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Seija Ilmakunnas PT:n
johtajaksi 1.1.2011 alkaen

Hyvinvointivaltion suunta -kirjan
julkistamisseminaari

Johtokunta on nimittänyt valtiotieteiden tohtori Seija Ilmakunnaksen PT:n johtajaksi 1.1.2011 alkaen. Ilmakunnas siirtyy tehtävään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuk-sen (VATT) ylijohtajan paikalta. PT:n nykyinen johtaja
Jaakko Kiander aloittaa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
johtajana 1.11.2010. Ajalla 1.11.–31.12.2010 PT:n johtajan tehtäviä hoitaa tutkimusjohtaja Reija Lilja.

Palkansaajien tutkimuslaitos ja Työväen Sivistysliitto (TSL)
järjestävät seminaarin ”Hyvinvointivaltion suunta – nousu
vai lasku?” keskiviikkona 3.11.2010 klo 9.00–13.15 Paasitornin Siltasaari-salissa osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A.
Seminaarissa julkistetaan PT:n erikoistutkija Heikki Taimion toimittama samanniminen kirja. Seminaarikutsu löytyy
osoitteesta http://www.labour.fi/Tiedote/seminaari1110.
pdf, ja ilmoittautumiset pyydetään 29.10. mennessä.

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2010–2011 julkistettiin 8.9.2010. Arvio ennusteen toteutumisesta ilmestyy laitoksen kotisivuille joulukuussa. Seuraava varsinainen talousennuste julkistetaan keväällä.

Toimialaennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen ensimmäinen toimialaennuste ilmestyi marraskuussa 2009. Uusi toimialaennuste on
valmisteilla, ja se julkaistaan myöhemmin syksyllä 2010.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2010 ilmestyi syyskuun
puolivälissä. Numero 4/2010 ilmestyy joulukuun alkupuolella.

SATU-hankkeen loppuseminaari
Palkansaajien tutkimuslaitoksen vetämästä kolmivuotisesta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamasta hankkeesta ”Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät” (SATU) loppuseminaari järjestetään 15.12.2010,
jolloin myös hankkeen loppuraportti julkaistaan. Seminaarin paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten uusien palkkausjärjestelmien
käyttöönotto on vaikuttanut miesten ja naisten palkkaeroihin. Hankkeessa on analysoitu kattavien tilastollisten
aineistojen avulla ja monesta eri näkökulmasta, miten
uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto on heijastunut sukupuolten palkkaeroihin eri ura- ja elämänvaiheissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
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Hankkeessa tehtävät kokonaisvaltaiset, empiiriset
analyysit tuovat uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa palkkajärjestelmiä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevään keskusteluun. Analyyseissä käytetään niin yksityisen sektorin kuin julkisen sektorin osalta edustavia
yhdistettyjä yksilö- ja työpaikkatason tilastoaineistoja
1990-luvulta niin pitkälle nykypäivään kuin mahdollista.
Edustavien tilastoaineistojen käyttö merkitsee sitä, että
saadut tulokset palkkajärjestelmien muutosten vaikutuksista sukupuolten palkkaeroihin ovat koko talouden tasolle
yleistettäviä. Hankkeen tulokset antavat siten hyvän viitekehyksen myös työpaikkatason kehittämishankkeille,
joiden tuottamia suppeampaa joukkoa koskevia tuloksia
voidaan peilata tätä yleisempää perustarkastelua varten.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:
 No. 264 Markku Lehmus: Labour or Consumption taxes? An Application with a Dynamic General Equilibrium Model with Heterogeneous Agents.
Tutkimuksessa tarkastellaan sellaisen veroreformin vaikutusta, jossa verotuksen painopiste siirretään palkkojen
verottamisesta puhtaasti kulutuksen verottamiseen. Tässä yhteydessä käsitellään myös palkkaverotuksen progression vaikutusta. Tutkimuksen perusteella siirtyminen
työn verotuksessa tasaveroon lisää talouden tehokkuutta
pääoman kasautumisen kautta, mikä kuitenkin saavutetaan hieman epätasaisemman tulonjaon kustannuksella.
Kun korvataan progressiivinen palkkavero pelkästään
kulutusveroilla, talouden pääomakanta kasvaa selvästi,
työllisyys ja palkkatulojen jakauma eivät juuri muutu,
mutta varallisuuden keskittyminen lisääntyy.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:
 Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas (2010): The Job
Satisfaction-productivity Nexus: A Study Using Matched Survey and Register Data, Helsinki Center of Economic Research (HECER), Discussion Papers 297.
Tutkimuksessa tarkastellaan työtyytyväisyyden vaikutusta tuottavuuteen.
 Petri Böckerman, Seppo Laaksonen ja Jari Vainiomäki
(2010): Micro and Macro Level Wage Rigidity: Lessons
from Finland, Finnish Economic Papers, 23:1, 27–42.
Tutkimuksessa tarkastellaan palkkojen joustavuutta
Suomessa.
 Jaakko Kiander (2010): Julkisen talouden kestävyys
– onko meillä varaa hyvinvointivaltioon? Teoksessa
Saari, Juho (toim.): Tulevaisuuden voittajat. Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa, Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2010, 139–156.
 Eero Lehto (2010): Taantuma on jo lähes ohi – julkinen talous vahvistuu lähes itsestään, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 106, 315–319.
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Tulossa olevia tutkimuksia
 Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä: Toinen osa Kalevi Sorsa -säätiön Oikeudenmukainen verotus -projektia. Ilmestyy marraskuussa säätiön sarjassa.
Työssä esitetään konkreettinen veromalli Suomelle ja
lasketaan sen verokertymä- ja tulonjakovaikutuksia
JUTTA-mallin avulla.
 Jukka Pirttilä, Ilpo Suoniemi, Tommi Härkänen, Pirjo
Pietinen, Heli Reinivuon ja Kaisa Kotakorpi: tekeillä
oleva tutkimus Elintarvikeverotuksen muutosten terveysvaikutuksista, julkaistaan joulukuussa.
Hankkeessa tutkitaan, miten elintarvikeverotuksen muuttaminen terveysperustaiseksi vaikuttaisi elintarvikkeiden
kysyntään, ylipainoon, terveyteen sekä terveyseroihin.
 Heikki Taimio (toim.): Hyvinvointivaltion suunta – nousu
vai lasku? Helsinki: TSL, 2010. Kirja sisältää Johdannon
lisäksi 10 artikkelia, joista PT:n tutkijoiden kirjoittamia
ovat seuraavat:
– Jouko Kajanoja, Merja Kauhanen (PT) ja Pekka Tiainen (TEM): Uusi suunta työllisyyspolitiikkaan
– Jaakko Kiander (PT) ja Reijo Vuorento (Kuntaliitto):
Kuntatalous ja hyvinvointipalvelut
– Eero Lehto (PT): Suomen julkisen sektorin kestävyys
– Jukka Pirttilä (TaY & PT) ja Matti Tuomala (TaY): Millainen veromalli Suomeen? Hetemäen työryhmän esitysten arviointia

Uusia tutkimussopimuksia
 Eläketurvakeskuksen kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Tulojen muutos, tuloriskit ja tuloliikkuvuus”.
Erikoistutkija Ilpo Suoniemi toteuttaa hankkeen
2.9.2010–31.12.2011.
 Puu- ja erityisalojen liitto ja Rakennusliitto ovat liittyneet teollisuuden toimialojen liittojen konsortioon,
joka rahoittaa teollisuuden toimialojen kehitystä tarkastelevan toimialaennusteen laatimisen.
 Kalevi Sorsa -säätiö on myöntänyt rahoituksen tutkimusselvitykselle ”Veromallin rakentaminen”. Selvityksen laativat vanhempi tutkija Mari Kangasniemi ja
tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä.


Henkilöstöuutisia
 Valt. yo Jose Hämäläinen toimii tutkijaharjoittelijana
23.8.–31.12.2010.
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