöstöuutisia
XX Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen on nimitetty vs. tutkimusjohtajaksi ajalle 1.9.2014–31.7.2015
tutkimusjohtaja Reija Liljan vuorotteluvapaan ajaksi.
XX KTT Terhi Maczulskij on nimitetty määräaikaiseksi
vanhemmaksi tutkijaksi ajalle 15.9.2014–31.3.2016.
XX KTM Sakari Lähdemäki on nimitetty nuoremmaksi
tutkijaksi ajalle 1.9.2014–31.7.2015 ja projektitutkijaksi ajalle 1.8.–31.12.2015.
XX Valt.yo Osan Yanar toimii tutkijaharjoittelijana ajalla
1.8.–30.9.2014.
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