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Suoritteet 2019

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS on vuonna 1971 perustettu it-
senäinen ja voittoa tavoittelematon kansantalouden asiantuntijayk-
sikkö. Laitoksessa tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan 
suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat ulkopuo-
lisissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistuvat aktiivisesti julkiseen 
talouspoliittiseen keskusteluun. Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
toiminnan tavoitteena on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen 
keskustelun sekä päätöksenteon tueksi.
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Ilon ja huolen aiheita

VUOSI 2019 tarjosi mielenkiintoisia ja haastavia ta-
pahtumia jokaiselle, katsoipa tilannetta sitten tutki-
muslaitoksen ikkunasta tai tähtitornista. 

Huhtikuussa pidettiin erityisen täpärät eduskun-
tavaalit, mutta hallitus saatiin kuitenkin koottua 
nopeasti eikä hallitusohjelmassakaan haluttu him-
mailla. Tavoitteet asetettiin vaalikauden loppuun 
ihailtavan korkealle: 75 % työttömyysasteen avulla 
julkinen talous saadaan tasapainoon. Suomesta 
tehdään hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä!

Suomi sai myös vuorollaan EU-puheenjohtajuu-
den vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Puheen-
johtajuus oli varsin vaativa ponnistus pienelle 
maalle, mutta suurista odotuksista huolimatta 
isoja EU:n laajuisia läpimurtoja ei juurikaan nähty. 
Yhteisbudjettiin ei tehty merkittäviä uudelleen-
kohdennuksia. 

Suomalaisia oli tarjolla keskeisiin kansainvälisiin 
johtotehtäviin, kuten IMF:n ja EKP:n johtajaksi. 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn oli kumpai-
seenkin tehtävään ehdolla, mutta ei tullut valitet-
tavasti valituksi. Sen sijaan kansanedustaja Jutta 
Urpilainen valittiin EU-komission komissaariksi, 
jonka vastuualueeseen kuuluvat EU:n kansainväli-
set kumppanuudet. 

Maailmantaloudessa alkoi kasvaa huoli talouskas-
vun merkittävästä hidastumisesta, jota oli aiheut-
tamassa Britannian eroamisaikeet EU:sta, Kiinan 
talouden hyytyminen sekä USA:n ja Kiinan välinen 
kauppasota. Euroopassakin Italia nousi taas huo-
lenaiheeksi, Ranskassa vero- ja sosiaaliturvan uu-
distukset herättivät laajaa vastarintaa ja Saksan 
vahva talouskasvu hyytyi pahemman kerran vuo-
siin. Myös Suomen vahva vuodesta 2015 alkanut ta-
louskasvu uhkasi vuoden viimeisellä neljänneksellä 
sammua kokonaan. 

Ilmastonmuutos oli politiikassa ja kansainvälisissä 
kongresseissa esillä enemmän kuin koskaan. Airu-
eena ilmastonmuutoksen torjunnassa on ollut roh-
kea ruotsalainen teini Greta Thunberg, joka esimer-
killään pisti kaiken peliin eikä kumarrellut maailman 
mahtimiehille. Monet potevat ilmastoahdistusta.

Kaikki yllä mainitut tapahtumat tulivat tavalla tai 
toisella myös tutkimuslaitoksen työpöydille, jotkut 
aiheet enemmän kuin toiset. Palkansaajien tutki-
muslaitoksen tutkijat ovat kuluneen vuoden aikana 
olleet esillä mediassa arvostettuina asiantuntijoi-
na. Myös tuottamamme talousennusteet kilpaile-
vat muiden ennustelaitosten kanssa oikeimpaan 
osuneen ennusteen tittelistä. Eri tiedotusvälineet 
ottivat myös innolla vastaan syksyllä ennusteen 
yhteydessä julkaistun esimerkkiperheiden os-
tovoimatarkastelun. Iloisia uutisia se sisälsikin: 
käytettävissä olevat tulot ja reaalinen ostovoima 
kasvavat pitkästä aikaa kaikissa tyyppiesimerk-
kiperheissä! Tämä onkin hyvä, sillä 20-luvun alun 
talouskehitys on kotimaisen kulutuskysynnän va-
rassa maailmantalouden kasvun hiipuessa. 

Merkittävä käytännön muutos tutkimuslaitokselle 
oli muutto uusiin toimitiloihin. Siirryimme Pitkän-
sillanrannasta Arkadiankadulle, Economicumin 
kiinteistöön 23.9.2019. Economicumissa olemme 
taloustieteellisen tutkimuksen keskittymässä ja hy-
vässä seurassa VATTn, Helsinki GSE:n, Aalto yliopis-
ton sekä Hankenin ja Talouspolitiikan arviointineu-
voston kanssa. Tupaantuliaiset pidettiin 4.12. todella 
juhlavissa tunnelmissa. Uudet tilat ovat tuoneet se-
minaarit ja muut tilaisuudet lähietäisyydelle ja mah-
dollistaa paljon tiiviimmän kanssakäymisen muiden 
taloustieteilijöiden kanssa. Myös tutkimuslaitosten 
keskinäinen yhteistyö on lähtenyt hyvään vauhtiin. 
Yhdessä olemme enemmän kuin yksitellen. 

Elina Pylkkänen
johtaja
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Tutkimustoiminnasta sekä arvos-
tettuja tieteellisiä julkaisuja että 
kansantajuisia tiivistyksiä

Laitoksen tutkimustoiminta jatkui monen työ-
markkinoita, julkistaloutta ja makrotaloutta ana-
lysoivan hankkeen parissa. Tutkimustoiminnan 
tuloksia näkyi niin laadukkaina kansainvälisinä 
tutkimusjulkaisuina, joista esimerkiksi kaksi oli 
arvostetussa Journal of Public Economics -jul-
kaisussa. Lisäksi tutkimustoiminnan tuotoksia 
olivat suomalaiselle yleisölle suunnattuina ra-
portteina ja tutkijoiden näkemyksiä kansantajui-
seksi avaavina kirjoituksinakin. Esimerkkinä jäl-
kimmäisestä voi mainita uudistetun Policy Brief 
–sarjan, joita julkaistiin kaksi vuonna 2019, jotka 
käsittelivät verotuksen ja tulonsiirtojen vaiku-
tuksia ja tulonjakoa. Tutkijat olivat myös ahkeria 
käymään kansainvälisissä konferensseissa ja ko-
timaisissa esitelmätilaisuuksissa esittelemässä 
tutkimuksiensa tuloksia. 

Laajemmista projektirahoitetuista hankkeista 
suuri osa työmarkkinatutkimuksen ja julkisen 
tutkimuksen lohkon työstä kuului kahteen Suo-
men Akatemian yhteyteen perustetussa Stra-
tegisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa 
STN-rahoituskonsortiossa: Työ, Tasa-arvo ja 
Julkisen Vallan Politiikka (WIP) sekä Osaaminen, 
koulutus ja tulevaisuuden työelämä (Taidot työ-
hön), joka päättyi vuonna 2019. Näissä tutkittiin 
mm. suomalaisten yritysten ulkomaisomistuksen 
vaikutuksia palkkoihin ja työllisyyteen, lasten 
hoitomuotojen vaikutuksia lasten osaamiseen  
ja kehittymiseen, työllisyyden polarisaatiota, 
robottien työllisyysvaikutuksia ja ammattikor-
keakoulu-uudistuksen vaikutuksia myöhempään 
palkka- ja työllisyyskehitykseen.

Laitoksen tutkijat olivat myös näkyvästi mediassa 
niin kotimassa kuin ulkomailla esillä liittyen perus-
tulokokeilun ensimmäisen vuoden vaikutuksiin. 
Tämän kokeilun jatkoksi tutkijat olivat mukana 
suunnittelemassa sosiaaliturvan byrokratia- ja in-
formaatiovaikutuksia käsittelevää kokeilua, joka 
voi tulevaisuudessa tulla osaksi SOTU-uudistusta 
ja sen vaikutusten arviointia. 

Toimiala- ja makrotutkimuksen lohkolla osallistut-
tiin Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailuky-
vyn arviointiin sekä hankkeeseen, joka selvittää 
kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedelly-
tyksiä. PT:n makromallia kehitettiin edelleen sekä 
tehtiin tutkimusta valtionyhtiöiden yksityistämi-
sen vaikutuksista. Lisäksi jatkettiin PT:n makro-
taloustieteellisen tutkimusohjelman piirissä tut-
kimusta finanssipolitiikan virityksen vaikutuksista 
makrotalouteen.                                            

Tuomas Kosonen                                                         
tutkimusjohtaja



6 (31)

Tutkimuslohkot

MERJA KAUHANEN
tutkimuskoordinaattori

OHTO KANNINEN
tutkimuskoordinaattori

ILKKA KIEMA
tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö

TYÖMARKKINOIDEN tutkimuksella on keskeinen 
asema tutkimuslaitoksemme toiminnassa. Teem-
me palkansaajien ja poliittisen päätöksenteon 
kannalta merkityksellisiä tutkimushankkeita. Tut-
kimuksen ohella tavoitteenamme on tutkimuksen 
ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikutus tiedon hyö-
dyntäjien kanssa. Empiirisissä tutkimuksissa hyö-
dynnämme pitkälti erilaisia mikroaineistoja.  

JULKISTALOUSTIETEESSÄ tutkitaan julkista poli-
tiikkaa tehokkuuden ja tulonjaon näkökulmas-
ta. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että otetaan 
huomioon ihmisten käyttäytymisen muutokset 
uudistuksia tehtäessä. Tulonjaolla tarkoitetaan 
sitä, että otetaan huomioon se, että euro pieni-
tuloiselle on tärkeämpi kuin euro suurituloiselle. 

MAKROTALOUSTIETEELLISEN ja talouspolitiikan 
tutkimuksen ohella makrotalouden lohko johtaa 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteen 
laadintaa ja tuottaa toimialakohtaisia selvityksiä. 
Osallistumme myös talouspoliittiseen keskuste-
luun ja arvioimme kriittisesti talouspoliittisessa 
päätöksenteossa hyödynnettyjen laskelmien me-
netelmällistä perustaa. 

Työmarkkinatutkimus Julkisen talouden tutkimus Makro- ja toimialatutkimus
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Tohtorihautomo

LAITOKSEN PIIRISSÄ toimii tohtorihautomo, jossa rahoitetaan 
taloustieteen jatko-opintoja jonkin yliopiston taloustieteen jat-
ko-opinto-ohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille. Vuonna 2019 
paikkoja oli kolme. Tohtorihautomon keskeinen taustataho on Pal-
kansaajasäätiö, jonka avustuksen turvin laitos on voinut perustaa 
tohtorihautomon. Tohtorihautomon idea on, että niissä jatko-opis-
kelijat voivat keskittyä jatko-opintoihin ja siten tehdä laadukkaan 
väitöskirjan. Paikkoihin siis sitoudutaan pitkäjänteisesti. Tavoite on 
keskittyä soveltavan taloustieteen tutkimukseen, mutta ei ohjail-
la muuten väitöskirjojen aiheita tarkasti. Opiskelijoilla on ohjaaja 
oman yliopiston toimesta, ja tätä ohjausta tuetaan laitoksen piiris-

sä, erityisesti tutkimusjohtaja Tuomas Kososen toimesta siltä osin 
kuin laitoksen soveltavasta tutkimusotteesta ja instituutioiden tun-
temisesta on jatko-opiskelijoille hyötyä.

Laitoksen piiriin oli jo vuonna 2018 perustettu jatko-opintopaikka, 
johon valittiin Sami Jysmä, joka suorittaa opintojaan Tampereen 
yliopistoon ja tekee väitöskirjaansa julkistaloustieteen alalta. Tämä 
toiminta laajeni syksyllä 2019 tohtorihautomoksi, jolloin avattiin 
kaksi uutta paikkaa. Paikkoihin valittiin Tiina Kuuppelomäki, joka 
tekee opintojaan Tampereen yliopistoon aiheenaan koulutuksen ta-
loustiede ja Aapo Kivinen, joka tekee opintojaan Aalto yliopistoon 

aiheenaan työmarkkinoiden ja tulonjaon kehitys. Aapo oli lisäksi 
syksyllä alkaneella jatko-opintovierailulla erittäin tasokkaassa Ber-
keleyn yliopistossa Yhdysvalloissa, jossa hänen ohjaajanaan toimii 
työn taloustieteen kärkinimi David Card ja lisäksi hän pääsee seu-
raamaan Berkeleyn yliopiston tasokkaita työn taloustieteen ja jul-
kistaloustieteen jatko-opintokursseja.

Tuomas Kosonen
tutkimusjohtaja

SAMI JYSMÄ
julkinen talous

AAPO KIVINEN
työmarkkinat

TIINA KUUPPELOMÄKI
koulutustutkimus

AAPO KIVINEN on Aalto yliopiston jatko-opiskelija, joka on jo suo-
rittanut ensimmäisen vuoden jatko-opinnot. Hänellä on yksi hanke 
PT:n Tuomas Kososen ja Tukholman yliopiston prof. Markus Jäntin 
kanssa (tuloerojen tarkastelu dynaamisessa kehikossa, taloudel-
lisen aseman periytyminen) sekä toinen hanke käynnissä aiheesta 
työmarkkinoiden muutos ja robotisaatio Joonas Tuhkurin kanssa 
(MIT:n jatko-opiskelija). Aapo on post graduate-opinnoissa Berke-
leyn yliopistossa USA:ssa tämän lukuvuoden ja palaa PT:n riveihin 
2020 kesästä lähtien. 

TIINA KUUPPELOMÄKI on Tampereen yliopiston kolmannen vuo-
den jatko-opiskelija, joka tehnyt pääasiassa Tuomas Pekkarisen 
(VATT) ohjauksessa koulutustutkimusta. Hän puolestaan vietti 
juuri vuoden Warwickissa post graduate-opintojen parissa. Hän 
on ollut mukana tutkimushankkeissa meritoituneiden tutkijoiden 
kanssa, kuten Hanna Virtanen (ETLA) tai Tuomo Suhonen sekä 
Mika Kortelainen (VATT). Hänellä on väitöskirjatyö siten jo hyvässä 
vauhdissa. Hänelle on tehty tutkijasopimus PT:lle ajalle 1.10.2019 
– 30.9.2022.

PT:n jatko-opiskelijahautomoon valitut henkilöt

SAMI JYSMÄ on Tampereen yliopistosta ja tullut tutkimusharjoitte-
lijaksi PT:hen jo vuonna 2016. Hän aloitti jatko-opinnot vuosi sitten 
ja nyt hänen asemansa PT:n jatko-opintopaikassa pystyttiin viral-
listamaan. Hän on suuntautunut julkisen talouden tutkimukseen 
(mm. makeisveron vaikutukset, asuntolainan vaikutus kotitalouk-
sien kulutukseen ja työn tarjontaan). Sami on osoittanut olevansa 
hyvä tutkija ja varmasti etenee opinnoissaan tavoiteaikataulun mu-
kaisesti. Tarkoituksena on, että Sami lähetetään vuoden mittaiselle 
tutkimusvierailulle Harvardiin USA:an ensi syksynä.
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”Koulutus on hyvä investointi myös ammattikorkeakouluissa.

Työn murroksen ja koulutuksen 
tutkimusteemat keskeisessä roolissa

Työmarkkinatutkimus

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neu-
voston tutkimushankkeista vuonna 2019 jatkuivat 
”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka” sekä 
”Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä”. 
Lisäksi tehtiin tutkimusta muun muassa palkoista 
ja palkkaeroista, koulutuksen ja mielenterveyden 
välisestä yhteydestä, monimuotoisen ansiotyön 
tekemisestä sekä perhevapaamalleista.  

Työmarkkinatutkimuksen lohkolla laajoja, monivuo-
tisia tutkimushankkeita vuonna 2019 olivat Suomen 
Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston tut-
kimushankkeet. ”Tasa-arvoinen yhteiskunta” -oh-
jelmaan kuuluva tutkimushanke ”Työ, Tasa-arvo ja 
Julkisen Vallan Politiikka” selvittää eriarvoisuuden 
laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä 
lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. 
Palkansaajien tutkimuslaitos on siinä mukana osa-
na laajaa, eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista 
koostuvaa monitieteistä konsortiota ja tekee tii-
vistä yhteistyötä muiden konsortioon osallistuvien 
tahojen kanssa. Hankkeessa keskeistä on tiivis 
vuorovaikutus eri tiedonhyödyntäjäryhmien kans-
sa. Hankkeessa oli vuonna 2019 meneillään muun 

muassa seuraavia työmarkkinatutkimuksen tutki-
musteemoja ylempien ammattikorkeakoulututkin-
tojen suorittamisen työmarkkinatuotot, työllisyy-
den polarisaation kehityssuunnat ja sen vaikutukset 
yksilötasolla sekä määräaikaisen työn vaikutus 
myöhempään tulokehitykseen. Toinen Strategisen 
tutkimusneuvoston monivuotinen tutkimushanke 
”Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä” 
(osa ”Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkki-
nat” –ohjelmaa) päättyi toimintavuonna. Hankkees-
sa tutkittiin vuonna 2019 muun muassa keskitetyn 
oppilasvalinnan sekä ylioppilaskirjoitusten arvosa-
nojen vaikutusta koulutus- ja työmarkkinatulemiin, 
ammattirakenteiden polarisaatiota yrityksissä että 
yritysrakenteiden muutoksen välityksellä, Kiinan 
halpatuonnin vaikutuksia suomaisten teollisuusyri-
tysten työntekijöiden työuriin sekä ulkomaisomis-
tuksen työmarkkinavaikutuksia. 

Muita tutkimusteemoja työmarkkinatutkimuksen 
lohkolla vuonna 2019 olivat globalisaation vaiku-
tukset teollisuuden työntekijöihin, monimuotoinen 
ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehitys 
suomalainen palkkataso EU-vertailussa, kun-

ta-alan ja yksityisen sektorin väliset palkkaerot, 
koulutus, työttömyys ja mielenterveys, työpaikat 
ja osallistuminen (GSIP-ohjelman vaikutukset Van-
taalla), nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, am-
mattilaisten ja kustannusten näkökulmista, SASKin 
toiminnan vaikuttavuusarviointi Mosambikissa 
sekä matemaattinen malli eri perhevapaamallien 
vaikutusten laskemiseksi.

Toimintavuonna työmarkkinatutkijoina toimivat 
erikoistutkija Petri Böckerman (osa-aikaisena), 
nuorempi tutkija Lauro Carnicelli, vanhempi tutki-
ja Hannu Karhunen, tutkimuskoordinaattori Merja 
Kauhanen, erikoistutkija Terhi Maczulskij (elokuun 
2019 loppuun asti), vanhempi tutkija Tuomo Vir-
kola sekä apulaistutkija Eetu Isotalo.  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non suorittamisen työmarkkinatuotot 
– osa Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan 
Politiikka (STN-WIP)-tutkimushanketta

VUONNA 2019 jatkui Suomen Akatemian Stra-
tegisen tutkimuksen neuvoston ”Tasa-arvoinen 

yhteiskunta”-ohjelmaan kuuluva 6-vuotinen tut-
kimushanke ”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Po-
litiikka (WIP)”. Seuraavassa esitellään tarkemmin 
hankkeessa tehtyä tutkimusta, joka liittyy ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suo-
rittamisen työmarkkinatuottoihin. Tutkimuksen 
tekijöinä toimivat Petri Böckerman PT:stä yhdessä 
Mika Haapasen (Jyväskylän yliopiston kauppakor-
keakoulu) ja Christopher Jepsenin (University Col-
lege Dublin) kanssa.

Osana ammatillisen koulutuksen kehittämistä 
Suomeen luotiin ammattikorkeakoulututkinto-
järjestelmä 1990-luvulla. Ammattikorkeakoulu-
tuksen tarkoitus on tarjota parempia käytännön 
työelämävalmiuksia kuin teoreettisemmin ja 
akateemisemmin painottuneen yliopistotutkin-
non. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat tutkin-
not laajennettiin 2000-luvulla koskemaan myös 
ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon kokeilu oli 
käynnissä Suomessa vuosina 2002-2005, jonka 
jälkeen YAMK-tutkinto vakinaistettiin lainsää-
dännöllä. Ensimmäiset YAMK-tutkinnot suori-
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tettiin vuonna 2004. Tämän jälkeen tutkintojen 
määrä on kasvanut tasaisesti, nykyisin määrä 
on suurin piirtein 3 000 vuosittain. Hakukelpoi-
suuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden 
työkokemus asianomaiselta alalta. Tutkinnon 
suorittamiseen ei sisälly lukukausimaksuja ja 
opiskelijoilla on oikeus saada opintotukea (tulo-
sidonnaista).

Vaikka useissa Euroopan maissa kuten Suomessa, 
Saksassa ja Puolassa on mahdollisuus suorittaa 
tällainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 
tutkintojen suorittamisen työmarkkinatuotoista 
ei juurikaan ole tutkittua tietoa. Tällainen tutki-
mustieto koulutuksen tuotoista aiempaa työko-
kemusta omaavien kohdalla on erityisen politiik-
karelevanttia finanssikriisin jälkeisissä oloissa, 
kun monet työttömäksi jääneet miettivät hank-
kiako lisää muodollista koulutusta ja hallitukset 
harkitsevat investoidako lisää ylempään amma-
tilliseen koulutukseen nuorten työmarkkinamah-
dollisuuksien parantamiseksi. Nopea tekninen 
kehitys ja työmarkkinoiden murros korostavat 
elinikäisen oppimisen merkitystä työelämässä 

pärjäämisessä joko työssä oppimisen tai muodol-
lisen koulutuksen muodossa. 

Böckermanin, Haapasen ja Jepsenin tutkimukses-
sa tuotettiin ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työmark-
kinatuotoista suomalaisilla työmarkkinoilla. Tutki-
muksen kohderyhmänä olivat ne opiskelijat, jotka 
olivat tutkintoa suorittaessaan 25-55-vuotiaita. 
Työmarkkinatuottoja arvioitiin valmistumisen jäl-
keisellä ansiotasolla että työllisyydellä. 

Tutkimuksen empiirisissä tilastollisiin malleihin pe-
rustuvissa analyyseissa hyödynnettiin tietosisällöl-
tään monipuolisia rekisteripohjaisia, kaikkia Suo-
men alle 70-vuotiaita koskevia kokonaisaineistoja. 
Hyödynnettävä yksilötason pitkittäisaineisto poh-
jautuu Tilastokeskuksen väestölaskennan pitkit-
täisaineistoon ja työssäkäyntitilastoon, joihin yh-
distettiin rekisteritiedot suoritetuista tutkinnoista 
sekä tiedot tutkintoon johtavissa koulutuksissa 
olevista opiskelijoista. Lisäksi aineistoon yhdis-
tettiin tiedot ylioppilastodistusten arvosanoista. 
Aineisto mahdollistaa tutkinnon suorittaneiden 

työmarkkinatilanteen (palkkojen ja työllisyyden) 
seuraamisen myös ennen ja jälkeen tutkinnon suo-
rittamisen.

Menetelmänä tutkinnon suorittamisen työ-
markkinavaikutuksia tutkittaessa hyödynnet-
tiin kiinteiden vaikutusten mallia otokselle, jos-
sa kaltaistamismenetelmällä oli muodostettu 
YAMK-tutkintoa suorittaneille taustaominaisuuk-
siltaan mahdollisimman samankaltainen vertai-
luryhmä alemman ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneista. Käytettäviä taustaominaisuuksia 
olivat muun muassa aiempi työmarkkinahistoria 
ja opintomenestys.

Tutkimuksen tulosten mukaan osallistuminen 
YAMK-tutkinto-ohjelmiin on keskimäärin joh-
tanut korkeampaan ansiotasoon. Viisi vuotta 
YAMK-koulutuksen aloittamisen jälkeen osallis-
tujien vuotuiset palkkatulot olivat noin 2 900 eu-
roa korkeammat kuin vertailuryhmän tulot. Seit-
semän vuoden jälkeen tuotto oli yli 3000 euroa. 
Työllisyyteen ylemmän ammattikorkeakoulun 
suorittamisella tutkimuksessa ei sen sijaan ha-

TERHI MACZULSKIJ
erikoistutkija

TEPPO LINDFORS
tutkijaharjoittelija

PETRI BÖCKERMAN
erikoistutkija

EETU ISOTALO
apulaistutkija

HANNU KARHUNEN
vanhempi tutkija

vaittu tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Tätä 
selittää se, että tutkinto suoritetaan yleensä työs-
säkäynnin ohella. Työllisyyteen kiinnittäytymises-
tä kertoo se, että tutkinnon suorittamisen aloitta-
neista 95 prosenttia oli myös työllisenä edellisenä 
vuonna ennen suorittamisen aloittamisesta.

YAMK-tutkintojen tuottoja palkkatuloihin ja työlli-
syyteen tarkasteltiin myös eri alaryhmille ja aloille. 
Tuotot ovat samanlaisia sukupuolen ja iän mukaan, 
mutta tutkintoaloittaisia eroja kuitenkin löytyi. An-
siotasolla mitattuna koulutuksen tuotto oli kor-
keampi terveys- ja sosiaalialalla kuin kaupallisilla 
tai tekniikan aloilla. 

Koska ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
neet harvoin pääsevät suorittamaan yliopisto-
tutkintoa, tarjoaa ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaminen parhaan tavan suorittaa 
muodollinen jatkotutkinto. Tämän tutkimuksen 
mukaan jatkotutkimuksessa pitäisi selvittää myös 
YAMK-tutkintojärjestelmästä koituvia kustannuk-
sia ja verrata niitä YAMK-tutkintojen hyötyihin. 
Näin saataisiin tietoa poliittisille päätöksenteki-

LAURO CARNICELLI
nuorempi tutkija

TUOMO VIRKOLA
vanhempi tutkija
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Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden 
työelämä (Taidot työhön)

SUOMEN AKATEMIAN Strategisen tutkimuksen 
neuvoston ”Osaavat työntekijät - menestyvät työ-
markkinat” -ohjelman kuuluva ”Osaaminen, kou-
lutus ja tulevaisuuden työelämä” -tutkimushanke 
päättyi vuonna 2019. Palkansaajien tutkimuslai-
toksen työmarkkinatutkijoista Terhi Maczulskij, 
Hannu Karhunen ja Tuomo Virkola osallistuivat 
hankkeeseen.

Vuonna 2019 tutkimusta seuraavista teemoista: 
ammattirakenteiden polarisaatio sekä yrityksis-
sä että yritysrakenteiden muutoksen välityksellä, 
Kiinan halpatuotannon vaikutukset suomalaisten 
teollisuusyritysten työntekijöiden työuriin, yliop-
pilaskirjoitusten arvosanojen vaikutus koulutus- ja 
työmarkkinatulemiin, yliopisto-opintojen eri alojen 
keskeyttämiset (1975-2015), yliopistoverkoston 
laajentumisen vaikutus koulutusmahdollisuuksien 
tasa-arvoon sekä ulkomaisomistuksen vaikutukset 
työmarkkinoille 

Globalisaation vaikutukset teollisuu-
den työntekijöihin 

TERHI MACZULSKIJ tutki vuonna 2019 Palkan-
saajasäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa 
globalisaation vaikutuksia teollisuuden työnteki-
jöiden myöhempiin työuriin suomalaisella koko-
naisaineistolla. 

Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt 
ja yhteiskunnallinen kehitys

TYÖSUOJELURAHASTON RAHOITTAMA tutki-
mushanke monimuotoisen ansiotyön tekemisestä 
suomalaisilla työmarkkinoilla. Hankkeen tutkijoina 
toimivat Merja Kauhanen (PT) yhdessä Tampereen 
yliopiston Anu Järvensivun (hankkeen vetäjä), 
Arja Haapakorven ja Jouko Nätin kanssa. 

Suomalainen palkkataso 
EU-vertailussa

VUONNA 2019 päättyi Palkansaajasäätiön osara-
hoittama tutkimushanke ”Suomalainen palkkataso 
EU-vertailussa”, jossa vertailtiin suomalaista palk-
katasoa ja siinä tapahtunutta kehitystä muihin Eu-
roopan maihin ajanjaksolla 2007-2015. Hankkeen 
tutkijoina toimivat Merja Kauhanen ja Olli-Matti 
Laine. Hankkeen tuloksista julkaistiin raportti Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksen raportteja -sarjassa.

Kunta-alan ja yksityisen sektorin väli-
nen palkkaeroselvitys 2019

KUNTATYÖNANTAJIEN RAHOITTAMA selvitys jul-
kisen ja yksityisen sektorin välisistä palkkaeroista. 
Eetu Isotalo yhdessä Etlan Terhi Maczulskijin ja Ant-
ti Kauhasen kanssa toimivat hankkeen tutkijoina. 

GSIP Vantaa UIA 

VANTAAN KAUPUNGIN koordinoima, kolmivuoti-
nen EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -hanke 
GSIP Vantaa (Growth and Social Investment Pacts 
for Local Companies in the City of Vantaa), jossa 
seurataan ja arvioidaan Vantaan alueella toteutet-
tavan GSIP- ohjelman vaikutuksia eri yrityksissä. 
Palkansaajien tutkimuslaitoksesta hankkeessa on 
mukana Hannu Karhunen.

Koulutus, työttömyys ja mielenterveys
 
PALKANSAAJASÄÄTIÖN OSITTAISESTI rahoitta-
massa hankkeessa pyritään selvittämään, kuinka 
toisen asteen opintoihin pääsemisen epäonnistu-
minen on yhteydessä erilaisiin mielenterveydellis-
ten ongelmien, kuten lääkekäytön, ilmentymiseen. 
Hankkeen tutkijoina Hannu Karhunen yhdessä 
Mikan Haapasen (Jyväskylän yliopiston kauppa-
korkeakoulu), Terhi Maczulskijin (ETLA) ja Hanna 
Virtasen (ETLA) kanssa.

jöille siitä, kuinka parhaalla tavalla allokoida re-
sursseja yliopistollisen ja ammatillisen koulutuk-
sen tarjoajille. 

Tutkimus on jatkoa Petri Böckermanin, Mika Haa-
pasen ja Christopher Jepsenin STN-WIP-hank-
keessa tekemälle aiemmalle tutkimukselle, jossa 
he tutkivat ammattikorkeakoulututkinnon suorit-
tamisen vaikutusta työmarkkinamenestykseen an-
siotaso- ja työllisyysvaikutuksilla mitattuna. 

Tutkimus ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non suorittamisen työmarkkinavaikutuksista 
julkaistiin vuonna 2019 Labour Economics -leh-
dessä: Back to school: Labor-market returns to 
higher vocational training, Labour Economics 61 
(2019) 101758.
 

Työmarkkinatutkimuksen 
lohkon tutkimushankkeet 
vuonna 2019

Työ-, tasa-arvo ja julkisen vallan poli-
tiikka (STN-WIP)

PT:N TYÖMARKKINATUTKIJOISTA Petri Böcker-
man, Merja Kauhanen ja Terhi Maczulskij osallis-
tuivat tutkimushankkeeseen vuonna 2019.

Vuonna 2019 tutkimusta seuraavista teemoista 
edellä esitetyn lisäksi: työmarkkinoiden polarisoi-
tuminen ja sen seuraukset (useita osahankkeita 
tähän liittyen), robottien työllisyysvaikutukset, 
määräaikaisen työn vaikutukset myöhempään tu-
lokehitykseen sekä vuokratyötä tekevien työmark-
kinaliikkuvuus.

Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, 
ammattilaisten ja kustannusten näkö-
kulmista

VN TEAS-TUTKIMUSHANKKEESSA ’Nuorten ri-
kollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja 
kustannusten näkökulmista’ tarkastellaan nuori-
sorikollisuuteen keskittyviä ehkäisytoimenpiteitä. 
Hannu Karhunen loi hankkeessa tiekartan tulevien 
kustannushyötyanalyysien toteuttamiseksi. Hank-
keen raportti julkaistiin alkuvuodesta 2019. 

SASKin toiminnan vaikuttavuusarvi-
ointi Mosambikissa

HANKKEEN TAVOITTEENA on arvioida satunnais-
tetun kokeen avulla SASKin (Suomen Ammattiliit-
tojen Solidaarisuuskeskus) rahoittaman koulutuksen 
vaikuttavuutta Mosambikissa. PT:ltä hankkeessa on 
tutkijana Lauro Carnicelli.

Matemaattinen malli eri perhevapaa-
mallien vaikutusten laskemiseksi

PERHEVAPAAMALLIEN VAIKUTUSTEN laskemi-
seksi PT:n VN TEAS -hankkeessa tavoitteena on 
rakentaa eri matemaattinen malli, joka on yhteen-
sopiva empiirisen aineiston ja aiempien tulosten 
kanssa. Työmarkkinalohkon tutkijoista hankkee-
seen osallistuvat Lauro Carnicelli ja Hannu Karhu-
nen.

Merja Kauhanen
tutkimuskoordinaattori
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”Ylempi  ammattikorkeakoulututkimus nostaa 
palkkatuloja.
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” Perustulokokeessa havaittiin, että työllisyys ei lisääntynyt ensimmäisen 
vuoden aikana merkittävästä kannustinten parantumisesta huolimatta.

Julkisen talouden ymmärrys on tärkeää 
hyvinvoinnin maksimoimiseksi kestävästi

Julkisen talouden tutkimus

Eläketutkimus

JULKISEN TALOUDEN lohkon Ohto Kanninen ja 
Terhi Ravaska julkaisivat kaksi eläkkeisiin liitty-
vää laajaa tutkimusta. Kesäkuussa ilmestyi Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksen sarjassa raportti 
”The Effect of Relabeling and Incentives on Re-
tirement: Evidence from the Finnish Pension Re-
form in 2005” tutkimuksesta, jossa havaittiin, että 
eläkepäätökseen voidaan vaikuttaa merkittävästi 
muuttamalla lakisääteisiä eläkeikiä kannustumia 
muuttamatta. Tulos löydettiin tutkimulla vuoden 
2005 laajaa eläkeuudistusta. Tätä tulosta voidaan 
hyödyntää eläkejärjestelmien suunnittelemisessa 
jatkossa. Lisäksi tutkijat julkaisivat raportin ”To-
wards an Agile and Evidence-based Pension Sys-
tem”, missä tehtiin lisäksi kansainvälinen vertailu 
eläkejärjestelmistä.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa vanhuuselä-
köitymisikä siis laski alennetun täyden vanhuu-
seläkkeen alarajan laskun myötä 65:stä 63:een. 
Toisaalta uudistuksessa myös nostettiin varhen-

netun vanhuuseläkkeen alarajaa 60:stä 62:een. 
Tällä oli luonnollisesti eläköitymisikää nostava 
vaikutus. Molempien muutosten tuottama yh-
teisvaikutus vanhuuseläkkeen aloittamisikään oli 
pieni. Vuoden 2017 vanhuuseläkeuudistuksella 
täyden vanhuuseläkkeen alarajaa nostetaan as-
teittain takaisin 65 ikävuoteen ja myöhemmin 
ylikin.

Tässä tutkimuksessa saatua tulosta voidaan 
hyödyntää eläkejärjestelmien suunnittelemises-
sa jatkossa, sillä lakisääteisen eläkeiän muut-
taminen tarjoaa päättäjille työkalun vaikuttaa 
eläköitymiseen ilman kannustinmuutosten ai-
heuttamia kustannuksia. Tätä työkalua tullaan 
jatkossakin luultavasti käyttämään. On kuiten-
kin hyvä muistaa, että jos lakisääteisen elä-
keiän muutoksilla saadaan ihmiset jatkamaan 
työuralla pidempään kuin olisi heidän etujensa 
mukaista, hyvinvointi kärsii. Eläkejärjestelmän 
kestävyyden lisäksi on siis huomioitava hyvin-
vointinäkökulma parhaaseen ymmärrykseen 
perustuen.

Laajempaa eläkeuudistusta ei ole välittömäst itu-
lossa perään . Lisäksi tutkijat julkaisivat eläkeaiheis-
ta raportin ”Towards an Agile and Evidence-based 
Pension System”, missä tehtiin kansainvälinen ver-
tailu eläkejärjestelmistä.

STN-WIP

SUOMEN AKATEMIAN strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittama ja prof. Matti Tuo-
mala (TaY) johtama tutkimuskonsortio, ”Työ, Ta-
sa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka” (STN-WIP), 
jatkui vuonna 2019. Tutkimusohjelmassa selvite-
tään, miten politiikka muovaa eriarvoisuutta lyhy-
ellä tähtäimellä ja koko elinkaaren aikana. Ohjel-
ma tuottaa mm. uutta tutkimustietoa tuloerojen, 
köyhyyden, työllisyyskehityksen ja terveyden 
dynamiikasta. Tähän otosaineistoihin perustuvat 
poikkileikkaustarkastelut tulonjaosta eivät riitä. 
STN-WIP -konsortion Tilastokeskuksesta etäkäyt-
töön saama kokonaisaineisto mahdollistaa dy-
namiikan tarkastelut suurella havaintomäärällä. 
Tutkimus selvittää liikkuvuutta tuloportaikossa ja 

toimeentuloriskien, huipputulojen ja keskiluokan 
dynamiikkaa. Erityisenä mielenkiintona on, miten 
eri tekijät, mukaan lukien tulojen uudelleenjako 
(vero- ja tulonsiirtojärjestelmä), ovat muovan-
neet tulonjakoa.

Eriarvioisuus ja tuloliikkuvuus

ILPO SUONIEMI jatkoi ylisukupolvisen tuloliikku-
vuuden tutkimusta kokonaisaineistoon perustu-
valla paneeliaineistolla. Aineisto saatiin (vasta) 
joulukuussa päivitettyä kahdella lisävuodella ja se 
kattaa vuodet 1995-2016 (TK:n työjonosta johtu-
en prosessi kesti koko vuoden). Alustavia tuloksia 
esiteltiin Taloustieteen kesäpäivien yhteydessä jär-
jestetyssä STN-WiP -konsortion seminaarissa.

Suomessa eri sukupolvien tulojen välinen järjes-
tyslukukorrelaatio on jonkin verran suurempi kuin 
aiemmin Skandinavian maille mitatut, mutta sel-
västi pienempi kuin Yhdysvalloissa. Kokonaisai-
neiston perusteella riippuvuus on epälineaarinen 
ja voimistuu tulojakauman suurituloisessa osassa. 
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ILPO SUONIEMI
erikoistutkija

HEIKKI TAIMIO
erikoistutkija

TERHI RAVASKA
nuorempi tutkija

Se näkyy myös tarkasteltaessa, miten korkea-
koulututkintojen suorittamis- ja työllisyysaste riip-
puvat vanhempien tuloasemasta. Kun kehitystä 
seurataan, tulojen välinen riippuvuus näyttää vah-
vistuvan lasten ikääntyessä, jopa yli kolmenkym-
menen ikävuoden jälkeen.

Aiempien otokseen perustuvien havaintojen 
perusteella tulonjaon tasaisuuden ja ylisuku-
polvisen liikkuvuuden välillä on ns. positiivinen 
korrelaatio (ns. ”Kultahattukäyrä”), kun tarkas-
telu tehdään maakuntatasolla (Suoniemi 2017). 
Mitatut korrelaatiot olivat tosin hauraita, mikä 
johtuu osin maakuntien ja käytettävissä olevien 
havaintojen pienestä lukumäärästä. Kokonaisai-
neistolla tarkastelutasoa on voitu syventää seu-
tukuntatasolle.

Seutukuntien perusteella eri tulokäsitteillä mi-
tattujen lapsuuden aikaisten tuloerojen ja liik-
kuvuuden välinen korrelaatio joko häviää tai on 
vain lievästi positiivinen. Tämä poikkeaa siitä, 
mitä Chetty ym. ovat havainneet Yhdysvallois-
sa. Vastaavasti tuloliikkuvuuteen mahdollisesti 
vaikuttavat alueelliset erot, kuten asuinympäris-

töjen postinumerotasolla mitattu tulotasoon pe-
rustuva segregaatio, ovat Suomessa pienempiä 
kuin Yhdysvalloissa eikä ”heikkoja alueita” löydy 
helposti. Toisaalta tuloliikkuvuuteen vaikuttavat 
myös muut tekijät, esimerkiksi koulutusmah-
dollisuudet. Nämä vaativat jatkotarkasteluja. 
Tutkimus tähtää erilaisten vertailuasetelmien 
muodostamiseen, joissa tarkastellaan lapsuu-
denaikaisia muuttoja parempien edellytysten 
alueiden ja vastaavasti huonompien edellytysten 
alueiden välillä.

Perustulo

OHTO KANNINEN (yhdessä VATT:n Jouko Ver-
hon ja Kari Hämäläisen sekä Kelan Miska Si-
manaisen kanssa) on tutkinut Suomen perus-
tulokokeen vaikutuksia työllisyyteen. Kokeen 
ensimmäisen vuoden perusteella on havaittu, 
että vaikka perustuloon arvottujen työttömien 
joukossa osallistuminen aktiivitoimenpiteisiin 
muuttui vapaaehtoiseksi, osallistuttiin niihin lä-
hes yhtä paljon kuin työttömyysturvaa saamien 
työttömien keskuudessa. Ne eivät siis ole niin 
vastenmielisiä kuin usein ajatellaan. Tähän voi-

vat myös vaikuttaa aktiivitoimista maksettavat 
korotusosat. Lisäksi kokeessa havaittiin, että 
työllisyys ei lisääntynyt ensimmäisen vuoden 
aikana huolimatta merkittävästä kannustinten 
parantumisesta. Kelan työttömyysetuuksia saa-
vien joukossa kannustimiin ei siis reagoida kovin 
vahvasti. Tämä asia on otettava huomioon sosi-
aaliturvaa suunniteltaessa. 

Sosiaalivakuutukset

PETRI BÖCKERMAN, Ohto Kanninen ja Ilpo 
Suoniemi tutkivat optimaalista sosiaalivakuu-
tusjärjestelmää, erityisesti sairauspäiväraha-
järjestelmää. Optimaalinen sosiaalivakuutus 
tasapainottelee kahden keskeisen vaikutuksen 
välillä. Toisaalta sosiaaliturvan maksaminen voi 
aiheuttaa kustannuksia vääristämällä käyttäy-
tymistä ja alentamalla työn tarjontaa. Samaan 
aikaan sosiaaliturvan hyöty on se, että ihmiset 
voidaan vakuuttaa epäsuotuisien tapahtumien 
varalta. Molemmat mekanismit tulee tuntea hy-
vin, jotta Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kes-
kiössä olevat sosiaalivakuutukset voidaan suun-
nitella järkevästi. 

JEREMIAS NIEMINEN
tutkijaharjoittelija

Verotus

TUOMAS KOSONEN, Sami Jysmä ja Riikka Savo-
lainen ovat tarkastelleet makeisveron muutosten 
vaikutuksia hintoihin ja kysyntään. Makeisvero on 
tehokas tapa alentaa haitallista kulusta vain, jos 
se todella vaikuttaa käyttäytymiseen. Jos käyt-
täytymisvaikutus on matala, verotusta kannattaa 
kohdennetun haittaveron sijaan nostaa kokonais-
valtaisesti.

Ohto Kanninen
tutkimuskoordinaattori

KATRI VÄISÄNEN
apulaistutkija
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”Riippuvuussuhteet muuttavat kuvaamme pk-yritysten roolista.

Makrotaloustieteen lohko tutki yrityksiä, 
elvytyksen vaikutuksia ja tuottavuutta

Makro- ja toimialatutkimus

MAKROTALOUSTIETEEN LOHKO laati vuonna 
2019 mm. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman 
selvityksen erikokoisten yritysten roolista Suo-
men kansantaloudessa. Selvityksessä tarkasteltiin 
yritysten välisiä riippuvuussuhteita ja riippuvuus-
suhteiden huomioimisen vaikutusta erikokoisten 
yritysten roolista muodostamaamme kuvaan. Sel-
vitys on toimitettu Työ- ja elinkeinoministeriöön, ja 
se ilmestyy alkuvuodesta 2020.

Suuressa osassa Tilastokeskuksen julkaisemia ti-
lastoja pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarkastellaan 
erillisinä yrityksinä silloinkin, kun ne ovat konser-
nin osia. Näin toimittaessa pk-yritysten rooli näyt-
tää paljon suuremmalta kuin konserneja kokonai-
suuksina tarkasteltaessa.

Oikea kuva erikokoisten yritysten roolista on tär-
keä esimerkiksi arvioitaessa pk-yrityksiä tukevien 
politiikkatoimien hyödyllisyyttä. Tavanomaisen 
käsityksen mukaan pk-yrityksiin syntyy enemmän 
työpaikkoja kuin suuriin, mikä perustelee pk-yri-
tysten tukemista. Riippumattomien pk-yritysten 
tukemisen mielekkyys riippuu kuitenkin olennai-
sesti siitä, syntyvätkö uudet työpaikat ensisijaises-

ti epäitsenäisiin vai riippumattomiin pk-yrityksiin. 
Tarkastelimme erikokoisten yritysten riippuvuus-
suhteita vuosina 2008-2016 Tilastokeskuksen 
yritystason aineiston pohjalta. Käytössämme oli 
useita lähestymistapoja. Niistä yksinkertaisimmas-
sa jäsensimme yritykset toisaalta koon perusteella 
(erikseen tarkasteltuina) pieniin, keskisuuriin ja 
suuriin ja toisaalta riippuvuussuhteiden perusteel-
la konserniyrityksiin ja itsenäisiin yrityksiin. Tar-
kastelemme kunkin yritysryhmän arvonlisäystä, 
henkilötyövuosilla mitattua henkilöstöä, tuotta-
vuutta, tavaravientiä ja palveluvientiä sekä niissä 
tapahtuneita muutoksia.  Tällainen tarkastelu ker-
too mm. eri yritysryhmien aggregaattitason tuot-
tavuuskehityksestä ja niiden muuttuvista rooleista 
talouskasvun tuottamisessa.

Tällainen yksinkertainen tarkastelu ei kuitenkaan 
kerro, miten paljon konsernirakenteiden huomioi-
matta jättäminen vääristää kuvaamme pk-yritysten 
merkityksestä. Jos esimerkiksi jotkin erikseen tar-
kasteltuina pk-yrityksen kokoiset yritykset kuuluvat 
konserniin, joka myös kokonaisuutena tarkasteltu-
na on pk-yrityksen kokoinen, kuvamme pk-yritys-
ten merkityksestä Suomen taloudelle ei muutu, jos 

päätämme asennoitua ko. konserniin yhtenä yksit-
täiseen yritykseen rinnastettavana kokonaisuutena. 

Siksi tarkastelimme yritysryhmiä myös kokonai-
suuksina. Sovelsimme Tilastokeskuksen yrityskoko-
luokituksia kokonaisiin konserneihin tai yritysryh-
miin niiden jäsenyritysten sijasta, ja luokittelimme 
ryhmät pieniksi, keskisuuriksi tai suuriksi niiden 
yhteenlasketun koon nojalla. Ongelmaksi muo-
dostui kuitenkin se, ettei kansainvälisesti toimivien 
konsernien ulkomaisen osan koosta ollut mahdollis-
ta saada tietoja. Siksi erottelimme toisistaan kan-
sallisen ja kansainvälisen konsernitason tarkastelun. 
Kansallisella konsernitasolla konsernit luokiteltiin 
pieniksi, keskisuuriksi tai suuriksi niiden Suomessa 
sijaitsevan osan koon perusteella. Kansainvälisen 
konsernitason tarkastelussa kaikki kansainvälisesti 
toimivat konsernit luokiteltiin suuriksi.

Kaikilla kolmella tasolla – yritystasolla, jolla yritys-
ten välisiä riippuvuuksia ei oteta huomioon niiden 
kokoa arvioitaessa, sekä kansallisella ja kansainvä-
lisellä konsernitasolla – pk-yritysten osuus tarkas-
teltujen yritysten henkilöstöstä oli suurempi kuin 
niiden osuus tarkasteltujen yritysten arvonlisästä. 

Tämä kertoo pk-yrityksen suuria yrityksiä pienem-
mästä tuottavuudesta. 

Yritystasolla pk-yritysten osuus kaikkien yritys-
ten yhteenlasketusta henkilöstöstä oli tarkaste-
lujaksolla noin 58-62 prosenttia, ja niiden osuus 
arvonlisäyksestä oli noin 50-54 prosenttia. Kum-
pikin osuus väheni noin kahdeksan prosenttiyk-
sikköä kansalliselle konsernitasolle siirryttäessä ja 
noin viisitoista prosenttiyksikköä kansainväliselle 
konsernitasolle siirryttäessä. Tuloksista voidaan 
päätellä esimerkiksi, että noin neljännes yritys-
ten riippuvuuksia huomioimattomissa tilastoissa 
pk-yritysten henkilöstöksi luokitellusta henkilös-
töstä työskentelee itse asiassa joko yritysryhmäs-
sä joka on kokonaisuutena ottaen suuri, tai kan-
sainvälisessä yritysryhmässä.

Tutkimuksemme tukee aiemmassa kirjallisuudes-
sa tavanomaista johtopäätöstä, jonka mukaan 
pk-yrityksissä sekä syntyy että häviää enemmän 
työpaikkoja kuin suurissa. Peräkkäisiä vuosia ver-
tailtaessa pk-yritysten luokan ja suurten yritysten 
luokan yhteenlaskettuun henkilöstöön vaikuttavat 
kuitenkin muutkin tekijät kuin se, että työpaikko-
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jen syntyy ja häviää molempina vuosina toimivissa 
(eli säilyvissä) yrityksissä. Tällaisen yritysten sisäi-
sen henkilöstökasvun ohella kokonaisen yritysluo-
kan henkilöstöön vaikuttaa myös uusien yritysten 
synty, vanhojen yritysten häviäminen ja yritysten 
siirtyminen luokasta toiseen. 

Työpaikkojen määrän nettokasvu on ollut suurem-
paa pk-yritysten kuin suurten yritysten luokassa. 
Havaitsemme myös, että tarkastelujaksolla yri-
tysten sisäinen henkilöstömäärän kasvu on ollut 
(yrityskoosta riippumatta) vahvempaa itsenäisissä 
kuin konserniin kuuluvissa yrityksissä.  Kun muut-
kin tekijät otetaan huomioon, henkilöstökehitys 
on kuitenkin myönteisempää konserniin kuuluvien 
kuin itsenäisten pk-yritysten luokassa. 

Yllättävimmät tuloksemme koskivat itsenäisten 
pk-yritysten osuutta tavaroiden ja palvelujen vien-
nistä. Se osoittautui oleellisesti pienemmäksi kuin 
aikaisempien tutkimustulosten valossa olisi ollut 
perusteltua olettaa. Tutkimuksemme mukaan kon-
serniyritysten tavaravienti on ollut keskimäärin yli 
90 % aineistomme yritysten yhteenlasketusta ta-
varaviennistä, ja palveluviennissä konserniin kuu-

luvien yritysten osuus on ollut keskimäärin 94 %. 
Tarkastelimme myös yritystukien jakautumista 
”aitojen” (konserniin kuulumattomien) ja muiden 
pk-yritysten välillä. Pk-yritysten tuet kohdistuvat 
suurimmalta osin itsenäisiin yrityksiin, mutta kon-
sernirakenteen huomioiminen muuttaa kuitenkin 
paikoin kuvaa yritystukien kohdentumisesta. Tu-
kea saaneet itsenäiset pk-yritykset myös muuttu-
vat konsernin osiksi useammin kuin muut itsenäi-
set yritykset. Tutkimus osoitti, että tukea saavien 
pk-yritysten osuus yliarvioidaan, mikäli konserni-
rakennetta ei huomioida tuen kohdentamisessa. 
Erilaisten yritystukimuotojen kohdentuminen tu-
lisikin raportoida avoimesti myös yritysten konser-
nirakenteen mukaan. 

Erilaisilla yritystuilla on useita eri tavoitteita, ja 
olisi suositeltavaa tarkastella sitä, kuinka erilaiset 
tavoitteet, kuten työllisyyden tai tuottavuuden 
tukeminen, käyvät yksiin yrityksen mahdollisen 
konsernirakenteen kanssa. Mikäli yrityksen mah-
dollinen konsernirakenne on ristiriidassa yritystu-
kimuodon tavoitteiden kanssa, tulisi harkita joko 
tuen uudelleen kohdentamista tai lakkauttamista. 
Kaiken kaikkiaan tutkimuksemme osoitti, että kon-

sernirakenteen huomioiminen on tärkeää, sillä se 
muuttaa oleellisesti kuvaamme erikokoisten yri-
tysten roolista taloudessa. Yritystilastoissa olisikin 
tärkeää kiinnittää enemmän huomiota sekä yritys-
kokoon että yritysten riippuvuussuhteisiin muista 
yrityksistä.

Makrotalouden lohkon muita tutki-
musaiheita 

MAKROTALOUSTIETEEN LOHKOLLA tutkittiin 
myös elvyttävän finanssipolitiikan vaikutuksia. 
Sakari Lähdemäki ja Henri Keränen kehittivät Pal-
kansaajasäätiön rahoittamassa hankkeessa uuden 
mittarin finanssipoliittiselle kertoimelle, joka kuvaa 
elvyttävän (tai kiristävän) budjettipolitiikan vaiku-
tusta talouskasvuun. Hankkeen ensimmäinen jul-
kaisu valmistuu piakkoin.

Sakari Lähdemäen väitöskirjan yhden osan muo-
dostavassa tutkimuksessa tarkasteltiin valtionyri-
tysten yksityistämisen vaikutuksia yritysten suori-
tuskykyyn. Tutkimuksesta valmistui viime vuonna 
alustava kirjallinen versio, ja tutkimus julkaistaan 
tänä vuonna PT:n työpaperina. 

RONI MÄKELÄ
tutkijaharjoittelija

JULIA NIEMELÄINEN
vanhempi tutkija

SAKARI LÄHDEMÄKI
nuorempi tutkija

PERTTI HAAPARANTA
ulkoinen professori

HENRI KERÄNEN
nuorempi tutkija

SANTTU KERKO
tutkijaharjoittelija

Eero Lehto laati Rakennusliiton ja Paperiliiton ra-
hoituksella Suomen paperiteollisuuden ja raken-
nusalan näkymiä käsitelleet toimialakatsaukset. 
Lehdon selvitys ”Paperiteollisuuden näkymät ja 
ilmasto” julkistettiin kesäkuussa 2019. Rakennus-
alaa tarkasteleva selvitys julkistetaan piakkoin.

Vuonna 2018 toimintansa aloittanut tuottavuus-
lautakunta, johon makrotalouden tutkimuskoor-
dinaattori Ilkka Kiema kuuluu Palkansaajien tut-
kimuslaitoksen edustajana, julkaisi ensimmäisen 
raporttinsa vuoden 2019 keväällä. Makrotaloustie-
teen lohko käynnisti myös yhteistyössä Pellervon 
taloustutkimuksen kanssa tuottavuuslautakunnan 
toimintaa tukevan VN TEAS -hankkeen ”lyhyen 
tähtäimen kilpailukyvyn eteenpäin katsova arvi-
ointi”, jossa tarkastellaan kustannuskilpailukyvyn 
eri mittareiden soveltuvuutta Suomeen sekä kus-
tannuskilpailukyvyn lyhyen tähtäimen ennusteita. 

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori,

ennustepäällikkö
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Ennuste ja talouskehityksen seuranta

Aiempaa helppolukuisemmat esimerkkiperhe- 
laskelmat toivat ennusteelle lisää julkisuutta

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS julkisti vuon-
na 2019 kaksi talousennustetta, kevään talousen-
nusteen 10.4. ja syksyn talousennusteen 17.9. 
Kevään ennustetta laadittaessa ennusteryhmään 
kuuluivat Hannu Karhunen, Ilkka Kiema, Sakari 
Lähdemäki, Terhi Maczulskij, Aila Mustonen, Elina 
Pylkkänen ja Heikki Taimio. Ennusteryhmää veti 
Ilkka Kiema, joka vastasi myös ulkomaankaupan 
ennusteesta. Elina Pylkkänen vastasi julkisen talou-
den ennusteesta ja Hannu Karhunen kotitalouksien 
tulonmuodostusta sekä yksityistä kulutusta kuvaa-
vasta ennusteesta. Terhi Maczulskij laati työmarkki-
naennusteen. Sakari Lähdemäki arvioi investointien 
kehitystä ja vastasi myös makromallin ja VAR-mallin 
käytöstä. Heikki Taimio laati arvion kansainvälises-
tä talouskehityksestä sekä muun Euroopan unionin 
että EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Aila Musto-
nen vastasi ennuste-aineiston päivityksestä.

Syksyn ennusteen laadintaan osallistui sama 
ennusteryhmä lukuun ottamatta Terhi Maczuls-

kij’a, jonka sijasta työmarkkinaennusteen laati 
Hannu Karhunen. PT:n vanhemmaksi tutkijaksi 
keväällä 2019 siirtynyt Julia Niemeläinen laati 
kotitalouksia koskevan ennusteen. Syksyn en-
nuste sisälsi myös vuosittain julkaistavat esi-
merkkiperheiden taloudellisen aseman kehitys-
tä kuvaavat laskelmat, jotka laati Henri Keränen.

Kevään ennusteessa tarkasteltiin yksityiskohtaisem-
min odotetun sote-uudistuksen vaikutuksia kunti-
en investointeihin sekä Suomen työmarkkinoiden 
sopeutumista ammattirakenteiden muutokseen. 
Kevään ennusteessa esitettiin myös vaihtoehtoislas-
kelmia, jotka kuvasivat hallitsemattoman Brexitin tai 
muun odottamattoman kansainvälisen kriisin ennus-
tettuun kehitykseen aiheuttamia muutoksia. 

Syksyn ennusteen erillisteemoja olivat tuotan-
nolliset investoinnit Suomeen ja tärkeimpiin kil-
pailijamaihin, EKP:n rahapolitiikka sekä palkka-
tuki työmarkkinapolitiikan välineenä.

Ennustetoiminnan uudistamista jatkettiin myös 
vuonna 2019. Kevään 2019 ennusteen julkises-
sa esittelyssä päätettiin poikkeuksellisesti pai-
nottaa yhtä ennusteen erillisteemoista, Terhi 
Maczulskij’n ammatillista rakennemuutosta tar-
kastellutta tutkimusta. Kokeilu osoittautui on-
nistuneeksi, sillä ammatillista rakennemuutosta 
koskenut tutkimus ja sen ansiosta myös ennuste 
sai runsaasti medianäkyvyyttä.

Vuosittain julkistettavia esimerkkiperhelaskel-
mia oli uudistettu sisällöllisesti syksyllä 2018, ja 
syksyllä 2019 uudistettiin laskelmien esitysta-
pa. PT:n viestintäkoordinaattoriksi kesällä 2019 
siirtynyt Essi Lindberg ja ohjelmistoasiantuntija 
Aila Mustonen suunnittelivat ja toteuttivat uu-
distetun esimerkkiperhetiedotteen. Aiempaa 
havainnollisempi tiedote jäsennettiin yksittäi-
siä perheitä kuvaaviin osioihin, ja laskennassa 
käytettyjen menetelmien kuvausta tiivistettiin 
oleellisesti. Uudistettu esitystapa johti esimerk-

kiperhelaskelmien saaman julkisuuden huomat-
tavaan kasvuun. 

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori, 

ennustepäällikkö

”Ennustetoimintaa uudistettiin painottamalla ammatillista 
rakennemuutosta käsitellyttä erillisteemaa.
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TALOUS & YHTEISKUNTA -LEHTI (T&Y) ilmestyi 
toimintavuoden aikana neljä kertaa. Painetun leh-
den levikki oli noin 2 150 kappaletta ja sivumäärä 
keskimäärin 67,5. Lehdessä julkaistiin 30 artikke-
lia, 8 kolumnia, 14 lukuvihjettä ja 4 haastattelua. 
Useat lehden artikkelit ja haastattelut ovat saaneet 
huomiota osakseen tiedotusvälineissä. 

T&Y -lehden vastaavana päätoimittajana oli toi-
mintavuonna johtaja Elina Pylkkänen. Lehteä toi-
mitti erikoistutkija Heikki Taimio, ja sen taitosta 
vastasivat julkaisusihteeri Irmeli Honka (numerot 
1 ja 2) sekä ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen 
(numerot 3 ja 4). Kannen suunnittelusta vastasi 
graafikko Niilas Nordenswan ja kirjoittajien kuvaa-
misesta valokuvaaja Maarit Kytöharju. Lehti pai-
nettiin Kirjapaino Jaarlissa.

T&Y-lehti koostuu ajankohtaisista artikkeleista, jot-
ka sisältävät painavia ja perusteltuja kannanottoja. 
Kirjoitusten luettavuuden parantamiseksi on käy-
tetty runsaasti kuvioita ja taulukoita.

Kukin numero on julkaistu sekä kokonaisena 
pdf-versiona että artikkeli artikkelilta laitoksen ko-
tisi-vuilla samaan aikaan painetun lehden kanssa. 
Internetissä on käynyt tuhansia ihmisiä lukemassa 
niin tuoreita kuin vanhojakin numeroita. Lehti on 
otettu vastaan erittäin myönteisesti.

T&Y:n Twitter-tilillä on julkaistu uutisia lehdestä ja 
toimittajan kirjoittamia lyhyitä kommentteja ajan-
kohtaisiin, lehteä lähellä oleviin aiheisiin. 
Suuri vaalinumero 1/2019

SUURI VAALINUMERO käsittelee aiheita, jotka 
voivat nousta esille kevään vaalikeskusteluissa. 
Pääpaino on ilmastonmuutoksessa: haastatelta-
vana on Maailman ilmatieteen järjestön pääsih-

teeri Petteri Taalas, ja kahdessa eri artikkelissa 
pohditaan metsien hiilinielujen ja yhdyskunta-
rakenteen merkitystä pyrittäessä hillitsemään 
ilmaston lämpenemistä. Muut artikkelit käsitte-
levät tuloerojen kasvua, sotea, eläkkeiden riittä-
vyyttä, maahanmuuttajien työllistymistä, EMUn 
uudistamista, eurooppalaista palkkavertailua ja 
kestävyysvajeen sopimattomuutta talouspolitii-
kan suunnitteluun. 

Tulevaisuuden työ ja osaaminen 
2/2019

ARTIKKELIT JA HAASTATTELU kertovat tutkimuk-
sista, joita on tehty Suomen Akatemian strategi-
sen tutkimuksen neuvoston hankkeessa ”Osaavat 
työntekijät - menestyvät työmarkkinat”. Keskeinen 
kysymys on, miten sopeudutaan teknologisen ke-
hityksen mukanaan tuomaan työn murrokseen. 

Työ ja terveys 3/2019

TYÖ JA TERVEYS -NUMERO käsittelee tervey-
denhuoltojärjestelmän toimivuutta Suomessa ja 
Ruotsissa, terveyskäyttäytymistä, työikäisten pal-
veluja, työaikajoustoja, mielenterveyspalveluja ja 
sote-uudistusta.

Aluekehityksen uudet tuulet /2019

KESKEINEN KYSYMYS tässä numerossa on vä-
estön, työvoiman ja taloudellisen toiminnan kes-
kittyminen suuriin kaupunkeihin. Lisäksi tässä 
numerossa käsiteltiin Ruotsin aluepolitiikkaa, 
aluetutkimuksen menetelmiä ja asuntoluototuksen 
kasvuun liittyviä riskejä.

Heikki Taimio
erikoistutkija

Talous & Yhteiskunta -lehti
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”Työvoimapulan yksi osa on  työnhakijoiden osaamisvaje,  
johon olisi  pitänyt  varautua  jo  vuosia  sitten.

Talous & Yhteiskunta -lehden toimitus-
neuvosto

Jaakko Haikonen, STTK
Teemu Hirvonen, Palkansaajasäätiö

Ilkka Kaukoranta, SAK
Jyrki Kemppainen, Akava

Pirjo Pajunen, SAK
Jorma Peussa, JHL

Elina Pylkkänen, päätoimittaja
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VUONNA 2019 PT:llä aloitettiin viestinnän mää-
rätietoinen kehittäminen, kun keväällä käynnistyi 
rinnakkain kaksi suurta kehittämisprosessia: brän-
di- ja nimenuudistamishanke sekä verkkosivuuu-
distus. Brändi- ja nimenuudistamishankkeen vai-
heet viivästyttivät jo aiemmin keväällä alkanutta 
verkkosivuprojektia niin, että sivuston valmistumi-
nen siirrettiin vuoden 2020 alkuun. 

Henkilöstö- ja tehtävävaihdoksia 

KESÄKUUN ALUSTA LÄHTIEN viestinnän kehittä-
misestä ja toteutuksesta on vastannut viestintä-
koordinaattori Essi Lindberg yhteistyössä johdon, 
tutkijoiden sekä muiden tukipalvelujen kanssa. 
Toukokuuhun asti laitoksen tiedotuksesta vasta-
sivat erikoistutkija Heikki Taimio, hallintosihtee-
ri Jaana Toivainen ja ohjelmistoasiantuntija Aila 
Mustonen. 

Tukipalveluissa työskenteli vuoden lopulla vii-
si henkeä. Taloushallinnosta- ja tukipalveluista 
vastasivat hallintosihteeri Jaana Toivainen ja ta-
loussihteeri Merja Lindholm. Tietopalvelusta ja 
järjestelmistä vastasivat IT-infrastruktuurin asian-
tuntija Esapekka Kalliola ja ohjelmistoasiantuntija 
Aila Mustonen. 

Brändin kirkastaminen

TUTKIMUSLAITOKSEN BRÄNDIN kirkastamiselle 
on jo pitkään nähty tarve PT:n hallituksessa. Ke-
säkuun alussa henkilöstölle esiteltiin brändinuu-
distamisen yhteydessä viestintätoimisto Norden-
swan&Siirilä oy:n ehdotus PT:n uudeksi nimeksi. 
Tilaisuudesta käynnistyi prosessi, jossa brändi- ja 
nimenuudistamiselle haettiin henkilöstön kanssa 

yhteistä tahtotilaa niin työpajoin, epämuodollis-
ten palaverien avulla kuin akateemisille puheen-
vuoroille varattujhin tilaisuuksiin. Brändi- ja nimi-
uudistuksen tiimoilta kesän ja alkusyksyn aikana 
henkilöstön kanssa tavattiin yhteensä neljä kertaa. 
Lisäksi heinä-elokuun ajalle nimiehdotusten kom-
mentointiin ja ideointiin varattiin henkilöstölle 
oma keskustelutila sähköiseen Trello-ympäristöön. 
Prosessissa hyödynnettiin jo vuonna 2016 toteu-
tettuja Aula Research Oy:n laatimaa sidosryhmä-
kartoitusta sekä Kaskas Media Oy:n tekemää au-
ditointiraporttia. 

Hallituksen päätöksestä loppusyksyn 2019 ai-
kana tilattiin lisäksi Taloustutkimukselta tunnet-
tuuskysely yhteistyössä muiden taloudellisten 
tutkimuslaitosten kanssa (PTT & Etla). Koottujen 
materiaalien pohjalta hallitus jatkaa brändi- ja ni-
menuudistamisprojektia vuoden 2020 aikana.

Uudet verkkosivut  

HUHTIKUUSSA ALOITETTIIN verkkosivujen uudis-
tamisprojekti yhteistyössä Site Logic oy:n kanssa. 
Projektia eteenpäin viemään nimettiin työryhmä 
(Heikki Taimio, Aila Mustonen, Elina Pylkkänen ja 
Jaana Toivainen). Essi Lindberg on syksyn alusta 
lähtien vastannut projektin koordinoinnista. 

Verkkosivuprosessin eri vaiheissa on kuultu henki-
löstön toiveita. Vuoden 2019 lopulla verkkosivujen 
koodaus oli edelleen käynnissä. Uusien verkkosi-
vujen arvioitu valmistumisajankohta on maaliskuu 
2020.

Tutkimukselle vaikuttavuutta 
viestinnän keinoin

Viestintä
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AILA MUSTONEN
ohjelmistoasiantuntija

ESAPEKKA KALLIOLA
IT-infrastruktuurin asiantuntija

JAANA TOIVAINEN
hallintosihteeri

MERJA LINDHOLM
taloussihteeri

Järjestelmät ja tietopalvelut Talous ja hallinto

Strategia 2020-2023

PT:N UUTEEN STRATEGIAAN 2020-2023 viestintä 
tuodaan koko tutkimuslaitoksen toimintaa läpileik-
kaavaksi elementiksi. Marraskuussa henkilöstön 
kehittämispäivässä pohdittiin sisäisen viestinnän 
kehittämistä, visiota, missiota ja arvoja. Työpajan 
ohjasivat FM Laura Saksala ja FM Essi Lindberg. 
Henkilöstön kehittämispäivä oli myös PT:n tulevan 
strategian tekoprosessin ensimmäinen etappi. 

Kehittämispäivän strategiaosuuden tavoitteena oli 
luoda henkilöstön yhteinen näkemys tulevaisuu-
den strategisista painopistealueista. Strategiatyö 
hallituksen ja PT:n johtoryhmän kesken jatkuu 
tammi-helmikuussa 2020.

Tutkimusfoorumi

KESÄKUUSSA HALLITUS käsitteli PT:n Tutkimus-
neuvottelukunnan toimintaa, tarkoitusta ja jäse-
niä. Koska sillä ei ollut käytännössä saavutettu 
tavoiteltua lisäarvoa päätti hallitus lopettaa toi-
minnan nykyisessä muodossaan. 

Elokuun kokouksessa tilalle perustettiin Tutkimus-
foorumi, joka käynnistyi marraskuun alussa Tutki-
musneuvottelukuntaa avoimempana aamiais- ja 
iltapäiväseminaarien sarjana, jossa käydään yh-
teiskunnallista keskustelua ja esitellään teemaan 
sopivaa tutkimustietoa. 

Ensimmäisen Tutkimusfoorumin aiheena oli Pe-
rustulo- ja byrokratiakoe, jossa puhuivat tutkimus-
johtaja Tuomas Kosonen ja tutkimuskoordinaattori 
Ohto Kanninen. 

Viestinnän vaikuttavuus

NYKYISET VERKKOSIVUT ovat toimineet koh-
talaisesti. Sivujen ylläpidosta ja niihin liittyvästä 
tiedottamisesta toukokuun loppuun saakka ovat 
vastanneet Aila Mustonen ja erikoistutkija Heik-
ki Taimio. Kesäkuun alusta alkaen verkkosivujen 
sisällöstä on vastannut viestintäkoordinaattori 
Essi Lindberg apunaan Aila Mustonen ja IT-inf-
rastruktuuriasiantuntija Esapekka Kalliola. Tut-
kijat ovat itse vastanneet omien tutkijasivujensa 
sisällöstä. 

Uusista julkaisuista ja tulevista seminaareista tie-
dotettiin laitoksen Internet-sivujen, rss-syöttei-
den, sähköpostilistan ja Twitter-tilin kautta. PT:n 
uutiskirje lähti vuoden 2019 aikana 14 kertaa noin 
500:lle tilaajalle. Vuoden aikana ilmestyi 17 leh-
distötiedotetta, julkaistiin kahdeksan PT-blogia ja 
viesteille saatiin n. 390 tuhatta näyttökertaa Twit-
ter-palvelussa. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi talousennusteen 
julkistamistilaisuutta, maaliskuussa ja syyskuussa, 
sekä yksi paneelikeskustelu maaliskuussa ja yksi 
esitelmä ja keskustelutilaisuus elokuussa ennustei-
den tiimoilta. 

Syksyn ennusteen yhteydessä julkaistava, koti-
talouksien ostovoiman muutoksia esittelevä Esi-
merkkiperheet-julkaisu uudistettiin rakenteeltaan 
ja visuaaliselta ilmeeltään ja se sai valtakunnan 
mediassa runsaasti näkyvyyttä.

Essi Lindberg
viestintäkoordinaattori

Tietopalvelu

TIETOPALVELUN VASTUULLA oli laitoksen ulkois-
ten ja sisäisten verkkosivujen ylläpito, sivujen päi-
vitykset sekä sivuille tulevien tiedotteiden taitto ja 
niistä tiedottaminen. Ulkoisten verkkosivujen uu-
distaminen aloitettiin yhdessä SiteLogicin kanssa.

Tietopalvelu huolehti laitoksen tietotekniikasta ja 
ohjelmistoista sekä opasti ohjelmistojen käytössä 
ja avusti tutkimusprojekteissa. Tietopalvelu vas-
tasi ennustejärjestelmästä ja sen päivittämisestä. 
Ennustejulkaisujen viimeistely ja taitto kuuluivat 
tietopalvelun tehtäviin. Talousennuste julkaistiin 
verkko-sivuilla sekä html- että pdf-muodossa.

Esimerkkiperhelaskelmat uudistettiin yhdessä 
viestintäkoordinaattorin kanssa. Tietopalvelu osal-
listui myös laitoksen viestintään.

Aila Mustonen
ohjelmistoasiantuntija
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Hallinto

Elina Pylkkänen, johtaja, PhD. (taloustiede)
Tuomas Kosonen, tutkimusjohtaja, VTT

Julkisen talouden tutkimus

Ohto Kanninen, tutkimuskoordinaattori 1.11., 
erikoistutkija, PhD.
Sami Jysmä, nuorempi tutkija, KTM
Jeremias Nieminen, tutkijaharjoittelija,VTK, 13.5.-
12.7. & 29.7.-23.8. 
Terhi Ravaska, nuorempi tutkija -30.6., vanhempi 
tutkija, KTM 1.7.-31.12.
Ilpo Suoniemi, erikoistutkija,  VTM, osa-aikainen 
Heikki Taimio, erikoistutkija, tiedottaja -31.5.,  
VTM, osa-aikainen 
Katri Väisänen, apulaistutkija, KTK, 14.10.-

Makro- ja toimialatutkimus

lkka Kiema, ennustepäälikkö, tutkimuskoordinaat-
tori, FT,  VTT
Pertti Haaparanta, ulkoinen professori (external 
professor)
Henri Keränen, nuorempi tutkija, VTK
Santtu Kerko, tutkijaharjoittelija, LuK, 8.4.-8.7. & 
12.8.-30.8.
Sakari Lähdemäki, nuorempi tutkija, KTM,
Roni Mäkelä, tutkijaharjoittelija, KTK, 20.5.-30.6. & 
1.8.-16.9.
Julia Niemeläinen,vanhempi tutkija, KTM, äitiysva-
paalla 21.9.2019-28.1.2020

Työmarkkinatutkimus

Merja Kauhanen, tutkimuskoordinaattori, KTT
Petri Böckerman, erikoistutkija, FT, dosentti, pro-
fessori, osa-aikainen
Lauro Carnicelli, nuorempi tutkija, Master in Eco-
nomic Analysis
Eetu Isotalo, apulaistutkija, KTK, 15.8.-
Hannu Karhunen, vanhempi tutkija, KTT
Tiina Kuuppelomäki, nuorempi tutkija, KTM, 
1.10.2019-30.9.2022  
Teppo Lindfors, tutkijaharjoittelija, VTK, 13.5.-9.8.
Terhi Maczulskij, erikoistutkija, KTT, dosentti, 
-30.8.
Tuomo Virkola, nuorempi tutkija, VTM, vanhempi 
tutkija 1.9.-

Tukipalvelut

Essi Lindberg, viestintäkoordinaattori, FM, 1.6.-
Irmeli Honka, julkaisusihteeri -15.9. 
Esapekka Kalliola, IT-infrastruktuurin asiantuntija, 
IT-tradenomi
Aila Mustonen, ohjelmistoasiantuntija, FM 
Merja Lindholm, taloussihteeri
Jaana Toivainen, hallintosihteeri

Henkilökunta
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Seminaarit

Avoimet seminaarit
 — Salla Simola (Aalto yo): Firms, occupations and 

the evolution of wage of distribution in Finland, 
30.1.

 — Terhi Maczulskij (PT): Mitä häviävien ammat-
tien työntekijöille tapahtuu? Havaintoja vuosille 
1970–2014, 13.2.

 — Visa Pitkänen (Kela): Sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kilpailuttamisen haasteet, 20.2.

 — Michaela Schmöller (Suomen Pankki): Stag-
nant Wages, Sectoral Misallocation and Slowing 
Productivity Growth, 11.4.

 — Tapio Räsänen (Kela): Yksityiset varhaiskasva-
tuspalvelut ja markkinat, 17.4.

 — Petri Böckerman (PT & Jyväskylän yo): Varhai-
nen terveys ja osallistuminen osakemarkkinoille, 
8.5.

 — Tuomas Kosonen (PT): Discrete Responses: 
Empirical Evidence and Implications, 15.5.

 — Lauro Carnicelli (PT): Unemployment, incenti-
ves to education and the macroeconomy, 22.5.

 — Merja Kauhanen (PT): Monimuotoinen ansiotyö, 
29.5.

 — Jeremias Nieminen (Turun yo): Työllisyyden 
kuntakokeilusta, 30.10.

 — Eugen Koev (Akava & Helsingin yo): Covariance 
between returns and employment: the identified 
wage gap effect of a qualitative variable in the 
detailed Oaxaca-Blinder decomposition, 13.11.

 — Joonas Ollonqvist (THL): Retirement, Incenti-
ves and Health: Evidence form Finnish Pension 
Reform, 20.11.

 — Tuomas Kosonen (PT): A case for zero effect 
of sin taxes on consumption? Evidence from a 
sweets tax reform, 27.11.

 — Elias Einilö (VATT): The Long-Term Effects of 
Income Sorting: Evidence from the Finnish Con-
scription, 4.12.

 — Sakari Lähdemäki (PT): Identification of fiscal 
SVARs in small open economies using trade part-
ner forecast errors as instruments, 11.12.

Muut seminaarit 
 — Eläkeikän alarajan laskeminen aikaisti eläkkeelle 

menoa. Ohto Kanninen ja Terhi Ravaska esittele-
vät alustavia tuloksia vuoden 2005 eläkeuudistuk-
sesta. Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki 19.6.

 — Kohti ketterää ja tutkimustietoon pohjautuvaa 

eläkejärjestelmää. Tarkastelussa eläkeiän muutos 
ja osa-aikaeläke – pitenevätkö työurat? Ohto 
Kanninen ja Terhi Ravaska esittelevät tutkimuksen 
ja tulokset. PT:n ja Työeläkevakuuttajat TELAn 
yhteisseminaari, Helsinki 24.10.

 — Tutkimusfoorumi – tutkimustietoa ja keskus-
telua. Perustulo- ja byrokratiakoe. Palkansaajien 
tutkimuslaitos, Helsinki 9.11.

Julkaisut
PETRI BÖCKERMAN

 — Does ICT Usage Erode Routine Occupations 
at the Firm Level? Labour: Review of Labour 
Economics and Industrial Relations, 33:1, 26-47 
(yhdessä Seppo Laaksosen ja Jari Vainiomäen 
kanssa).

 — Alternative Measures of Body Composition 
and Wage Premium: New Evidence from Indo-
nesia. PLoS ONE, 14(8): e0219438 (yhdessä Md 
Nazmul Ahsanin kanssa).

 — Harsh Times: Do Stressors Lead to Labor 
Market Losses? The European Journal of Health 
Economics, 20:3, 357-373  (yhdessä Terhi 
Maczulskijin kanssa).

 — Precarious Workers’ Choices about Unemp-
loyment Insurance Membership after the Ghent 
System Reform: The Finnish Experience. Social 
Policy & Administration, 53:7, 921-938. (yhdessä 
Young K. Shinin kanssa).

 — The Effect of Weight on Labor Market Out-
comes: An Application of Genetic Instrumen-
tal Variables. Health Economics, 28:1, 65-77 
(yhdessä John Cawleyn, Jutta Viinikaisen, Terho 
Lehtimäen, Suvi Rovion, Ilkka Seppälän, Jaakko 
Pehkosen ja Olli Raitakarin kanssa).  

 — Health Endowment and Later-life Outcomes 
in the Labour Market: Evidence Using Genetic 
Risk Scores and Reduced-form Models. SSM – 
Population Health, 7, 100379 (yhdessä Jaakko 
Pehkosen, Jutta Viinikaisen, Terho Lehtimäen, 
Niina Pitkäsen ja Olli Raitakarin kanssa).  

 — Mental disorders and Long-term Labour 
Market Outcomes: Nationwide Cohort Study of 2 
055 720 Individuals. Acta Psychiatrica Scandina-
vica, 140:4, 371-381 (yhdessä Christian Hakuli-
sen, Marko Elovainion, Martti Arffmanin, Sonja 
Lumpeen, Sami Pirkkolan, Ilmo Keskimäen ja 
Kristiina Manderbackan kanssa).

 — Back to School: Labor-market Returns to Hig-
her Vocational Schooling. Labour Economics, 61, 

101758 (yhdessä Mika Haapasen ja Christopher 
Jepsenin kanssa). 

 — Terveys ja työmarkkinamenestys. Kansantalou-
dellinen aikakauskirja, 115:1, 113-127 (yhdessä 
Terhi Maczulskijin kanssa).  

 — Ammattikorkeakoulut, työmarkkinat ja muut-
toliike. Teoksessa Jauhiainen, Signe (toim.): 
Aluetalouksia tutkimassa. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopistopaino, 152-158 (yhdessä Mika Haapasen 
kanssa).

 — Digital waste? Unintended consequences of 
health information technology. VATT Working 
Papers, No. 117, 70 s., IZA (Institute for the 
Study of Labor), Discussion paper, No. 12275, 
70 s. (yhdessä Mika Kortelaisen, Liisa L. Laineen, 
Mikko Nurmisen ja Tanja Saxellin kanssa).

 — Early health, risk aversion and stock market 
participation. IZA (Institute for the Study of 
Labor), Discussion paper, No. 12341, 50 s. (yh-
dessä Andrew Conlinin ja Rauli Sventon kanssa).

 — School tracking and mental health. Centre for 
Economic Policy Research, Discussion Paper No. 
14086. 57 s. IZA (Institute for the Study of La-
bor), Discussion paper, No. 12733, 57 s. CESifo 
Working Paper No. 7927. 57 s. (yhdessä Mika 
Haapasen, Christopher Jepsenin ja Alexandra 
Rouletin kanssa). 

 — Losing a job and (dis)incentives to move. 
ETLA Working Paper, No. 75, 43 s. (yhdessä 
Terhi Maczulskijin kanssa).

 — Prospective multicentre cohort trial on acute 
appendicitis and microbiota, aetiology and ef-
fects of antimicrobial treatment: Study protocol 
for the MAPPAC (Microbiology APPendicitis 
ACuta) trial. BMJ Open 2019;9:e031137 (työryh-
män jäsen).

SAMI JYSMÄ
 —The Finnish potential output: measurement and 

medium-term prospects.Valtioneuvoston selvitys- 
ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2019, 98 
s. (yhdessä Ilkka Kieman, Tero Kuusen ja Markku 
Lehmuksen kanssa).

OHTO KANNINEN
 — Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma 

satunnaistuesta kenttäkokeesta. Valtioneuvos-
ton selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
25/2019, 40 s. (yhdessä Jarkko Harjun, Tuomas 
Kososen, Tuomas Matikan ja Jouko Verhon kans-
sa).

 — Towards an Agile and Evidence-based Pension 

System. Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 
40, 29 s. (yhdessä Terhi Ravaskan kanssa).

 — The Effect of Relabeling and Incentives on 
Retirement: Evidence from the Finnish Pension 
Reform in 2005. Palkansaajien tutkimuslaitos, 
Working Papers 328, 25 p., (yhdessä Jon Gru-
berin, Terhi Ravaskan, Satu Nivalaisen ja Roope 
Uusitalon kanssa).

 — Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi. VATT 
Muistiot, 56, 36 s. (yhdessä Kari Hämäläisen, 
Miska Simanaisen ja Jouko Verhon kanssa).

 — Perustulokokeilun ensimmäisen vuoden työlli-
syysvaikutukset. Teoksessa: Kangas, O., Jauhi-
ainen, S., Simanainen, M., Ylikännö, M. (toim.) 
Perustulokokeilun työllisyys- ja hyvinvointivai-
kutukset – Alustavia tuloksia Suomen perustulo-
kokeilusta 2017–2018. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön raportteja ja muistioita 2019:8, (yhdessä 
Hämäläinen, K., Simanainen, M. ja Verho, J. 
kanssa).

 — Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset 
tuloluokittain. Policy Brief 1/2019, 3 s. (yhdessä 
Tuomas Kososen, Terhi Ravaskan ja Ilpo Suonie-
men kanssa).

HANNU KARHUNEN
 —The long shadow of high stakes exams: 

Evidence from discontinuities. Palkansaajien 
tutkimuslaitos, Working Papers 329, 49 s.

 —The intergenerational effects of parental 
higher education:  evidence from changes in 
university accessibility. Journal of Public Eco-
nomics, 176: 195-217 (yhdessä Tuomo Suhosen 
kanssa).

 —Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma 
satunnaistetusta kenttäkokeesta. Valtioneu-
von selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
25/2019, 40 s. (yhdessä Jarkko Harjun, Ohto 
Kannisen, Tuomas Kososen, Tuomas Matikan ja 
Jouko Verhon kanssa).

 —Kuvailevia havaintoja Oulusta ja suuntaviivoja 
vaikuttavuus- ja kustannushyötyanalyyseihin. 
Teoksessa: Kuka vastaa nuorten rikoksiin? 
Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkö-
kulmia palveluihin. Toim. Lotta Haikkola, Noora 
Hästbacka ja Elina Pekkarinen, Valtioneuvon 
selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
34/2019, s. 128-148.

MERJA KAUHANEN
 —Suomalainen palkkataso eurooppalaises-

sa vertailussa, Palkansaajien tutkimuslaitos, 
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Raportteja 39 (yhdessä  Olli-Matti Laineen 
kanssa).

ILKKA KIEMA
 —The Finnish potential output: measurement and 

medium-term prospects.Valtioneuvoston selvitys- 
ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2019, 98 
s. (yhdessä Sami Jysmän, Tero Kuusen ja Markku 
Lehmuksen kanssa).

TUOMAS KOSONEN
 — Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset 

tuloluokittain. Policy Brief 1/2019, 3 s. (yhdessä 
Ohto Kannisen, Terhi Ravaskan ja Ilpo Suoniemen 
kanssa).

 — Opintotuen tulorajat. Palkansaajien tutkimuslai-
tos, Raportteja 37, 51 s. (yhdessä Sampo Järvisen 
kanssa).

 — Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma 
satunnaistuesta kenttäkokeesta. Valtioneuvos-
ton selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
25/2019, 40 s. (yhdessä Jarkko Harjun, Ohto Kan-
nisen, Tuomas Matikan ja Jouko Verhon kanssa). 

 — Makeisveron vaikutus makeisten hintoihin ja ku-
lutukseen. Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportte-
ja 38, 33 s. (yhdessä Riikka Savolaisen kanssa).

 — Tax Compliance in the Rental Housing Market: 
Evidence from a Field Experiment. VATT Working 
Papers 122, 39 s. (yhdessä Essi Eerolan, Kaisa 
Kotakorven, Teemu Lyytikäisen ja Jarmo Tuimalan 
kanssa).

 — Missing Miles: Evasion Responses to Car Taxes. 
VATT Working Papers 123, 51 s. (yhdessä Jarkko 
Harjun ja Joel Slemrodin kanssa).

TERHI MACZULSKIJ
 —Terveys ja työmarkkinamenestys. Kansanta-

loudellinen aikakauskirja 1/2019, s. 113-127 
(yhdessä Petri Böckermanin kanssa).

 —Occupational Mobility of Routine Workers. 
Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 
327, 49 p. 

TERHI RAVASKA
 —The Effect of Relabeling and Incentives on 

Retirement: Evidence from the Finnish Pension 
Reform in 2005. Palkansaajien tutkimuslaitos, 
Working Papers 328, 25 p., (yhdessä Jon Gru-
berin, Ohto Kannisen, Satu Nivalaisen ja Roope 
Uusitalon kanssa).

 —Towards an Agile and Evidence-based 
Pension System. Palkansaajien tutkimuslaitos, 

Raportteja 40, 29 s. (yhdessä Ohto Kannisen 
kanssa).

 —Essays on optimal lifetime redistribution, 
inequality and well-being. Väitöskirja, Tampe-
reen Yliopisto.

ILPO SUONIEMI
 —Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tulo-

luokittain. PT Policy Brief 1/2019, 3 s. (yhdessä 
Ohto Kannisen, Tuomas Kososen ja Terhi Ravas-
kan kanssa).

 —Tulonjaon kehitys ja välitön verotus. PT Policy 
Brief 2/2019, 3 s. (yhdessä Marja Riihelän kans-
sa).

Muut julkaisut
PETRI BÖCKERMAN

 —Terveyskäyttäytyminen ja työmarkkinamenes-
tys: Mitä geenit kertovat? Talous & Yhteiskunta 
3/2019, s. 18-23 (yhdessä Jaakko Pehkosen ja 
Jutta Viinikaisen kanssa).

 —Mielenterveys terveyspolitikan keskiöön. Ta-
lous & Yhteiskunta 3/2019, s. 56-57.

 —Miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa 
menestykseen työmarkkinoilla? AkavaWorks, 
Artikkeli 3/2019, 7 s. (yhdessä Mika Haapasen 
kanssa).

PERTTI HAAPARANTA
 —Kestävyysvaje johtaa talouspolitiikan harha-

poluille. Talous & Yhteiskunta 1/2019, s. 74-84 
(yhdessä Ohto Kannisen ja Heikki Taimion 
kanssa).

 —Julkisesta velasta on hyötyä. Blogikirjoitus 
laitoksen www-sivuilla 15.3.

OHTO KANNINEN
 —Kestävyysvajelaskelman korko-oletus on var-

masti väärin. Onko se ongelma? Blogikirjoitus 
laitoksen www-sivuilla 9.1.

 — Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen vaatii 
poliittisia päätöksiä – Maailman ilmatieteen jär-
jestön pääsihteeri Petteri Taalaksen haastattelu. 
Talous & Yhteiskunta 1/2019, s. 2-9.

 —Kestävyysvaje johtaa talouspolitiikan harha-
poluille. Talous & Yhteiskunta 1/2019, s. 74-84 
(yhdessä Pertti Haaparannan ja Heikki Taimion 
kanssa).

 —Kannabiksen laillistamisen vaikutuksista. Blo-
gikirjoitus laitoksen www-sivuilla 8.11.

HANNU KARHUNEN
 —Yksityinen kulutus jatkaa tasaista kasvuaan. 

Kevään talousennusteen yhteydessä julkaistu 
erilliskirjoitus 10.4.

 —Opiskelupaikkojen lisäys lievittäisi pulaa osaa-
jista. HS, vieraskynä 17.5.

 —Opetussuunnitelmien perusteet: Politiikkaa 
ja vai tutkittua tietoa? Blogikirjoitus laitoksen 
www-sivuilla 23.8.

 —Toimiiko palkkatuki. Syksyn talousennusteen 
yhteydessä julkaistu erillisteksti 17.9.

MERJA KAUHANEN
 — Suomalainen palkkataso eurooppalaisessa ver-

tailussa, Talous ja Yhteiskunta 1/2019, s. 68-73 
(yhdessä Olli-Matti Laineen kanssa).

 — Kolumni – Työpaikkojen laatu ja osallisuus kes-
kiöön työllisyysstrategiassa, Talous ja Yhteiskunta 
1/2019, s. 52-53.

 — Palkankorotusvaraan vaikuttaa moni tekijä. 
Vierailija-palsta, Tekijä 3/2019, s. 15.

 — Lukuvihje – David G. Blanchflower: Not 
Working – Where Have All the Good Jobs Gone, 
Talous ja Yhteiskunta 3/2019, s. 17.

 — Mitä tilastoja pitäisi käyttää, kun verrataan 
suomalaisten palkansaajien työaikoja muihin 
Euroopan maihin. Blogikirjoitus laitoksen www-si-
vuilla 31.10.

HENRI KERÄNEN
 —Nicola Gennaioli & Andre Shleifer: A Crisis of 

Beliefs: Investor Psychology and Financial Fragili-
ty. Lukuvihje, Talous & Yhteiskunta 1/2019, s. 43

 —Suomen vientikorin sisältö on muuttunut. Blo-
gikirjoitus laitoksen www-sivuilla 27.6. (yhdessä 
Sakari Lähdemäen kanssa).

ILKKA KIEMA 
 — Andrew Watt, Hansjörg Herr ja Jan Priewe 

(toim.): Still Time to Save the Euro. Lukuvihje, 
Talous & Yhteiskunta 2/2019, s. 9.

 — Viime vuonna hiipunut vienti elpyy vähitellen. 
Kevään talousennusteen yhteydessä julkaistu 
erilliskirjoitus 10.4.

 — Pitkän aikavälin talouskasvu riippuu yleiskäyt-
töisten teknologioiden kehityksestä. Kansantalou-
dellinen aikakauskirja 3/2019, s. 416-420.

 — Talouskasvu on toistaiseksi vaisua – uusi halli-
tus saattaa jatkaa edeltäjiensä suhdannevaihteluja 
vahvistavaa politiikkaa. Talousennusteen arvioin-
tia laitoksen www-sivuilla 26.6.

 — Talouskasvu on ollut luultua vahvempaa – vienti 

kasvaa vaikka vientimaiden talouskasvu hiipuu. 
Talousennusteen arviointia laitoksen www-sivuilla 
19.12.

TUOMAS KOSONEN
 —VM ja veropolitiikka. Blogikirjoitus laitoksen 

www-sivuilla 4.2.

SAKARI LÄHDEMÄKI
 — Kaoottinen Brexit tai muu vakava kriisi heiken-

täisi Suomen talouskasvua. (yhdessä Ilkka Kieman 
kanssa) Kevään talousennusteen yhteydessä 
julkaistu erilliskirjoitus 10.4.

 — Suomen vientikorin sisältö on muuttunut. Blo-
gikirjoitus laitoksen www-sivuilla 27.6. (yhdessä 
Henri Keräsen kanssa).

 — Tuotannollisten investointien investointiaste 
Suomessa ja kilpailijamaissa. Syksyn talousennus-
teen yhteydessä julkaistu erillisteksti 17.9.

TERHI MACZULSKIJ
 — Lausunto vuosina 2001 ja 2010 tehdyistä 

kunta-alan palkkaeroselvityksistä, ei julkinen 
(yhdessä Antti Kauhasen kanssa), 17 s. 

 — Mihin supistuvissa ammateissa olevat työnteki-
jät päätyvät? Kevään talousennusteen yhteydessä 
julkaistu erilliskirjoitus 10.4.

JULIA NIEMELÄINEN
 —Suomalaisten ulkomainen nettovarallisuus on 

huvennut – miksi siitä pitäisi puhua? Kolumni, 
Talous & Yhteiskunta 4/2019, s. 48-49.

ELINA PYLKKÄNEN
 — Vihdoinkin salonkikelpoinen. Lukuvihje, Talous 

& Yhteiskunta 1/2019, s. 10-11.
 — Julkinen talous tasapainoilee. Kevään talousen-

nusteen yhteydessä julkaistu erilliskirjoitus 10.4.
 — Ensin tyhjennetään kahvikassa. Kolumni, Talous 

& Yhteiskunta 3/2019, s. 8-9.
 — Työllisyyden kasvattaminen veropolitiikalla. 

Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2019, s. 36-42.
 — Kivenpyörittäjiä kaikki tyynni. Kolumni, Talous 

& Yhteiskunta 4/2019, s. 20-21.
 — Useita kolumnea eri lehtiin. 

TERHI RAVASKA
 —Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tulo-

luokittain. Policy Brief 1/2019, 3 s. (yhdessä Ohto 
Kannisen, Tuomas Kososen ja Ilpo Suoniemen 
kanssa).

 —Anu Kantola & Hanna Kuusela: Huipputuloiset 
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– Suomen rikkain promille. Lukuvihje, Talous & 
Yhteiskunta 3/2019, s. 29.

 —Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani ja Andrew 
Berg: Confronting Inequality. How Societies Can 
Choose Inclusive Growth. Lukuvihje, Talous & 
Yhteiskunta 2/2019, s. 47.

 —Verotus, tulojakauma ja terveys.  Kansantalou-
dellinen aikakauskirjan 3/2019, s. 558-561.

ILPO SUONIEMI
 — Branco Milanovics: Capitalism, Alone, The future 

of the system that rules the world. Lukuvihje, 
Talous & Yhteiskunta 4/2019, s. 10-11.

HEIKKI TAIMIO
 — Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen vaatii 

poliittisia päätöksiä – Maailman ilmatieteen jär-
jestön pääsihteeri Petteri Taalaksen haastattelu. 
Talous & Yhteiskunta 1/2019, s. 2-9.

 — Kestävyysvaje johtaa talouspolitiikan harha-
poluille. Talous & Yhteiskunta 1/2019, s. 74-84 
(yhdessä Pertti Haaparannan ja Ohto Kannisen 
kanssa).

 — Ilmastotoimet menevät kestävyysvajeen edelle. 
Blogikirjoitus laitoksen www-sivuilla 26.3.

 — Maailmantalouden laskusuhdanne on tasaan-
tumassa. Kevään talousennusteen yhteydessä 
julkaistu erilliskirjoitus 10.4.

 — Alberto Alesina, Carlo Favero ja Francesco 
Giavazzi: Austerity. When It Works and When It 
Doesn’t. Lukuvihje Talous & Yhteiskunta 2/2019, 
s. 35.

 — EKP:n rahapolitiikka: iso sinko vai vesipyssy. 
Syksyn talousennusteen yhteydessä julkaistu 
erillisteksti 17.9.

 — Sote-uudistus pitää tehdä, mutta useat yksi-
tyiskohdat on vielä ratkaistava – THL:n tutkimus-
professori Unto Häkkisen haastattelu. Talous & 
Yhteiskunta 3/2019, s. 48-55.

 — Alueellinen keskittyminen etenee verkkaisesti ja 
sille on vastavoimia – Karjalan tutkimuslaitoksen 
emeritusprofessori Heikki Eskelisen haastattelu. 
Talous & Yhteiskunta 4/2019, s. 57.

 — Frances Coppola: The Case for People’s Quan-
titative Easing. Lukuvihje, Talous & Yhteiskunta 
4/2019, s. 58-65.

 — Talous & Yhteiskunta, pääkirjoitus 1-4/2019.
 — Useita kirjoituksia Talous & Yhteiskunta -lehden 

Facebook-sivuille.

Luennot ja esitelmät
PETRI BÖCKERMAN

 — Työn taloustieteen jatkokurssi. Tampereen 
yliopisto 17.1.-31.1. (12 esitelmää)

 — The role of family background and job displace-
ment in the use of opioids. Terveystaloustieteen 
päivät, Turku 1.2.

 — Peruskoulu-uudistuksen vaikutus mielentervey-
teen. Kela, Helsinki 14.3.

 — Terveyspalveluiden käyttö. Turun yliopisto 21.3. 
 — Terveydenhuollon taloudellinen arviointi. Turun 

yliopisto 21.3.
 — Terveystaloustieteen perusteet. Jyväskylän 

yliopiston kauppakorkeakoulu 20.3.-18.4. (12 
esitelmää).

 — School tracking and mental health. Annual 
Conference of the Royal Economic Society, 
Warwick, Englanti 14.4.-17.4.

 — Koulutus ja terveys. Jyväskylän yliopiston kaup-
pakorkeakoulu 24.4.

 — Varhainen terveys ja osallistuminen osakemark-
kinoille. Palkansaajien tutkimuslaitoksen seminaa-
ri 8.5. 

 — Kommenttipuheenvuoro Antti Kauhasen esitel-
mään The effects of an education-leave program 
on educational attainment and labor-market 
outcomes. Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaa-
ri, Jyväskylä 11.-12.6.

 — Domain-specific risk and public policy. Euro-
pean Association of Labour Economists (EALE), 
Uppsala, Ruotsi 19.-21.9.

 — School tracking and mental health. Research 
Seminar on the Economics of Education, Jyväsky-
län yliopisto 16.10.

 — Työmarkkinat ja talouspolitiikka. Jyväskylän 
kauppakorkeakoulu 29.10.-20.11. (12 esitelmää).

 — Kommenttipuheenvuoro Sami Jysmän esi-
telmään Does transitioning to home-ownership 
impact consumption? Some descriptive evidence. 
Allecon-seminaari, Tampere 11.12.

LAURO CARNICELLI
 — Financial shocks and endogenous labor market 

participation - ifo Dresden Workshop on Macroe-
conomics and Business Cycle Research. Dresden, 
Germany 24.-25.1.

 — Unemployment, incentives to education and 
the macroeconomy. Finnish Economic Associati-
on XLI Annual Meeting. Oulu 7.-8.2.

 — Unemployment, incentives to education and 
the macroeconomy. 9th annual Search and Mat-

ching Conference. Oslo, Norway 5.-8.5.
 — Unemployment, incentives to education and 

the macroeconomy. Palkansaajien tutkimuslaitos 
22.5.

SAMI JYSMÄ
 —Does transitioning to home-ownership impact 

consumption? Allecon-seminaari, Tampereen 
yliopisto 11.12.

OHTO KANNINEN
 — Public policy under state-dependent marginal 

utility, 18th Journees Louis-André Gérard-Varet, 
Aix-En-Provence, Ranska 14.6.

 — Public policy under state-dependent marginal 
utility. The 75th Annual Congress of the Interna-
tional Institute of Public Finance (IIPF), Glasgow, 
Skotlanti 21.-23.8.

 — Perustulo- ja byrokratiakoe, Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen tutkimusfoorumi, Helsinki 6.11. 
(yhdessä Tuomas Kososen kanssa).

HANNU KARHUNEN
 — Koulutuksen tuotot ja riskit. Tieteen päivät 

2019, Helsinki 10.1.  
 — Koulutus ja työelämän murros. Aikuiskoulutus 

kantaa – JHL:n koulutuspoliittinen talviseminaari, 
Helsinki 23.1.

 — Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Suomessa. 
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 8.2.

 — Taloustieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus 
– Taloustieteen tutkijan näkökulma. Helsingin 
yliopiston seminaari 10.4.

 — Urbaania kasvua - GSIP Vantaa Hanke ja tutki-
muslaitosten rooli. Tutkimusmenetelmät –kurssi, 
Sitra, Helsinki 6.5.

 — Työelämän murros - työn tulevaisuus ja koulu-
tus. Tietotyön ja hallinnon ammatilliset opintopäi-
vät, JHL-opisto, Helsinki 16.5.

 — Elinikäinen oppiminen Mitkä ovat vaikuttavia 
ja kustannustehokkaita toimenpiteitä? Elinikäisen 
oppimisen koordinaatioryhmä, Sitra, Helsinki 
3.-4.9.

 — Tutkijan aamupala Akavassa. Helsinki 13.9.
 — OECD vierailu ja heille esiintyminen. OECD 

Structural Mission to Finland. Palkansaajien tutki-
muslaitos 3.10. 

 — Kommenttipuheenvuoro: Työllisyyden kuntako-
keiluiden arvioinnista. TEM, Helsinki 31.10.

 — Mitä tiedämme jatkuvan osaamisen rahoituksen 
vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta? 
Tutkittua tietoa jatkuvasta oppimisesta - jatkuvan 

oppimisen uudistuksen tutkijatapaaminen, Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki 26.11.

MERJA KAUHANEN
 —Työn tulevaisuus - paneelikeskustelun pane-

listi. Ay-liikkeen rauhanpäivät. Salo 12.1. 
 —The impact of robots on employment - evi-

dence from 7 European countries during 1993-
2015.Tasks V Conference: Robotics, Artificial 
Intelligence and the Future of Work, Bonn 
Germany 7.-8.2. 

 —Sosiaali- ja terveysalan palkkakehitys. SuPe-
rin Yksityissektorin neuvottelupäivät, Helsinki 
14.3.

 —Uhkaavatko työelämän muutostrendit ta-
sa-arvoa? Tasa-arvovaltuutetun asiantuntijase-
minaari, Helsinki 19.3.

 —Miten tutkia ansiotyön monimuotoistumista? 
Metodologiat tiedontuotannon muotoilijana 
ja monimetodologisuuden hyödyntämättömät 
mahdollisuudet. Sosiologipäivät, Turku 28.3. 
(yhdessä Arja Haapakorven ja Anu Järvensivu 
kanssa).

 —Miksi tekniikan alalla ei ole tyttöjä? Insinööri-
liiton seminaari: Tytöt ja talous, Seinäjoki 6.5.

 —Multiple job holding. Palkansaajien tutkimus-
laitoksen seminaari 29.5.

 — Tekoälyn kehittämisen vaikutukset työllisyyteen 
tutkimustiedon valossa. Kunta-TV: Työllisyystiistai 
4.6.    

 — Robots and employment. Taloustutkijoiden 
XXXVI kesäseminaari, Jyväskylä 11.-12.6. 

 —Kommenttipuheenvuoro Petri Roikonen (HY) 
and Antti Häkkinen The ‘Real’ Land of Opportu-
nity? Kinship and Multigenerational Persistence 
of Class in Finland from the 18th to the 21th 
century. Taloustutkijoiden XXXVI  kesäseminaa-
ri, Jyväskylä 11.-12.6. 

 —The impact of robots on employment and 
labour productivity – evidence from seven Eu-
ropean countries. WORK2019 Conference Real 
work in digital world, Helsinki 14.-16.8. 
  Streamin vetäjä: Precarious employment 
and digital world. WORK2019 Conference, Real 
work in digital world, Helsinki 14.-16.8. 

 —The impact of robots on employment - evi-
dence from seven European countries during 
1993-2015. 59th ERSA Conference, Lyon, 
France 27.-30.8.

 —OECD Structural mission to Finland. Palkan-
saajien tutkimuslaitos 3.10.

 —Multiple job holding in the changing labour 
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market. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 
7.11. 

 —Teknologinen kehitys, työn muutos ja uudet 
koulutustarpeet. Vantaan kaupunginjohtajan 
tiedeaamu 13.11. 

 —Osaamisen merkitys ammattirakenteiden muut-
tuessa. Tutkittua tietoa jatkuvasta oppimisesta 
- jatkuvan oppimisen uudistuksen tutkijatapaami-
nen, Helsinki 26.11.

HENRI KERÄNEN
 —News from Abroad – Identifying Fiscal Shocks 

in a Small Open Economy. Taloustutkijoiden 
XXXVI kesäseminaari, Jyväskylä 11.-12.6.

ILKKA KIEMA
 —Kommenttipuheenvuoro Pekka Tiaisen esi-

telmään Täystyöllisyystavoite askeleina 75 %:n 
työllisyysaste ja 100 000 työpaikan lisäystavoite 
ja keinot vuosiin 2023-2025 mennessä ja pitkän 
aikavälin tarkastelu sekä Ulosottoloukun pois-
taminen keinona työllisyyden parantamiseen. 
Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaari, Jyväskylä 
11.-12.6.

 —Konsernirakenteet ja erikokoisten yritysten 
merkitys työllistäjinä sekä talouskasvun tuot-
tajina. Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaari, 
Jyväskylä 11.-12.6. 

TUOMAS KOSONEN
 — Tax Compliance in the Rental Housing Market: 

Evidence from a Field Experiment. Kansantalous-
tieteen päivät, Oulu 7.-8.2. (yhdessä Essi Eerolan, 
Kaisa Kotakorven, Teemu Lyytikäisen ja Jarmo 
Tuimalan kanssa). 

 — The case for zero consumption tax elasticity? 
Evidence from Sweets taxes. CESifo PSE, Mün-
chen, Saksa 29.3. (yhdessä Sami Jysmän ja Riikka 
Savolaisen kanssa).

 — Home Care or Formal Day Care? The Effect of 
Home Care Allowance on Child Outcomes. So-
ciety of Labour Economics 24th Annual Meeting, 
Arlington,Yhdysvallat, 3.-4.5. (yhdessä Jonathan 
Gruberin ja Kristiina Huttusen kanssa).

 — Foreign Ownership, Skill Demand and Compen-
sation. Society of Labour Economics 24th Annual 
Meeting, Arlington Yhdysvallat, 3.-4.5.  (yhdessä 
David Autor´n, Matti Sarvimäen ja Tuomo Virko-
lan kanssa).

 — Entrepreneurs’ Income Taxation and Firms-
Productivity. Venice Summer Institute, Venetsia, 
Italia 4.6. (yhdessä Jarkko Harjun kanssa).

 — The case for zero consumption tax elasticity? 
Evidence from Sweets taxes. The 75th Annual 
Congress of the International Institute of Public 
Finance (IIPF), Glasgow, Skotlanti 21.-23.8. (yh-
dessä Sami Jysmän ja Riikka Savolaisen kanssa).

 — The Impact of Foreign Acquisitions on Wages 
and Compensation. 34th Annual Congress of the 
European Economic Association, 72nd European 
Meeting of the Econometric Society, Manches-
ter, United Kingdom 26.-30.8.(yhdessä David 
Author´n, Matti Sarvimäen ja Tuomo Virkolan 
kanssa).

 — Yritystuen määritelmä ja tukien toimivuuden 
määrittäminen. TEMn Yritystuen sidosryhmäjaos, 
Helsinki 26.9.

 — The Impact of Foreign Acquisitions on Wages 
and Compensation. Oxford University Depart-
ment Seminar, Oxford, United Kinddom 23.10. 
(yhdessä David Autor´n, Matti Sarvimäen ja 
Tuomo Virkolan kanssa).

 —Perustulo- ja byrokratiakoe, Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen tutkimusfoorumi, Helsinki 6.11. 
(yhdessä Ohto Kannisen kanssa).

 — The case for zero consumption tax elasticity? 
Evidence from Sweets taxes. NTA, Tampa Bay,Yh-
dysvallat, 22.11. (yhdessä Sami Jysmän ja Riikka 
Savolaisen kanssa).

SAKARI LÄHDEMÄKI
 —Privatisation in Competitive Environment: Evi-

dence from Finland’s Manufacturing Sector. ACE 
workshop, Turku 9.5.

 —Privatisation in Competitive Environment: 
Evidence from Finland’s Manufacturing Sector. 
Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaari, Jyväskylä 
11.-12.6.

 —Kommentointipuheenvuoro Visa Mäkisen esi-
telmään What makes a competitive bidding com-
petitive? Lessons from the Finnish rehabilitation 
markets. Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaari, 
Jyväskylä 11.-12.6.

 — Identification of fiscal SVARs in small open 
economies using trade partner forecast errors as 
instruments, Palkansaajien tutkimuslaitos 11.12.

TERHI MACZULSKIJ
 —The effects of family background and unemplo-

yment shocks on opioid use. Terveystaloustieteen 
päivät, Helsinki 1.2. (yhdessä Petri Böckerman 
kanssa).

 —Mitä häviävien ammattien työntekijöille tapah-
tuu? Havaintoja 1970-luvulta lähtien. Palkansaajien 

tutkimuslaitoksen seminaari, Helsinki 13.2. 
 —Ammattirakenteen ja osaamistarpeiden muu-

tokset. Kohtaamma työelämässä, Työelämä 2020, 
Lapin ELY-keskus, Rovaniemi 14.5.

 —Trade shock and worker careers: how globaliza-
tion impacts occupational mobility, employment 
and earnings? Taloustutkijoiden XXXVI kesäsemi-
naari, Jyväskylä 11.-12.6.

 —Labor market pain of opioids use. iHEA konfe-
renssi, Basel, Sveitsi 16.7.

TERHI RAVASKA
 —Taloustiede, talouspolitiikka ja sukupuolten 

tasa-arvo. Tampereen yliopiston kurssi Taloustie-
de, talouspolitiikka ja ajankohtaiset taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset ongelmat. Tampere 8.3.

 —Top incomes and income dynamics from a 
gender perspective: Evidence from Finland 1995-
2014. Sosiologiapäivät, Turku 29.3.

 —Eläkeikän alarajan laskeminen aikaisti eläkkeelle 
siirtymistä. Alustavia tuloksia vuoden 2005 eläke-
uudistuksesta. Palkansaajien tutkimuslaitos 19.6. 
(yhdessä Ohto Kannisen kanssa).

 —Optimal lifetime taxation when initial endow-
ments differ. ECINEQ, Pariisi, Ranska 2.-5.7.

 —Optimal lifetime taxation when initial endow-
ments differ. APET, Strasbourg, Ranska 10.-13.7.

 —Optimal lifetime taxation when initial endow-
ments differ. The 75th Annual Congress of the 
International Institute of Public Finance (IIPF), 
Glasgow, Skotlanti 21.-23.8.

 —Towards an Agile and Evidence-based Pension 
System. Kohti ketterää ja tutkimustietoon poh-
jautuvaa eläkejärjestelmää. Kelan ja Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen yhteinen seminaari, Helsinki 
24.10. (yhdessä Ohto Kannisen kanssa). 

 —Mikrotaloustieteen kurssi. Tampereen yliopisto, 
syksy, 12 tilaisuutta.

 —Retirement, relabeling and regret. Allecon-se-
minaari, Tampereen yliopisto 11.12.

ILPO SUONIEMI
 — Intergenerational mobility and equal opportu-

nity, national and regional evidence from Finland.
Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaari, Jyväskylä 
11.-12.6. 

 — Intergenerational mobility and equal opportu-
nity, Finnish evidence on income rank, earned and 
unearned income, employment and education 
Sosiologian päivät, Turku 29.3. 

TUOMO VIRKOLA
 —Social Sorting, Family Formation and Ine-

quality. Taloustutkijoiden XXXVI kesäseminaari, 
Jyväskylä 11.-12.6.

 —Kommenttipuheenvuoro Mika Haapasen, Petri 
Böckermanin ja Christopher Jepsenin esitelmään 
The Drinking Age and Morbidity: Regression 
Discontinuity Evidence from Europe. Taloustutki-
joiden XXXVI kesäseminaari, Jyväskylä 11.-12.6.

 — Internships and the Allocation of Talent. So-
ciety of Labour Economics 24th Annual Meeting, 
Arlington,Yhdysvallat 3.-4.5.

Komiteat, toimikunnat ja 
korkeakoulut

 —European Journal of Work and Organizational 
Psychology, toimitusneuvosto (Petri Böckerman, 
jäsen) 

 — International Journal of Environmental 
Research and Public Health, toimitusneuvosto, 
terveystaloustiede (Petri Böckerman, jäsen) 

 — International Journal of Human Resource Ma-
nagement, toimitusneuvosto (Petri Böckerman, 
jäsen) 

 — IZA Research Fellow (Petri Böckerman) 
 —Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (Terhi 

Maczulskij, dosentti)  
 —Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, ter-

veystaloustiede (Petri Böckerman, professori)
 —  LähiTapiola (Elina Pylkkänen, hallituksen 

jäsen) 
 —Mutual Learning Programme in gender equality 

of the European Commission led by ÖSB Consul-
ting GmbH (Merja Kauhanen, member in a pool of 
experts)  

 —Nordic Journal of Working Life Studies (Merja 
Kauhanen, member of Editorial Board)  

 —Nuorten Tiedeakatemia (Terhi Maczulskij, 
jäsen)    

 —PLoS ONE, Academic editor (Petri Böcker-
man) 

 —Public Health, toimitusneuvosto (Petri Böcker-
man, jäsen)    

 —Taloustieteellisen yhdistyksen johtokunta (Petri 
Böckerman, varapuheenjohtaja) 

 —Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 
(Petri Böckerman, dosentti)  

 —TEKESin valtuuskunta (Merja Kauhanen, jäsen) 
 —Terveys 2000/2011-hankkeen lihavuusryhmä 
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(Petri Böckerman, jäsen) 
 —Terveystaloustieteen seura (Terhi Maczulskij, 

jäsen)   
 — The 2020 Industrial Relations in Europe (IREC) 

Conference (Merja Kauhanen, member of a local 
organising committee)

 — Tilastokeskuksen kotitalouksien tulot ja elinolot 
-yhteistyöryhmä (Ilpo Suoniemi, jäsen)  

 — Tilastokeskuksen tasa-arvotilastojen asiantunti-
jaryhmä (Merja Kauhanen, jäsen) 

 — Tilastokeskuksen työmarkkinaryhmä (Terhi 
Maczulskij, varajäsen)   

 — Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoinnin asian-
tuntijaryhmä (Merja Kauhanen, jäsen) 

 — Tuottavuuslautakunta (Ilkka Kiema, jäsen ja 
varajäsen Merja Kauhanen 1.9.-)  

 — Turun kauppakorkeakoulu (Petri Böckerman, 
dosentti)    

 — Työelämän tutkimus, toimitusneuvosto (Petri 
Böckerman, jäsen)   

 — Työelämän tutkimusyhdistyksen hallitus (Merja 
Kauhanen, jäsen)   

 — Vastapaino toimitusneuvoston jäsen (Terhi 
Ravaska, jäsen) 

 — Veronmaksajien Keskusliitto,  (Elina Pylkkänen, 
hallituksen jäsen)   

 — Yrjö Jahnssonin säätiö (Terhi Maczulskij, tutki-
musjohtaja)

Lausunnot viranomaiselle 
ja asiantuntijakuulemiset

 — Asiantuntijakuuleminen sekä kirjallinen 
lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvova-
liokunnalle aiheesta HE 158/2018 vp Hallituksen 
esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi, Elina Pylkkänen 15.1.

 — Asiantuntijakuuleminen sekä kirjallinen lausun-
to eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle aiheesta 
VNS 5/2018 vp Valtioneuvoston tulevaisuus-
selonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa 
- Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP) 
näkökulmasta, Merja Kauhanen 16.1.

 — Asiantuntijakuuleminen sekä kirjallinen lau-
sunto eduskunnan talousvaliokunnalle aiheesta E 
80/2017 vp EMU:n kehittäminen – tilannekatsaus, 
Ilkka Kiema 25.1.

 — Kirjallinen lausunto eduskunnan työelämä- ja 
tasa-arvovaliokunnalle aiheesta K 22/2018 vp Ta-
sa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018, 

Merja Kauhanen 25.1.
 — Asiantuntijakuuleminen sekä kirjallinen lausun-

to eduskunnan tarkastusvaliokunnalle aiheista K 
11/2018 vp Hallituksen vuosikertomus 2017, K 
21/2018 vp: Valtiontalouden tarkastusviraston 
erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan 
valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 
2015-2018 ja E 80/2017 vp: Valtioneuvoston 
selvitys: EMU:n kehittäminen, Ilkka Kiema 30.1.

 — Asiantuntijakuuleminen sekä kirjallinen lau-
sunto eduskunnan talousvaliokunnalle aiheesta 
HE 279/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvon-
nasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta, Ilpo 
Suoniemi 1.2.

 — Asiantuntijakuuleminen sekä kirjallinen lausun-
to eduskunnan tarkastusvaliokunnalle aiheesta 
K 11/2018 vp Hallituksen vuosikertomus 2017 
(työllisyys, työvoiman kohtaanto-ongelma), Elina 
Pylkkänen 6.2.

 — Kirjallinen lausunto valtiovarainministeriölle 
hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestel-
mästä annetun lain 9 ja 12 §:n, verotusmenet-
telystä annetun lain 15 § ja tuloverolain 64 §.n 
muuttamisesta (VM131:00/2019) ja eräiden 
tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaan-
tulosäädösten muuttamisesta (VM129:00/2019), 
Ilpo Suoniemi 11.10.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lausunto 
eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnal-
le aiheesta HE 29/2019 vp Hallituksen esitys 
eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 
ja VNS 2/2019 vp valtioneuvoston selonteko jul-
kisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023, 
Hannu Karhunen 22.10.

 — Kirjallinen lausunto eduskunnan valtiovarainva-
liokunnalle aiheesta VNS 2/2019 vp Valtioneuvos-
ton selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 
vuosille 2020—2023 ja HE 29/2019 Hallituksen 
esitys eduskunnalle talousarvioksi vuodelle 2020-
2023, Elina Pylkkänen 22.10.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lausunto 
eduskunnan talousvaliokunnalle aiheesta VNS 
2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen 
talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 ja 
HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnal-
le valtion talousarvioksi vuodelle 2020, Hannu 
Karhunen 23.10.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lausun-
to eduskunnan talousvaliokunnalle aiheesta U 
85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnal-
le komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjel-
man perustamisesta, Ilkka Kiema 24.10.

 — Kirjallinen lausunto ja asiantuntijakuulemi-
nen eduskunnan talousvaliokunnalle aiheesta U 
85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnal-
le komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjel-
man perustamisesta, Ilkka Kiema 20.11.

 — Asiantuntijakuuleminen eduskunnan verojaos-
tolle aiheesta HE 85/2019 vp Hallituksen esitys 
eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun 
niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden 
korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 
sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliai-
kaisesta muuttamisesta, Elina Pylkkänen 26.11.

Muut lausunnot

 — National Science Center (Poland) -arviointi, 
Petri Böckerman 26.2.

Referee-lausunnot

 — Addiction, Petri Böckerman 15.1.  
 — Ageing & Society, Ilpo Suoniemi 11.11.
 — Behavioral Sciences, Petri Böckerman 20.11. 
 — BMC Public Health-lehteen, Petri Böckerman 

22.1. (2 kpl), 14.2., 19.2., 6.3., 8.4., 23.4., 3.5., 
14.5., 4.6., 10.6., 1.8., 6.8., 14.8., 19.8., 21.8., 
27.8., 2.9., 16.9., 22.9., 16.10., 31.10. (2 kpl), 
13.11., 3.12. & 10.12. (2 kpl)  

 — BMJ Open, Petri Böckerman 28.1. & 26.4. 
 — British Journal of Industrial Relations, Petri 

Böckerman 26.4.   
 — British Medical Journal, Petri Böckerman 

1.1.  
 — Economic and Industrial Democracy, Petri 

Böckerman 7.5., 29.10. & 18.11.  
 — Economics and Human Biology, Petri Böcker-

man 23.4. & 12.11.   
 — Economics and Human Biology, Terhi 

Maczulskij 10.6.    
 — Education Economics, Petri Böckerman 21.8. 
 — Education Research International, Petri Böc-

kerman 8.1.     
 — European Journal of Work and Organizatio-

nal Psychology, Petri Böckerman 7.8., 24.9. & 
3.12. 

 — European Psychiatry, Petri Böckerman 22.3.  
 — Evidence-based HRM, Petri Böckerman 

29.1., 8.4., 8.7., 27.7., 6.8., 7.8., 9.10., 25.11. &  
12.12. 

 — Frontiers Sociology, Petri Böckerman 26.9. 
 — Global Heart, Petri Böckerman 10.6. & 18.12. 
 — Health Policy, Petri Böckerman 2.7. 
 — Human Relations, Petri Böckerman 16.12. 
 — International Journal of Environmental 

Research and Public Health , Petri Böckerman 
13.2., 18.3., 29.5., 11.6., 17.7., 20.8., 16.9., 
21.10., 19.11. & 23.12.   

 — International Journal of Human Resource 
Management, Petri Böckerman 3.7. 

 — International Journal of Manpower, Petri 
Böckerman  19.6., 12.8., 5.11. & 23.12. 

 — International Journal of Occupational Medici-
ne and Environmental Health, Petri Böckerman 
11.12.   

 — International Journal of the Economics of 
Business, Petri Böckerman 2.10.  

 — International Review of Economics, Petri 
Böckerman 27.11.   

 — JAMA Open Network , Petri Böckerman 
8.10. 

 — Journal of Behavioral and Experimental Eco-
nomics, Petri Böckerman 6.5. & 17.12. 

 — Journal of Bioeconomics, Petri Böckerman 
9.10. ( 2 kpl) 

 — Journal of Economic Inequality, Petri Böcker-
man 24.7.   

 — Journal of Economic Psychology, Terhi 
Maczulskij 15.1.    

 — Journal of Happiness Studies, Petri Böcker-
man 16.1., 18.3., 8.7. & 7.11.  

 — Journal of Health Economics, Petri Böc-
kerman 18.1., 21.5., 23.5., 9.9., 5.11., 6.11. & 
18.12.  

 — Kansantaloudellinen Aikakauskirja, Ilpo Suo-
niemi 29.1. 

 — Nordic Journal of Health Economics, Terhi 
Maczulskij 31.1. & 1.7.  

 — Obesity, Petri Böckerman 20.2.  
 — Papers in Regional Science, Petri Böckerman 

29.4.    
 — PLoS ONE, Petri Böckerman 6.11. 
 — Preventitive Medicine, Petri Böckerman 10.7. 
 — Preventitive Medicine, Petri Böckerman 23.4. 
 — Public Health,  Petri Böckerman 5.2., 25.3., 

29.4., 16.5., 9.6., 2.7., 24.7., 5.9., 31.10. & 3.12.   
 Quality of Life Research, Petri Böckerman 
25.2. & 26.4. 

 — Sage Open, Petri Böckerman 13.9. 
 — Scandinavian Journal of Educational Re-

search, Petri Böckerman 3.12.  
 — Scientific Reports, Petri Böckerman 8.1., 
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12.3. & 30.4.    
 — Social Indicators Research, Merja Kauhanen 

7.3. & 3.12. 
 — Social Sciences, Petri Böckerman 6.5. 
 — Socio-Economic Review, Merja Kauhanen 

13.2.  
 — Sustainability, Petri Böckerman 15.1., 26.3., 

4.4., 11.4., 13.6., 16.6., 21.8., 22.9. & 22.9. 
sustainability   

 —The Manchester School,Petri Böckerman 6.8. 
 —Työelämän tutkimus, Petri Böckerman 25.2. & 

29.4.    
 —Yhteiskuntapolitiikka, Petri Böckerman 

21.10. 
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Tuloslaskelma     
 
Varsinainen toiminta   
     Tuotot  
 Projektituotot 
 Julkaisutuotot 
     Tuotot yhteensä  
     Kulut  
 Henkilöstökulut 
 Poistot 
 Muut kulut 
     Kulut yhteensä  
Tuotto-/Kulujäämä  
Varainhankinta  
     Tuotot  
           Jäsenrahoitus 
Tuotto-/Kulujäämä  
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Yleisavustukset  
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  
  

Tase   
  
VASTAAVA  
   Pysyvät vastaavat  
       Aineelliset hyödykkeet  
       Sijoitukset  
    Pysyvät vastaavat yhteensä  
    Vaihtuvat vastaavat  
       Lyhytaikainen  
       Rahat ja pankkisaamiset  
     Vaihtuvat vastaavat yhteensä  
VASTAAVAA YHTEENSÄ  
  
VASTATTAVAA  
     Oma pääoma  
         Toimintapääoma  
         Tilikauden ylijäämä  
     Oma pääoma yhteensä  
     Vieras pääoma  
        Lyhytaikainen vieras pääoma  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   

1.1.-31.12.2018

995 276,31
23 079,20

1 018 355,51

1 385 488,95
28 006,74

555 956,70
1 969 452,39
-951 096,88

718 576,00  
-232 520,88  

6 976,32  
241 600,00  

16 055,44  

31.12.2018

28 839,85
1 314 658,99
1 343 498,84

212 809,25
301 891,09
514 700,34

1 858 199,18

1 569 786,60
16 055,44

1 585 842,04

272 357,14
1 858 199,18

1.1.-31.12.2019

1 209 500,05
23 196,40

1 232 696,45

1 449 594,06
27 144,38

653 530,87
2 130 269,31
-897 572,86

718 407,80
-179 165,06

29 821,22
260 000,00
110 656,16

31.12.2019

49 697,64
1 349 176,01
1 398 873,65

230 901,13
502 983,91
733 885,04

2 132 758,69

1 585 842,04
110 656,16

1 696 498,20

436 260,49
2 132 758,69

Tuloslaskelma ja tase
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Hallitus

Hallituksen kokoonpano 1.1.-28.3.2019

Jäsen      Varajäsen
Hannu Jouhki SAK, puheenjohtaja   Päivi Niemi-Laine, JHL
Jaana Aaltonen, Ammattiliitto Pro, varapuheenjohtaja Antti Koskela, STTK
Lotta Savinko, Akava, varapuheenjohtaja  Eugen Koev, Akava
Timo Eklund, Teollisuusliitto    MattiHarjuniemi,Rakennusliitto 
Ilkka Kaukoranta, SAK    Helena Pentti, SAK
Ilkka Kiema, PT     Terhi Maczulskij, PT
Kaisa Kotakorpi, VATT & Turun yliopisto  Jari Vainiomäki, Tampereen yliopisto
Taina Vallander, STTK    Seppo Nevalainen, STTK
Antti Veirto, PAM     Arto Sorvali, AKT
Mika Väisänen, OAJ     Anja Uljas, Suomen Ekonomit

Hallituksen kokoonpano 29.3.2019-

Jäsen      Varajäsen  
Hannu Jouhki, SAK ry, puheenjohtaja   Päivi Niemi-Laine, JHL ry
Jaana Aaltonen, Ammattiliitto PRO ry, varapuheenjohtaja  Antti Koskela, STTK ry 
Lotta Savinko, Akava ry, varapuheenjohtaja   Pasi Sorjonen, Akava ry
Timo Eklund, Teollisuusliitto ry    Matti Harjuniemi, Rakennusliitto ry 
Teemu Hankamäki, Tekniikan Akateemiset TEK ry  Mika Väisänen, OAJ ry 
Hannu Karhunen, PT     Terhi Maczulskij, PT -30.8., Terhi Ravaska 17.9.-
Ilkka Kaukoranta, SAK ry     Helena Pentti, SAK ry 
Kaisa Kotakorpi, VATT & Tampereen yliopisto   Jukka Pirttilä, VATT & Helsingin yliopisto 
Taina Vallander, STTK ry     Seppo Nevalainen, STTK ry
Antti Veirto, PAM      Marko Piirainen, AKT ry

Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen jäsenet

Akava      
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK  
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK   
Ammattiliitto Pro     
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT  
Ilmailualan Unioni IAU    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty  
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL   
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO  
Palvelualojen ammattiliitto PAM 
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU  
Rakennusliitto
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Merimies-Unioni SMU 
Sähköalojen Ammattiliitto
Teollisuusliitto
Vakuutusväen Liitto VvL
Ylemmät Toimihenkilöt YTN
Nordea Järjestöpankki
OP Osuuskunta
Osuuskunta Tradeka-yhtymä
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys

Tilintarkastaja     

Tilintarkastusrengas Oy

Laitoskokous

Hannu Karhunen, puheenjohtaja 6.3.-
Ilkka Kiema, puheenjohtaja -5.3.
Terhi Ravaska, varapuheenjohtaja 17.9.
Terhi Maczulskij, varapuheenjohtaja -30.8.


