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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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Vuosien vuosi
VUOSI 2020 on ollut hyvin yllättävä, poikkeuksel-
linen ja mieleenpainuva. Vielä tammikuussa kaikki 
näytti tutulta hitaahkolta taivallukselta, mutta hel-
mikuun lopulla alkoi tapahtua. Kukapa olisi usko-
nut mitään tällaista sattuvan?

Käynnistämme vuosittain maaliskuun alussa ke-
vään ennustekierroksen. Talousennusteemmehan 
julkaistaan yleensä huhtikuun alkupuolella. Pande-
mian aiheuttamat talouden maanjäristykset alkoi-
vat suurella rytinällä Euroopan maissa – Italiassa ja 
Espanjassa täysin holtittomasti.  Ja järistykset saa-
vuttivat kaikki muutkin maat yksi toisensa perään. 
Talousennusteen tuottaminen etenkin kuluvalle 
vuodelle näytti olevan aivan mahdotonta. Huonoja 
uutisia tuli joka tuutista, vaikka talouden funda-
mentit olivat tukevasti pystyssä. Huoli ei tällä ker-
taa aiheutunut reaali- eikä rahatalouden shokeista. 

Ennusteryhmämme asiantuntijat olivat jo heit-
tämässä pyyhettä kehään, samalla tavoin kuin 
vastaavia ennusteita tekevät muut organisaatiot 
olivat tehneet, luopuneet tarkoista huoltotaseen 
lukujen esittämisestä. Jos me olisimme luovutta-
neet ja jättäneet ennusteen tekemättä vedoten 
niin suureen epävarmuuteen, olisimme paenneet 
tärkeää yhteiskunnallista tehtäväämme. Kuka tai 
mikä muu taho olisi voinut valaista tilannetta ta-
louden näkökulmasta paremmin kuin itse talouden 
asiantuntijat? Meiltä oli lupa odottaa valistunutta 
näkemystä talouskehityksestä. Ja meillä on tehtä-
vää varten kehitetyt ennustemallit osaamisemme 
ja kokemuksemme lisäksi. 

Pohjaamme ennusteen aina tuoreimpiin saatavilla 
oleviin tilinpito- ja tilastotietoihin sekä luottamu-
sindikaattori -arvoihin omasta maasta ja ulkomail-
ta, jotka viedään ennustekehikkoon ja muodos-
tetaan koherentti kokonaisuus talouden tilasta ja 
lyhyen aikavälin näkymästä. Pidensimme ensim-
mäistä kertaa ennusteen koskemaan kuluvan ja 
tulevan vuoden lisäksi vielä seuraavaakin vuotta. 

Näytti siltä, että on helpompi ennustaa tulevia 
vuosia kuin pandemiakriisin kouraissutta käsillä 

olevaa vuotta. Lähelle ei nähnyt lainkaan yhtä tar-
kasti kuin vähän kauemmas. 

Ennusteprosessin tuloksena esitimme keväällä 
kaikkein optimistisimman ennusteen kansantuot-
teen supistumisesta: 5 %. Kaikki muut talousen-
nusteita tuottavat tahot olivat huomattavasti 
pessimistisempiä. Kauhuskenaarioita esitettiin 
mm. Suomen Pankista, että talous supistuisi yli 
10 prosenttia. Ja niin siinä sitten kävi: Talous lähti 
seuraamaan meidän ennustettamme! Kaikki muut-
kin ennusteentekijät tulivat samoille linjoille yksi 
toisensa jälkeen kesän mentyä.

Syksyn ennustekierroksella olimmekin sitten jo 
pessimistisimmästä päästä ennustajia. Katsoimme 
syksylläkin, että supistuminen olisi kuluvan vuo-
den osalta samainen viisi prosenttia. Muilla ennus-
tajilla pudotus oli keskimäärin pienempi. Nähtä-
väksi jää, kuinka paljon tuotanto ottaa kiinni 2021 
menetystään v. 2020.      

Tutkimuslaitoksen koronavuosi kului etätöiden 
merkeissä. Vaikka kesän jälkeen olimme valmistau-
tuneet tulemaan takaisin toimistolle, aika nopeasti 
palasimme jälleen kotikonttoreihimme. Tutkimus-
ta teimme kuitenkin normaaliin malliin ja viestintä, 
hallinto ja talous hoituivat niin ikään moitteetta. 

Uusi nelivuotinen (2020 – 2023) strategiamme 
omaksuttiin vuoden alusta toimintamme ohjenuo-
raksi. Kiitokset upeasta strategiasta kuuluu sekä 
henkilöstölle että tutkimuslaitoksen hallituksen 
jäsenille. Tyylikäs taitto ja ulkoasu kruunaavat hie-
non tuotoksen! Arvomme ovat nyt kohdillaan: (1) 
Teemme tieteellisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa 
tutkimustyötä; (2) Kaikessa tutkimuksessamme on 
ihmiskeskeinen lähestymistapa; (3) Olemme roh-
kea ja älyllisesti rehellinen keskustelija. 

Näihin arvoihin on helppo samaistua ja sitä paitsi 
ne ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan toimin-
tamme arvopohja.      

Elina Pylkkänen
johtaja
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Tutkimus- ja julkaisu-
toiminta 

LAITOKSEN TUTKIMUSTOIMINTA vuonna 2020 
keskittyi työmarkkinoita, julkistaloutta ja mak-
rotaloutta käsitteleviin hankkeisiin. Tutkimustoi-
minnan näkyvimpiä saavutuksia olivat esimerkik-
si taloustieteen terävimpiin kärkilehtiin kuuluva 
Journal of Political Economy lehdessä julkaistu 
tutkimus, jonka tehneeseen ryhmään tutkimus-
johtaja Tuomas Kosonen kuului. Vuoden 2020 
aikana tehtiin varsinainen tutkimustyö myös ko-
titalousvähennyksen vaikutuksia käsittelevään 
VN TEAS -hankkeeseen, jonka julkaisu vuoden 
2021 alussa sai runsaasti huomiota osakseen. 
Laitoksen tutkimushankkeissa tutkittiin myös 
niin koulutusvalintoja, perhevapaamalleja kuin 
Suomen talouden tuottavuuslukuja sekä muita 
talouspolitiikan kannalta keskeisiä teemoja.

Varsinaisten tutkimusjulkaisujen lisäksi laitoksen 
tutkijat julkaisivat laajemmalle yleisölle suunnat-
tuja kirjoituksia esimerkiksi PT Policy Briefien, 
T&Y -lehden artikkeleiden tai blogien muodossa. 
Vuonna 2020 julkaistiin PT Policy Brief – sarjas-
sa kaksi raporttia, joihin oli puristettu pieneen 
tilaan suuri määrä taloustieteellistä näkemystä. 
Ensimmäinen käsitteli sitä, miten koronapan-
demian rajoitusten johdosta talous taantuu ja 
myöhemmin elpyy ja mitä toimia kannattaisi 
tehdä taloudellisten vahinkojen rajoittamiseksi. 
Toinen PT Policy Brief käsitteli hyvinvointivalti-
on edellytyksiä ja työllisyystoimia Pohjoismai-
sessa vertailussa. Siinä huomioitiin, että muissa 
Pohjoismaissa työllisyyttä hoidetaan Suomea 
paremmin resursoiduilla työvoimapalveluilla ja 
koulutuksella. 

Projektirahoitetuissa VN TEAS -hankkeissa tut-
kittiin kotitalousvähennystä, perhevapaamalleja, 

rekrytointikäytäntöjä, velan ulosottoa ja takaisin-
maksua sekä Suomen tuottavuuslukuja ja kehi-
tystä verrattuna muihin maihin. Lisäksi laitoksen 
piirissä tehty tutkimus sai rahoitusta Suomen 
Akatemian yhteyteen perustetussa Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittamassa STN-rahoi-
tuskonsortiossa: Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan 
Politiikka (WIP).
                                                                                                                                                                                                                                    
Toimiala- ja makrotutkimuksen lohkolla osallis-
tuttiin Suomen talouden tuottavuuden ja kilpai-
lukyvyn arviointiin. PT:n makromallia talouden 
ennustamisen aputyökaluna kehitettiin edelleen 
sekä tehtiin tutkimusta valtionyhtiöiden yksityis-
tämisen vaikutuksista. Lisäksi jatkettiin PT:n mak-
rotaloustieteellisen tutkimusohjelman piirissä tut-
kimusta finanssipolitiikan virityksen vaikutuksista 
makrotalouteen.                                                                                                      
                                  

Tuomas Kosonen                                                         
tutkimusjohtaja
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MERJA

Tutkimuslohkot

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

TUOMO SUHONEN
tutkimuskoordinaattori 1.5.- 

MERJA KAUHANEN
tutkimuskoordinaattori -30.4. 
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Tohtorihautomo

LAITOKSELLA TOIMII tohtorihautomo, jossa rahoitetaan taloustie-
teen jatko-opintoja jonkin yliopiston taloustieteen jatko-opinto-oh-
jelmaan hyväksytyille opiskelijoille. Vuonna 2020 paikkoja oli kolme 
samoin kuin sitä edeltävänä vuonna. Tohtorihautomon keskeinen 
taustataho on Palkansaajasäätiö, joka avustaa sen toimintaa merkit-
tävässä määrin. Tohtorihautomon tavoite on edistää taloustieteen 
jatko-opintoja antamalla siihen kuuluville jatko-opiskelijoille vakaan 
rahoituksen ja mahdollisuuden keskittyä laadukkaan väitöskirjan 
tekemiseen. Tutkimukselle ei aseteta tarkkoja reunaehtoja, mutta 
toive on, että se keskittyy soveltavan taloustieteen tutkimukseen, 
joka on niin akateemisesti korkealaatuista kuin talouspolitiikan kan-

nalta relevanttia. Opiskelijoilla on ohjaaja oman yliopiston toimesta, 
johon he myös suorittavat varsinaisesti tutkintonsa. Lisäksi ohjaus-
ta tuetaan laitoksessa erityisesti tutkimusjohtaja Tuomas Kososen 
toimesta.

Vuonna 2020 tohtorihautomossa on toiminut Sami Jysmä ja Tiina 
Kuuppelomäki, jotka tekevät jatko-opintojaan Tampereen yliopis-
toon ja Aapo Kivinen, joka tekee opintojaan Aalto yliopistoon. Aapo 
palasi Suomeen kesällä vuoden kestäneeltä jatko-opintovierailulta 
erittäin tasokkaasta Berkeleyn yliopistosta Yhdysvalloissa. Kaikkien 
kolmen väitöskirjatutkimukset ovat edenneet hyvin. Tiina on keskit-

tynyt tutkimuksissaan koulutuksen taloustieteeseen, jossa hän on 
tutkinut esimerkiksi kysymystä miten tiettyyn koulutusohjelmaan 
pääsy vaikuttaa opiskelijoiden myöhempään hyvinvointiin. Sami on 
osallistunut makeisveron vaikutuksia käsittelevään tutkimushank-
keeseen ja joihinkin muihin hankkeisiin, joissa tutkitaan eri kulutus-
verojen vaikutuksia. Aapo on käsitellyt tutkimuksissaan yrityksissä 
tehtävien koneinvestointien työmarkkinavaikutuksia.

Tuomas Kosonen
tutkimusjohtaja
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”
Fokuksena työmarkkinoiden ilmiöiden ja kou-
lutusuudistusten vaikutusten tarkastelu

Työmarkkinatutkimus

TYÖMARKKINALOHKON vuoden 2020 hankkeissa kes-
kityimme tarkastelemaan työmarkkinoiden ja koulu-
tusjärjestelmän toimintaa sekä näihin liittyvien poli-
tiikkatoimien vaikuttavuutta. Työskentelyä Suomen 
Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoit-
taman ”Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka” -hank-
keen parissa jatkettiin. Lisäksi teimme tutkimusta muun 
muassa työvoimapulasta ja -kapeikoista, monimuotoi-
sesta ansiotyöstä, työttömyyskassaan kuulumattomista 
ja ensimmäisen työntekijän palkkaustuesta. Koulu-
tusjärjestelmään liittyvissä hankkeissa tarkastelimme 
muun muassa korkeakoulujen opiskelijavalintauudis-
tuksen ja muiden koulutusuudistusten vaikutuksia sekä 
koulutettujen työuria.

PT:n työmarkkinoiden toimintaan liittyvissä hank-
keissa keskeinen rooli on työmarkkinoiden mur-
roksen ja muiden ajankohtaisten työmarkkinail-
miöiden tarkastelulla. Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestön SAK:n rahoittamassa hankkeessa 
tarkasteltiin työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja 
sekä kokonaistasolla että valituissa SAK:laisissa ja 
muutamissa muissa ammattiryhmissä. Suomes-

sa avoimien työpaikkojen määrä on matala suh-
teessa työttömien työhakijoiden määrään, mutta 
suhteessa on ollut viime vuosina kasvava trendi. 
Tilastoihin ja kyselyihin perustuvien mittarien 
tarkastelu osoitti, että osassa tarkastelluista am-
mattiryhmistä työvoiman saavuudessa esiintyy 
ongelmia, kun taas osan ammattiryhmistä koh-
dalla työmarkkinatilanne on tasapainoinen. Tut-
kimuksessa tarkasteltiin myös avoinna olevien 
työpaikkojen laatua. Valtaosassa tarkastelun koh-
teena olleista ammattiryhmistä avoimet työpaikat 
sisälsivät tavanomaista enemmän epätyypillisen 
työn piirteitä, ja valitut ammattiryhmät sijoittuvat 
käytetyssä avoimien työpaikkojen laatuindikaat-
torissa heikoimpaan ja keskiryhmään. PT julkaisi 
hankkeen tuloksista raportin ”Työvoimapula, työ-
voimakapeikot ja avoimien työpaikkojen laatu – 12 
ammattiryhmän tarkastelu”.

Koulutusjärjestelmiin liittyvillä tutkimushankkeilla on 
myös keskeinen asema PT:n työmarkkinalohkon tut-
kimustoiminnassa. Osana Strategisen tutkimuksen 
neuvoston rahoittamaa ”Työ, tasa-arvo ja julkisen val-

lan politiikka” -hanketta PT:n Petri Böckerman toteutti 
yhdessä Mika Haapasen (Jyväskylän yliopisto), Christo-
pher Jepsenin (University College Dublin) ja Alexandra 
Roulet’en (INSEAD) kanssa tutkimuksen, jossa tarkastel-
telimme Suomessa vuosina 1972−77 toteutetun perus-
koulu-uudistuksen pitkän aikavälin vaikutuksia mielen-
terveyteen. Uudistus lakkautti oppilaiden varhaiseen 
valikointiin perustuneen kansa- ja oppikoulujärjestel-
män ja korvasi sen yhtenäisellä yhdeksänvuotisella pe-
ruskoulujärjestelmällä. Tällä oli merkittäviä vaikutuksia 
siihen, millaisen vertaisryhmän kanssa ja millaisen ope-
tussuunnitelman mukaisesti lapset ja nuoret suorittivat 
opintojaan 11−15-vuotiaina. Tulosten mukaan uudistus 
ei keskimäärin vaikuttanut nuorten todennäköisyyteen 
kuolla tai joutua sairaalahoitoon mielenterveyteen liit-
tyvistä syistä myöhemmän elämänsä aikana. Tutkimuk-
sessa löysimme kuitenkin näyttöä siitä, että korkeasti 
koulutettujen vanhempien tyttärillä oli uudistuksen 
johdosta suurempi todennäköisyys joutua sairaalahoi-
toon masennuksen vuoksi. Vertaisarvioitu tutkimus 
julkaistaan Journal of Human Capital -lehdessä vuonna 
2021.

Työmarkkinatutkimuksen 
lohkon tutkimushankkeet 
vuonna 2020
Työ-, tasa-arvo ja julkisen vallan poli-
tiikka (STN-WIP)

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN neuvoston rahoittamassa 
monivuotisessa konsortiohankkeessa tutkitaan eriar-
voisuuden laajaa kirjoa ja sitä, miten politiikka muovaa 
eriarvoisuutta lyhyellä tähtäimellä ja koko elinkaaren 
aikana. Vuonna 2020 Merja Kauhanen oli hankkeessa 
mukana tekemässä tutkimusta keskipalkkaisten am-
mattien työllisyysosuuden vähenemisen vaikutuksesta 
matalapalkkatyötä tekevien ammatilliseen liikkuvuu-
teen. Lisäksi hän tarkasteli rutiiniluontoisissa tehtävissä 
työskennelleiden työmarkkinaliikkuvuutta ja sen palk-
kavaikutuksia sekä robotisaation työllisyysvaikutuksia. 
Petri Böckerman teki hankkeessa tutkimusta peruskou-
lu-uudistuksen vaikutuksesta mielenterveyteen.

Tilastokeskuksen rekisteriaineistojen avulla tarkasteltiin 
monimuotoisen ansiotyön tekemistä Suomessa.
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Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoin-
na olevien työpaikkojen laatu – 12 ammat-
tiryhmän tarkastelu 

SAK:N RAHOITTAMASSA tutkimuksessa Merja 
Kauhanen ja Sanni Kiviholma tarkastelivat työvoi-
mapulaa ja työvoimakapeikkoja yleisellä tasolla ja 
valituissa ammattiryhmissä eri mittarein. Lisäksi 
he tarkastelivat avoinna olevien työpaikkojen laa-
tua muun muassa erillisen työpaikkojen laadun 
indikaattorin avulla. Hankkeen tuloksista julkais-
tiin raportti ”Työvoimapula, työvoimakapeikot ja 
avoimien työpaikkojen laatu – 12 ammattiryhmän 
tarkastelu”.

Monimuotoinen ansiotyö − käytännöt 
ja yhteiskunnallinen kehys

MERJA KAUHANEN ja Teppo Lindfors tarkastelivat 
Tilastokeskuksen laajojen rekisteriaineistojen avulla 
monimuotoisen ansiotyön tekemistä Suomessa. Tut-

kimuksessa selvitetään, ketkä valikoituvat tekemään 
monimuotoista ansiotyötä ja sen eri tyyppejä sekä tut-
kitaan monimuotoisen ansiotyön seurauksia toimeen-
tulon kannalta.

Tutkimus työttömyyskassaan kuulumatto-
mista

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEISJÄRJESTÖN 
TYJ:n rahoittamassa hankkeessa Merja Kauhanen 
tarkasteli Tilastokeskuksen laajojen rekisteriaineis-
tojen avulla työttömyyskassaan kuulumattomien 
ominaisuuksia sekä analysoi liikkuvuutta kassojen 
jäsenyyteen ja pois jäsenyydestä.

Ensimmäisen työntekijän palkkaustuki

ANNIKA NIVALA tarkasteli tutkimuksessaan, 
miten vuosina 2007−2011 voimassa ollut ensim-
mäisen työntekijän palkkaustuki vaikutti yritysten 
palkkauspäätöksiin. Tutkimus julkaistaan osana 

Annikan vuonna 2021 ilmestyvää väitöskirjaa.

Opiskelijavalintojen uudistamisen seu-
rantatutkimus

HANNU KARHUNEN, Tuomo Virkola ja Tuomo Suho-
nen käynnistivät yhdessä VATT:n Tuomas Pekkarisen 
kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta 
selvityshankkeen, jonka tarkoituksena on tutkia viime 
vuosina toteutetun korkeakoulujen opiskelijavalintauu-
distuksen vaikutuksia. Hankkeessa tarkastellaan, kuinka 
todistusvalinnan ja yhteisten valintakokeiden osuutta 
kasvattava uudistus vaikuttaa muun muassa siihen, mil-
laisista taustoista tulevat opiskelijat päätyvät hakemaan 
ja tulevat valituiksi eri ohjelmiin. Lisäksi siinä tutkitaan 
valintatapojen yhteyttä opintomenestykseen ensim-
mäisen lukuvuoden aikana. 

Vuonna 2020 hankkeessa ryhdyimme selvittämään 
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen rekisteriaineisto-
jen avulla edellisenä keväällä 2020 tapahtuneita muu-

TEPPO LINDFORS
tutkijaharjoittelija

PETRI BÖCKERMAN
erikoistutkija

EETU ISOTALO
apulaistutkija

HANNU KARHUNEN
erikoistutkija

toksia korkeakouluhakijoiden hakukäyttäytymisessä ja 
korkeakouluihin valittujen taustaominaisuuksissa. 

Talous & Yhteiskunta -lehden numerossa 4/2020 julkais-
tiin hanketta taustoittava ja aiempaa tutkimuskirjalli-
suutta yhteen vetävä artikkeli otsikolla ”Mitä voimme 
odottaa opiskelijavalinnan uudistukselta?” Hanke jat-
kuu kevääseen 2022 saakka.

Urbaania kasvua Vantaa 

HANKKEESSA SEURATAAN ja arvioidaan  Vantaan 
alueella toteutettavan GSIP-ohjelman vaikutuksia eri 
yrityksissä. GSIP-ohjelman tarkoituksena on kannustaa 
ja ohjata entistä useamman yrityksen työntekijöitä ai-
kuiskoulutuksen tai täydentävän koulutuksen piiriin 
sekä tarjota ajantasaista tietoa erilaisista tukimuodoista 
työnantajille ja työntekijöille. PT:stä hankkeessa oli mu-
kana Hannu Karhunen.

ANNIKA NIVALA
vanhempi tutkija
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” Valtaosassa tarkastelun kohteena olleista ammattiryhmistä avoimet työ-
paikat sisälsivät tavanomaista enemmän epätyypillisen työn piirteitä.
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yliopisto) ja Jani-Petteri Ollikaisen (Jyväskylän yliopisto) 
kanssa.

Valmistuneiden ja valmistumattomien opis-
kelijoiden tulokehitys

HANKKEESSA TUOTIMME yksilötason pitkittäisaineis-
tojen avulla mahdollisimman tarkka ja monipuolinen 
kuva toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa eri 
aloilla opiskelevien suomalaisopiskelijoiden todennä-
köisyydestä valmistua opinnoista sekä valmistumisen 
yhteydestä myöhempään urakehitykseen ja tuloihin. 
Lisäksi tarkastelimme siinä suomalaisten varusmies-
ten peruskokeiden tulosten avulla sitä, mikä yhteys 
kognitiivisella kyvykkyydellä ja persoonallisuuspiirteil-
lä on koulutusvalintoihin, valmistumiseen ja työuran 
tulemiin. Hannu Karhunen ja Tuomo Suhonen tekevät 
hankkeessa yhteistyötä Juho Jokisen (Jyväskylän yli-
opisto) kanssa.

Gradian koulutustoiminta

HANNU KARHUNEN ja Eetu Isotalo toteuttivat 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toimek-
siannosta pitkittäistutkimuksen, jossa tarkasteltiin 
muun muassa Gradian koulutusohjelmiin hakenei-
den, siellä opiskelevien ja sieltä valmistuneiden 
taustaominaisuuksia. Hankkeen loppuraportti jul-
kaistaan vuoden 2021 alussa.

Koulutusuudistukset ja mahdollisuuk-
sien tasa-arvo

TARKASTELIMME HANKKEESSA menneisyyden koulu-
tusuudistuksia: yliopistoverkoston laajentamista, toisen 
asteen yhteisvalinnan käyttöönottoa ja ammatillisen 
koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista. Laajojen 
rekisteriaineistojen monipuolisen tarkastelun avulla 
pyritään selvittämään, miten nämä uudistukset vai-
kuttivat nuorten koulutustulemiin ja mahdollisuuksien 
tasa-arvoon. Hannu Karhunen ja Tuomo Suhonen teke-
vät hankkeessa yhteistyötä Roope Uusitalon (Helsingin 

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat

VIRANOMAISAINEISTOJEN AVULLA hankkeessa tar-
kastellaan ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, jotka 
hakeutuvat opiskelemaan Suomeen 2000-luvun alun 
jälkeen. Hankkeessa tarkasteltiin muun muassa opis-
kelijoiden maahan jäämispäätöksiä ja niiden taustalla 
olevia tekijöitä. Hankkeessa Hannu Karhunen tekee 
yhteistyötä Charles Mathiesin (Jyväskylän yliopisto) ja 
Stephen Desjardins’in (University of Michigan) kanssa. 
Vuonna 2020 hankkeen ensimmäisten tulosten poh-
jalta julkaistiin vertaisarvioitu artikkeli ”Do they stay or 
go? Analysis of international students in Finland” Globa-
lisation, Societies and Education -lehdessä.

Koulutus, työttömyys ja mielenterveys

HANKE TUOTTI uutta tutkimustietoa koulutuksen ja 
työmarkkinamenestyksen vaikutuksista mielentervey-
songelmia mittaaviin suoriin ja epäsuoriin indikaatto-
reihin. Vuonna 2020 Hannu Karhunen ja Petri Böcker-
man tarkastelivat yhdessä Mika Haapasen (Jyväskylän 

yliopisto), Christian Hakulisen (Helsingin yliopisto) ja 
Terhi Maczulskijn (ETLA) kanssa opioidien käyttöä ja sen 
taustalla olevia tekijöitä Suomessa. Tuloksia julkaistiin 
Addiction-lehden vertaisarvioidussa artikkelissa “Deter-
minants of prescription opioid use: Population-based 
evidence from Finland”.

Tuomo Suhonen
tutkimuskoordinaattori

LAURO CARNICELLI
nuorempi tutkija

TUOMO VIRKOLA
vanhempi tutkija

SANNI KIVIHOLMA
nuorempi tutkija 

MERJA KAUHANEN
erikoistutkija
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” Ulosottojärjestelmään osallistuu noin puoli miljoonaa suomalaista.

Suomen kannattaa tutkia vastikkeellisuuden 
merkitystä pitkäaikaistyöttömien työllistymi-
seen

Julkisen talouden tutkimus

OHTO KANNINEN  (yhdessä VATT:n Jouko Verhon, 
Kari Hämäläisen ja Kelan Miska Simanaisen kans-
sa) julkaisivat raportin koskien Suomen vuosien 
2017–2018 perustulokokeen vaikutuksia työllisyy-
teen (Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: 
Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista. Val-
tion taloudellinen tutkimuskeskus, Muistiot 59). 
Kokeessa havaittiin, että osallistuminen aktiivisen 
työvoimapolitiikan toimenpiteisiin pysyi aktiivise-
na perustuloryhmässä, vaikka osallistuminen olisi 
tuon kahden vuoden keston ajan ollut vapaaeh-
toista. Tämä viittaa siihen, että jokin muu nyky-
järjestelmässä kuin velvollisuus osallistua toimen-
piteisiin kannustaa osallistumaan niihin. Osittain 
tähän osallistumisintoon vaikuttaa ainakin se, että 
aktiivitoimiin osallistumisesta maksetaan korotus-
osia. Toinen ilmeinen selitys aktiiviselle osallistu-
miselle on se, että työttömät kokevat aktiivisuu-
den johtavan työllisyyteen, mikä on aktivoinnin 
perimmäinen tarkoituskin. Kolmas potentiaalinen 
selitys on se, että osittain kursseille osallistutaan, 
koska niistä pidetään. Joka tapauksessa aktiivitoi-

menpiteet eivät kokonaisuudessaan vaikuta niin 
vastenmielisiltä kuin usein ajatellaan, tai ainakin 
järjestelmä ilman osallistumisvelvoitettakin onnis-
tuu aktivoimaan työttömät toimenpiteille. Perus-
tulokokeella havaittiin olevan pieni vaikutus työl-
lisyyteen kokeen toisena vuonna, ensimmäisenä 
vuonna ei mitään. 

Perustulokokeen merkittävin haaste oli aktiivimal-
lin käyttöönotto kokeen toisen vuoden alussa. On 
ilmeistä, että laajan uudistuksen käyttöönotto ver-
rokkiryhmälle kesken kokeilun vaikuttaa kokeilun 
tulosten tulkitsemiseen merkittävästi. Emme voi 
lopulta tietää johtuivatko toisen vuoden työlli-
syysvaikutukset aktiivimallin alkamisesta vai siitä, 
että perustulon työllisyysvaikutukset vain tulivat 
viipeellä. Jos ne johtuivat aktiivimallista tavalla tai 
toisella, se tarkoittaa, että aktiivimallilla oli ainakin 
aluksi negatiivinen työllisyysvaikutus Kelan työttö-
myysetuuksia saaneiden joukossa. Tämä tulos ei 
tietysti olisi kovin mairittelevaa aktiivimallia koh-
taan. Jatkossa Suomessa kannattaisikin tutkia tar-

kemmin vastikkeellisuuden merkitystä pitkäaikais-
työttömien työllistymiseen. Jos vastikkeellisuus ei 
lisää työllisyyttä merkittävästi, sitä kannattaa lie-
ventää, sillä työttömien kiusaaminen tuloksetta ei 
tietenkään ole hyvää politiikkaa.

Ulosotto

SUOMALAINEN ULOSOTTOJÄRJESTELMÄ on laaja jul-
kinen ohjelma, johon osallistuu vuosittain noin puoli 
miljoonaa suomalaista. Ulosotto vaikuttaa ennen kaik-
kea pienituloisten toimeentuloon merkittävällä tavalla. 
Lisäksi ulosottojärjestelmällä on potentiaalisia vaiku-
tuksia työllisyyteen, velkamarkkinoiden korkoihin ja 
ylivelkaantumiseen. Järjestelmä on keskeisessä osassa 
rahataloudessa ja velkamarkkinoilla. On siis tärkeää 
tarkastella kriittisesti sen ominaisuuksia ja vaikutuksia.  
Ohto Kanninen yhdessä työmarkkinalohkon Hannu 
Karhusen ja Eetu Isotalon, VATT:n Terhi Ravaskan sekä 
ETLA:n Terhi Maczulskijn kanssa tutkivat ulosottojär-
jestelmän ja sen potentiaalisten reformien vaikutuksia 
työllisyyteen (”Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tar-

jonta”, VN TEAS). Projekti valmistuu vuonna 2021. 

Syrjintä työmarkkinoilla

OHTO KANNINEN yhdessä VATT:n Tuomo Virko-
lan sekä THL:n Shadia Raskin ja Eero Liljan kanssa 
aloittivat VN TEAS -rahoitteisen hankkeen nimel-
tä ”Tavoitteena syrjimätön työelämä: Tutkittua 
tietoa nykytilasta ja keinoja yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi”. Hankkeessa tarkastellaan syrjintää 
työelämässä laajemmin. Ohto ja Tuomo keskitty-
vät rekrytointisyrjintään ja erityisesti anonyymiin 
rekrytointiin. He käyttävät projektissa hyväksi Hel-
singin kaupungin anonyymin rekrytoinnin kokei-
lua. Projekti valmistuu vuonna 2021.

STN-WIP

SUOMEN AKATEMIAN strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittama ja prof. Matti Tuoma-
la (TaY) johtama tutkimuskonsortio, ”Työ, Tasa-ar-
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ILPO SUONIEMI
erikoistutkija

HEIKKI TAIMIO
erikoistutkija

ERKKA HEIKKINEN
tutkijaharjoittelija

vo ja Julkisen Vallan Politiikka” (STN-WIP), jatkui 
vuonna 2020. Tutkimusohjelman työtä esiteltiin 
Talous & Yhteiskunta -lehden teemanumerossa 
3/2020. Kesäksi 2020 suunniteltu loppuseminaari 
jouduttiin peruuttamaan.  

STN-WIP -konsortion Tilastokeskuksesta etäkäyt-
töön saamaa kokonaisaineistoa on päivitetty vuo-
teen 2018. Ilpo Suoniemi esitteli Talous & Yhteis-
kunta -lehden teemanumerossa ylisukupolvisen 
tuloliikkuvuuden tutkimusta päivitetyllä aineis-
tolla. Suomessa (järjestyslukukorrelaation avulla 
mitattu) eri sukupolvien tulojen välinen yhteys 
on vahvasti epälineaarinen tulojakauman suuritu-
loisessa osassa. Lisäksi jakauman pienituloisessa 
osassa havaittiin seutukunta-tasolla negatiivinen 
yhteys tuloliikkuvuuden ja usean mittarin avulla 
muodostetun tulonjako mittarin välillä. Kansainvä-
liselle yleisölle suunnattu työpaperi ilmestyy 2021. 

Työttömyysturvan uudistaminen

ILPO SUONIEMI osallistui (yhdessä Merja Kauhasen ja 
Matti Tuomalan kanssa) ajankohtaiseen työttömyystur-

van uudistamiskeskusteluun kirjoittamalla kaksi blogi 
-kirjoitusta: työttömyyskorvauksen porrastamisesta 
sen keston mukaan ja kysymyksestä, pitäisikö ansiosi-
donnainen työttömyysturva tehdä pakolliseksi. Lisäksi 
kirjoitimme artikkelin Talous & Yhteiskunta -lehden 
teemanumeroon. Näissä toimme tietoon tuoretta kan-
sainvälistä tutkimusta, jossa teoreettinen tutkimusnä-
kökulma yhdistyy korkeatasoiseen empiirisen mikroe-
konometriseen työhön Ruotsin aineistolla. Siis maassa, 
jossa instituutiot ovat lähellä Suomen vastaavia.   

Minimipalkka

TONI JUUTI tutki Nuorten alennetun vähimmäis-
palkan vaikutuksia tuloihin ja työllisyyteen (yhdes-
sä Petri Böckermanin, Henri Keräsen ja Tuomas 
Kososen kanssa). Hankkeessa tutkittiin kaupan 
alalla ja majoitus- ja ravintola-alalla 1990-luvun 
laman aikana toteutettua sopimusta nuorten työl-
listämisedellytysten parantamiseksi. Hankkeessa 
tarkasteltiin, kuinka mahdollisuus palkata tietyt 
kriteerit täyttäviä nuoria alennetulla vähimmäis-
palkalla vaikutti nuorten tuloihin ja työllisyyteen 
sekä sitä, kuinka yritykset erosivat siinä, miten laa-

jasti ne ottivat alennetun vähimmäispalkan käyt-
töön.

Yrittäjyys ja taloudellinen eriarvoisuus

HANKKEESSA TUTKIMME yritysten käyttäytymistä ja 
yritystoiminnan syntyä sekä yrittäjyyden ja yrittäjätu-
lojen rooleja taloudellisen eriarvoisuuden kehityksessä. 
Kattavien ja yksityiskohtaisten rekisteri- ja kyselyaineis-
tojen käyttö sekä mikroekonometristen menetelmien 
soveltaminen mahdollistavat aloittavien yrittäjien ver-
tailun samankaltaisiin yksilöihin, jotka yrittämisen aloit-
tamisen sijaan jatkavat palkansaajina. Toni Juuti tekee 
hankkeessa yhteistyötä Petri Böckermanin, Henri Kerä-
sen ja Tuomas Kososen kanssa.

Tutkimuksia tuloerojen ja talouskas-
vun välisestä yhteydestä

TONI JUUTI tutki i) empiirisesti tuloerojen ja ta-
louskasvun välisen suhteen (myöhemmin suhde) 
sensitiivisyyttä eri menetelmien, tuloeromitta-
reiden ja aineistolähteiden välillä, ii) empiirisesti 
rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden roolia 

JEREMIAS NIEMINEN
apulaistutkija

suhteeseen vaikuttavana tekijänä, iii) empiirisesti 
kasvavien ja laskevien tuloerojen ajanjaksoja erik-
seen, ja iv) sekä teoreettisesti että empiirisesti 
suhteen riippuvuutta sille, miten tulot jakautuvat 
työ- ja pääomatuloihin. Tutkimukset ovat osa Toni 
Juutin väitöskirjaa, jota hän puolustaa Jyväskylän 
yliopistossa kevätlukukauden 2021 aikana. 

Ohto Kanninen
tutkimuskoordinaattori

KATRI VÄISÄNEN
apulaistutkija

TONI JUUTI
vanhempi tutkija
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” Kustannuskilpailukyvyn indikaattoreiden kyky ennustaa 
tulevaa vientimenestystä havaittiin rajoittuneeksi

Makrolohko tutki kilpailukykyä, tuotta-
vuutta ja finanssipolitiikan tehokkuutta

Makro- ja toimialatutkimus

VUONNA 2020 makrolohkolla tutkimme mm. lyhyen 
tähtäimen kilpailukykyä ja sen kehityksen ennakointia 
yhteistyössä Pellervon taloustutkimus PTT:n kanssa. 
Tutkimus oli valtioneuvoston rahoittama VN TEAS -han-
ke, ja sen loppuraportti valmistui joulukuussa. Palkan-
saajien tutkimuslaitoksella hankkeeseen osallistuivat 
Ilkka Kiema ja Sakari Lähdemäki.

Tutkimushankkeessa tarkastelimme systemaattisesti 
eri mittareita lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyvylle, 
ja siinä arvioitiin niiden merkitystä talouskasvulle sekä 
kilpailukyvyn kykyä ennustaa talouden menestystä. 
Hankkeessa tarkasteltiin etenkin ns. yksikkötyökustan-
nusindeksejä, jossa työkustannukset suhteutetaan tuo-
tannon volyymiin tai arvoon. 

Yksikkötyökustannusindikaattorit kuvaavat keskimää-
räisten työkustannusten ja työn tuottavuuden suhdet-
ta. Lisäksi reaalisiin yksikkötyökustannuksiin vaikuttavat 
tuotoksen hintojen muutokset, ja samassa valuutassa 
ilmaistuihin indikaattoreihin vaikuttaa valuuttakurssi. 

Yksikkötyökustannusindikaattorien käyttö edellyttää 
useiden valintojen tekemistä. Koska kilpailukyky on 

määritelty vain suhteessa muihin maihin, sen mittaami-
nen edellyttää, että kiinnitetään vertailukohtana toimi-
va maajoukko. Vertailu on perustelluinta tehdä saman 
kehitystason maihin. 

Toiseksi on tarpeen päättää, mikä on käytettävä 
hinta- tai kustannusmuuttuja ja mihin se suhteute-
taan. Kustannusten mittarina käytetään yleisim-
min keskimääräisistä palkansaajakorvauksista, ja 
ne voidaan suhteuttaa arvonlisäyksen volyymiin 
tai arvoon. 

Kolmanneksi nimellisten yksikkötyökustannus-
ten tapauksessa on tarpeen päättää, mitataanko 
kunkin maan kustannuksia sen omassa valuutassa 
vai käytetäänkö kaikille maille samaa valuuttaa. 
Neljänneksi on tarpeen päättää, millä toimialoilla 
kilpailukykyä tarkastellaan. Tarkastelun kohteeksi 
voidaan ottaa esimerkiksi tehdasteollisuus, jokin 
suppeampi toimiala tai koko talous. 

Hankkeessa totesimme, että eri yksikkötyökustan-
nusmittarit antavat yleensä varsin samanlaisen kuvan 
kustannuskilpailukyvyn kehityksestä. Ne ovat toisiaan 

täydentäviä, ja jos niiden antamat kuvat poikkeavat toi-
sistaan, on syytä olettaa, että rakenteellinen kehitys tai 
hintakehitys poikkeaa Suomessa verrokkimaiden vas-
taavasta kehityksestä. 

Hankkeessa selvitimme kansantalouden menestyksen 
indikaattorien ja kilpailukykyindikaattorien välisiä yh-
teyksiä etsimällä niiden välisiä Granger-kausaalisuhteita 
ja tarkastelemalla monen muuttujan autoregressiivisiä 
malleja (VAR-malleja), joissa ennustetaan talouden me-
nestystä kilpailukykymuuttujien avulla. Menestyksen 
indikaattoreita olivat esimerkiksi viennin ja bruttokan-
santuotteen kasvu. 

Kilpailukykyindikaattorista menestyksen indikaattoriin 
johtavan Granger-kausaalisuhteen paljastaminen osoit-
taa, että kilpailukykyindikaattorilla on menestyksen in-
dikaattoriin kohdistuvaa ennustevoimaa. Granger-kau-
saalisuhteiden analyysi ei kuitenkaan yksinään tuota 
mitään kvantitatiivisia arvioita siitä, kuinka paljon me-
nestyksen indikaattorien ennusteet paranevat, kun niitä 
laadittaessa hyödynnetään kilpailukykyindikaattoreita.

Granger-kausaalisuhteiden analyysi paljasti, että kil-
pailukykyindikaattorit ennustavat paremmin muiden 
maiden talouskasvuun suhteutettua kuin suhteutta-
matonta bruttokansantuotetta, mutta paremmin suh-
teuttamatonta kuin suhteutettua vientiä. Indikaattorien 
komponenteista tuottavuudella oli palkansaajakorva-
uksia enemmän ennustevoimaa. 

Tarkastelemiemme VAR-mallien ennustevoima jäi toi-
vottua vähäisemmäksi, ja ne soveltuvat lähinnä erittäin 
lyhyen tähtäimen ennusteiden työkaluiksi. Parhaaksi 
arvioimamme VAR-malli menestyi kuitenkin erittäin ly-
hyen tähtäimen ennusteissa oleellisesti paremmin kuin 
sitä yksinkertaisempi yhden muuttujan autoregressiivi-
nen malli. 

Johtopäätöksenä hankkeessa esitettiin, että hinta- ja 
kustannuskilpailukyky on välttämätön, mutta ei riittä-
vä edellytys maan vientisektorin menestykselle. Myös 
ei-hintamaisilla tekijöillä, kuten tuotteiden laadulla, 
markkinoinnilla ja toimituskanavilla, on merkitystä 
vientimenestyksen kannalta, ja talouden pitkän aika-
välin kasvun kannalta niillä on kustannuskilpailukykyä 
keskeisempi merkitys. 
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Kilpailukyvyn merkityksen arviointia vaikeuttaa myös 
talouden menestyksen mittareiden ja kustannuskil-
pailukykyindikaattorien yhteyksien monimutkaisuus. 
Kilpailukyky edistää talouden menestystä, mutta toi-
saalta hyvä vientimenestys näkyy tuotannon lisäyksenä 
korkean tuottavuuden vientialoilla ja työn keskimääräi-
sen tuottavuuden kasvuna. Se taas näkyy tavanomai-
simmilla mittareilla – reaalisilla ja nimellisillä yksikkö-
työkustannuksilla – mitatun kustannuskilpailukyvyn 
kohenemisena. Siksi ei aina olekaan selvää, johtuuko 
esimerkiksi parantunut vientimenestys kustannuskil-
pailukyvyn paranemisesta vai päinvastoin. 

Tästä huolimatta yksikkötyökustannukset ovat hyödyl-
linen työkalu maan kilpailukyvyn seuraamiseen lyhy-
ellä ja keskipitkällä aikavälillä. Yksikkötyökustannusten 
mittareita ei kuitenkaan pidä ylitulkita, vaikka yksikkö-
työkustannusten selvään poikkeamaan verrokkimaiden 
kehityksestä onkin syytä kiinnittää huomiota. Tällöinkin 
kustannuskilpailukykyä koskevassa keskustelussa on 
tärkeä säilyttää analyyttinen ote, jossa muutoksiin vai-
kuttavia tekijöitä ja politiikkatoimia tarkastellaan myös 
erikseen palkansaajakorvausten, työn tuottavuuden ja 
valuuttakurssin kohdalla. 

Tuottavuuslautakunta

VUONNA 2018 toimintansa aloittanut tuottavuus-
lautakunta, johon Ilkka Kiema kuuluu Palkansaaji-
en tutkimuslaitoksen edustajana, julkaisi vuoden 
2020 raporttinsa joulukuussa. Raportissa keskityt-
tiin lyhyen ja pitkän tähtäimen kilpailukykyyn, ja se 
pohjautui osin edellä esitellyn VN TEAS -hankkeen 
tuloksiin. 

Kansainväliset pääomaliikkeet ja väes-
tön ikääntyminen

JULIA NIEMELÄINEN väitteli helmikuussa talous-
tieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta väitöskir-
jalla Determinants of external imbalances between 
large economies, joka tarkasteli kauppataseen ja 
kansanvälisten pääomavirtojen määräytymistä 
sekä väestön ikääntymisen ja sosiaaliturvan vaiku-
tuksia Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen ulkoiseen 
tasapainoon. Niemeläinen esitteli tuloksiaan myös 
Kansantaloustieteellisessä aikakauskirjassa ja 
työsti väitöskirjansa keskeisintä artikkelia arvoval-
taisessa kansainvälisessä julkaisussa julkaistavaan 
muotoon.  

Finanssipolitiikan tehokkuus

HANKKEESSA ARVIOMME finanssipolitiikan tehok-
kuutta Suomessa uudella menetelmällä, joka perustuu 
uudenlaiseen tapaan arvioida finanssipoliittista ker-
rointa. Menetelmällä voidaan myös esimerkiksi arvioida 
julkisten investointien ja yhteenlaskettujen julkisten 
menojen kasvuvaikutusta erikseen. Uutta menetelmää 
esittelevä työpaperi julkaistiin vuoden 2020 lopulla. 
Hankkeeseen osallistuivat Sakari Lähdemäki ja Henri 
Keränen, ja sitä on rahoittanut Palkansaajasäätiö.

Yksityistämisen vaikutus tuottavuu-
teen

HANKKEESSA TUTKIMME muun muassa miten yksi-
tyistäminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen. Tutki-
muksen kohteena ovat Suomen teollisuudessa toimivat 
valtionyhtiöt, jotka yksityistettiin vuosien 1990 ja 2012 
välillä. Hanketta on rahoittanut Palkansaajasäätiö. Tutki-
mus on osa Sakari Lähdemäen väitöskirjaa, joka valmis-
tuu vuoden 2021 alussa. 

JULIA NIEMELÄINEN
vanhempi tutkija

SAKARI LÄHDEMÄKI
vanhempi tutkija 

PERTTI HAAPARANTA
ulkoinen professori

HENRI KERÄNEN
nuorempi tutkija

JUHA SAARINEN
tutkijaharjoittelija

Julkiset investoinnit ja talouskasvu

MAKROLOHKOLLA VALMISTIMME myös erityyppis-
ten julkisten investointien talouskasvuun ja muiden 
investointien tuottavuuteen kohdistuvien vaikutusten 
mallinnusta väestön ikääntymisen huomioiden. Hank-
keeseen osallistuivat Julia Niemeläinen ja Ilkka Kiema, 
ja sitä on rahoittanut Palkansaajasäätiö. 

Rakentamisen tuottavuus

HANKE TUOTTI rakentamisen tuottavuutta tar-
kastelleen raportin. Hankkeessa tarkasteltiin ra-
kennusalan tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja 
rakentamisen vähäisen tuottavuuskasvun syitä. 
Hankkeen toteutti Eero Lehto, ja sen rahoitti Ra-
kennusliitto. 

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori,

ennustepäällikkö
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Ennuste ja talouskehityksen seuranta

Esimerkkiperhelaskelmissa tarkasteltiin ko-
ronaviruspandemian vaikutuksia palkan-
saajaperheen talouteen

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS ennusti 
vuonna 2020 kaksi talousennustetta, kevään ta-
lousennusteen 8.4. ja syksyn talousennusteen 
16.9. Kevään ennustetta laadittaessa ennusteryh-
mään kuuluivat Hannu Karhunen, Ilkka Kiema, Essi 
Lindberg, Sakari Lähdemäki, Aila Mustonen, Elina 
Pylkkänen ja Heikki Taimio. 

Ennusteryhmää veti Ilkka Kiema, joka vastasi myös 
ulkomaankaupan ennusteesta. Elina Pylkkänen 
vastasi julkisen talouden ennusteesta. Keväällä 
Hannu Karhunen vastasi sekä kotitaloussektorin 
ja inflaation ennusteesta että työmarkkinaennus-
teesta. Sakari Lähdemäki arvioi investointien ke-
hitystä ja vastasi myös makromallin ja VAR-mallin 
käytöstä. Heikki Taimio laati arvion kansainvälises-
tä talouskehityksestä sekä muun Euroopan unio-
nin että EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Aila 
Mustonen ja Essi Lindberg vastasivat ennustevies-
tinnästä.

Syksyn ennusteen laadintaan osallistui lisäksi Julia 
Niemeläinen, joka vastasi kotitaloussektorin ja in-
flaation ennusteesta. Syksyn ennuste sisälsi myös 

vuosittain julkaistavat esimerkkiperheiden talou-
dellisen aseman kehitystä kuvaavat laskelmat, jot-
ka laati Henri Keränen.

Kevään ennustetta laadittiin maaliskuussa 2020 
poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa, koska 
sitä laadittaessa koronaviruksen aiheuttaman krii-
sin laajuus paljastui, Suomessa otettiin käyttöön 
valmiuslaki ja useilla palvelutoimialoilla tuotan-
non määrä romahti. Useat muut ennustelaitokset 
– mm. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Pellervon 
taloustutkimus PTT – laativat keväällä 2020 tavan-
omaisia talousennusteitaan suppeammat arviot 
talouskehityksestä, ja myös Palkansaajien tutki-
muslaitoksessa harkittiin vakavasti vaihtoehtoa, 
jossa tavanomainen talousennuste olisi jätetty laa-
timatta arvaamattoman tilanteen vuoksi.

Eri politiikkavaihtoehtojen järkevä arviointi ja 
vertailu ei ole arvaamattomissakaan olosuhteissa 
mahdollista ilman minkäänlaista käsitystä niistä 
tulevista olosuhteista, joihin poliittisilla päätök-
sillä pyritään vaikuttamaan. Siksi Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen ennusteryhmä päätti keväällä 

2020 laatia epävarmasta tilanteesta huolimatta ta-
lousennusteen, joka pääosin noudatti tavanomai-
sia muotoja. Joitakin tavanomaisen ennusteen 
sisältämiä ennustelukuja jätettiin tosin julkista-
matta, ja kysynnän ja tarjonnan tasetta koskevat 
keskeiset ennusteluvut julkaistiin vain puolen pro-
senttiyksikön tarkkuudella. 

Syksyn ennuste tehtiin jo hivenen ennakoitavam-
missa olosuhteissa. Aiemmin Palkansaajien tut-
kimuslaitoksen talousennuste on ollut kaksivuo-
tinen: se on koskenut vain kuluvaa ja seuraavaa 
vuotta. Syksyn ennuste laadittiin ensimmäistä 
kertaa kolmevuotiseksi, vuosia 2020-2022 kos-
kevaksi. Samalla myös Palkansaajien tutkimuslai-
toksen käyttämä, Tilastokeskuksen noudattamaa 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmää 
jäljittelevä ennustejärjestelmä uudistettiin koko-
naisuudessaan.

Syksyn ennusteeseen liittyvät esimerkkiperhe-
laskelmat, joissa tarkasteltiin ansio- ja kustan-
nuskehitystä seitsemän yksittäisen kotitalouden 
näkökulmasta, esiteltiin aiemmasta poiketen eril-

lisessä julkistustilaisuudessa 14.10. Uusi käytäntö 
näytti lisäävän ennustetoiminnan mediahuomiota. 
Esimerkkiperhelaskelmissa tarkasteltiin poikkeuk-
sellisesti myös vaikutuksia, joita koronaviruspan-
demiasta aiheutuvilla lomautuksilla on erilaisten 
palkansaajaperheiden talouteen.

Viime vuosina vakiintuneen käytännön mukaisesti 
ennustetyössä painotettiin erillisteksteinä esitelty-
jä erityisteemoja. Kevään ennusteessa tarkasteltiin 
yksityiskohtaisemmin Euroopan keskuspankin ja 
euroalueen maiden reaktioita koronakriisiin, krii-
sistä johtuvia lomautuksia ja kuntataloutta. Syksyn 
ennusteessa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin 
työllisyyden kuntakokeilua ja koronakriisistä joh-
tuvia muutoksia kotitalouksien kulutuskäyttäyty-
misessä.

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori, 

ennustepäällikkö

”Ennustetyössä painotettiin erillisteksteinä esiteltyjä erityisteemoja.
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Ennustetyössä painotettiin erillisteksteinä esiteltyjä erityisteemoja.

Syksyn ennuste laadittiin ensimmäistä kertaa kolmevuoti-
seksi.”
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TALOUS & YHTEISKUNTA -LEHTI  (T&Y) ilmestyi 
toimintavuoden aikana neljä kertaa. Painetun leh-
den levikki oli noin 2 250 kappaletta ja sivumäärä 
keskimäärin 76,5. Lehdessä julkaistiin 33 artikke-
lia, 6 kolumnia, 11 lukuvihjettä ja 4 haastattelua. 
Lisäksi lehdessä esiteltiin lyhyesti PT:n uusimpia 
tutkimuksia. Useat lehden artikkelit ja haastattelut 
ovat saaneet huomiota osakseen tiedotusvälineis-
sä.

T&Y-lehden vastaavana päätoimittajana oli toiminta-
vuonna johtaja Elina Pylkkänen. Lehteä toimitti erikois-
tutkija Heikki Taimio, ja sen taitosta vastasi ohjelmis-
toasiantuntija Aila Mustonen. Kannen suunnittelusta 
vastasi graafikko Niilas Nordenswan ja kirjoittajien ku-
vaamisesta valokuvaaja Maarit Kytöharju. Lehti painet-
tiin 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 html-muo-
dossa laitoksen kotisivuilla samaan aikaan paine-
tun lehden kanssa. Keväällä laitoksen kotisivujen 
uudistamisen yhteydessä parannettiin lehden nä-
kyvyyttä. Internetissä on käynyt tuhansia ihmisiä 
lukemassa niin tuoreita kuin vanhojakin numeroita. 
Lehti on otettu vastaan erittäin myönteisesti.

T&Y:n Facebook-sivuilla on tiedotettu lehden ilmesty-
misestä ja PT:n uusista tutkimuksista. Lehden Twitter-ti-
lillä on julkaistu uutisia lehdestä ja toimittajan lyhyitä 
kommentteja ajankohtaisiin, lehteä ja PT:tä lähellä ole-
viin aiheisiin. Keväällä 2020 perustettiin T&Y-podcast, 
jossa esitettiin toimintavuoden aikana 7 talouselämän 
vaikuttajien haastattelua, jotka teki päätoimittaja Elina 
Pylkkänen.

Työurat 1/2020

TYÖURIIN KESKITTYNYT vuoden ensimmäinen 
numero sisälsi useita artikkeleita, jotka käsittelivät 
työmarkkinoita sekä työurien rakennetta, kehitys-
tä ja toimia niiden pidentämiseksi. Lehden kaksi 
muuta artikkelia käsittelivät kansainvälistä vero-
sääntelyä ja Suomen keskiluokkaa. Se sisälsi myös 
talouspolitiikan arviointineuvoston uuden puheen-
johtajan, professori Jouko Vilmusen haastattelun.

Koronavirus 2/2020

KORONAVIRUS HALLITSI numeron 2 kantta, ja 
selviytymistä koronakriisistä käsitteli artikkelis-
saan Jaakko Kiander. Tällä numerolla ei ollut mi-
tään erityistä teemaa, ja sen artikkelien aiheita 
olivat ilmastonmuutos, perhevapaat, yksityistämi-
nen, huipputulot, maahanmuuttajat, populismi ja 
NEET-nuoret. Professori Esa Saarisen haastattelu 
keräsi varsin paljon lukijoita.

Työ, eriarvoisuus ja julkisen vallan 
politiikka 3/2020

KOLMAS NUMERO omistettiin Suomen Akatemi-
an strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeelle 
”Työ, eriarvoisuus ja julkisen vallan politiikka”, jos-
sa on ollut mukana useita PT:n tutkijoita. Artikkelit 
käsittelivät pohjoismaista hyvinvointimallia, työt-
tömyysturvaa, verotusta, taloudellista liikkuvuut-
ta, AMK-tutkintoja ja perustulokokeilua.

Koulutus 4/2020

VUODEN VIIMEISEN numeron teemana oli koulutus. 
Keskeisiä kysymyksiä olivat Suomen koulutustason 
nousun pysähtyminen ja koulutuksen yhteydet sosiaa-
liseen liikkuvuuteen. Artikkelit käsittelivät myös opiske-
lijavalintoja, talousosaamista, aikuiskoulutustukea, tut-

Talous & Yhteiskunta -lehti
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kimus- ja innovaatiopolitiikkaa sekä analytiikan käyttöä 
koulutustarpeen ennustamisessa.

Heikki Taimio
erikoistutkija

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
Heikki Taimio, toimittaja

” Naisilla on enemmän työllisyysvuosia ja vähemmän 
työttömyysvuosia kuin miehillä.
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VUONNA 2020 PT:n viestinnässä ja tukipalveluis-
sa työskenteli yhteensä kuusi henkilöä. Täysipäi-
väisinä työskentelivät viestintäkoordinaattori Essi 
Lindberg, taloussihteeri Merja Lindholm ja hallin-
tosihteeri Jaana Toivainen. Osa-aikaisina työsken-
telivät ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen (60 %) 
ja erikoistutkija ja T&Y-lehden toimittaja Heikki Tai-
mio (70 %). Osa-aikaisella tuntisopimuksella työs-
kenteli IT-infrastruktuurin asiantuntija Esapekka 
Kalliola. 

Siirryimme uudelle strategiakaudelle 

POHJATYÖN UUTTA strategiaa varten teimme  
henkilöstön yhteisessä strategiatyöpajapäivässä 
vuoden 2019 lopussa. Jatkoimme työtä hallituk-
sen ja johtoryhmän yhteisillä työpajoilla alkuvuon-
na, joiden pohjalta kiteytimme tutkimuslaitokselle 
uuden strategian vuosille 2020–2023. Hallitus hy-
väksyi sen kokouksessaan 3. maaliskuuta.

Uusi strategia on aiempaa tiiviimpi esitys ja se pi-
tää sisällään tutkimuslaitoksen arvot, mission ja 
vision sekä uudelle strategiakaudelle määritellyt 
toiminnan strategiset painopisteet. 

Strategiatyön luotsaamisen ohella suunnittelimme 
viestinnässä vuosijulkaisuille uuden rakenteen ja 
yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Strategia, vuosiker-
tomus ja toimintasuunnitelma muodostavat nyt 
aiempaa yhtenäisemmän julkaisujen kokonaisuu-
den.

Päivitimme verkkosivut uuteen aikaan

KÄYNNISTIMME UUSIEN verkkosivujen pystyttä-
misen 2020 keväällä keskellä koronakaranteenia ja 
julkaisimme sivuston 8. kesäkuuta. Sivujen toteut-
tamisesta ja ylläpidosta vastaa Sitelogic oy. Sivut 
otettiin myönteisesti vastaan ja niiden päivittämi-
nen sujuu aiempaa vaivattomammin.

T&Y-lehti sai rinnalleen podcastin  

PILOTOIMME T&Y-LEHDEN rinnalle podcastin, jota 
luotsaa johtaja Elina Pylkkänen. Kuluvana vuonna 
jaksoja valmistui seitsemän. Niiden aiheina olivat 
koronavirusepidemian talousvaikutukset, median 
rooli koronatilanteen hoidossa, Suomen kilpailija-
maita heikompi tuottavuus, Kiinan talous koronan 
jälkeen, kotitalouksien velkaantuminen, talous- ja 
rahapolitiikka sekä työmarkkinat ja digitalisaatio. 
Vieraina sarjassa oli vaikuttajia yhteiskunnan eri 
aloilta: Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Ris-
to Murto, Maaseudun tulevaisuus -lehden pää-
toimittaja Jouni Kemppainen, Aalto-yliopiston 
emeritusprofessori Matti Pohjola, Nordean pää-
ekonomisti Tuuli Koivu, Finanssivalvonnan johto-
kunnan puheenjohtaja ja Suomen pankin johto-
kunnan varapj. Marja Nykänen, Suomen Pankin 
pääjohtaja Olli Rehn ja Helsinki Graduate School 
of Economicsiin (Helsinki GSE) työelämäprofes-
sori Martti Hetemäki. Vuoden 2020 lopulla kaikkia 
podcast-jaksoja on yhteensä kuunneltu yli 2200 
kuuntelukertaa. Podcastia voi kuunnella sekä Spo-
tify:ssä että Soundcloudissa.

Jatkoimme brändityötä

BRÄNDITYÖMME JATKUI hallituksen ohjauksessa. 
Vuoden alussa valmistui Taloustutkimukselta mui-
den taloudellisten tutkimuslaitosten kanssa yh-
dessä tilaamamme tunnettuuskartoitus. Vuoden 
aikana ilmestyi myös muita omassa brändityös-
sämme hyödynnettäviä julkaisuja, kuten VATT:n 
arviointiraportti ja Tutkimusraportti talouspolitii-
kan journalismista ja asiantuntijuudesta. 

Vuoden lopulla tapasimme suurimpien ammatti-
liittojen johtoa. Tapaamisten tarkoituksena oli teh-
dä PT:n tutkimusta ja toimintaa entistä paremmin 
tunnetuksi taustojen keskuudessa sekä kuulla liit-
tojen näkemyksiä PT:n brändityöstä. 

Korona sähköisti viestinnän
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

Vuoden lopulla aloitimme bränditoimistojen kil-
pailutukset tutkimuslaitoksen brändiuudistuksen 
toteuttajista.

Kutsuimme eduskuntapuolueet kylään

ENNEN KORONAN alkamista kutsuimme edus-
kuntapuolueiden poliittiset avustajat vierailulle. 
Ehdimme tavata SDP:n, Vihreiden ja Vasemmis-
toliiton edustajat. Loput eduskuntapuolueet kut-
summe kylään tapaamisrajoitusten poistuttua.

Siirsimme tapahtumat verkkoon

KORONAKARANTEENIN ALETTUA siirsimme 
PT:n viestinnän kokonaan verkkoon. Kokouk-
set, seminaarit ja tapahtumat järjestimme etänä 
ja otimme Teams-ohjelman käyttöön sisäisessä 
viestinnässä. 

Vuoden aikana järjestimme yhteensä 22 etä-
tapahtumaa. Julkistimme kevään ja syksyn en-
nusteet sekä Esimerkkiperhe-laskelmat tutki-
muslaitoksen YouTube-kanavalla. Järjestimme 
kaksi tutkimusfoorumia: Suomen hyvinvointi-
valtion tulevaisuus: työllisyys, verot ja palvelut 

24.9. ja Tuoreita tutkimuksia suomalaisnuorten 
koulutusvalinnoista 17.12. Järjestimme kaikille 
avoimen keskustelutilaisuuden työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmasta lokakuun 29. Tapahtu-
ma liittyi kesällä julkaistuun tutkimusraporttiin. 
Lisäksi järjestimme valtiovarainministeriön yh-
teydessä toimivan tuottavuuslautakunnan tuot-
tavuus- ja kilpailukykyraportin julkistamistilai-
suuden 2. joulukuuta. PT:n tutkijaseminaareja 
järjestimme vuoden aikana 14 kpl. Etäosallis-
tumismahdollisuuden myötä osallistujien määrä 
järjestämissämme tapahtumissa kasvoi selvästi.

Käynnistimme myös viikoittain toistuvat va-
paamuotoiset henkilöstön iltapäiväkahvit, joita 
jatkettiin kesälomien jälkeen vuoden loppuun. 
Toteutimme kesäkuussa myös henkilöstön vir-
kistäytymispäivän etänä, jonka ohjelmaa oli 
suunnittelemassa ja toteuttamassa koko henki-
löstö.

Aloitimme yhteistyöhankkeen tutki-
muslaitosten kanssa

TALOUDELLISET TUTKIMUSLAITOKSET, PT, 
VATT, PTT ja ETLA, lähtivät aloitteestamme mu-

kaan yhteishankkeeseen Suomen Akatemian, 
OKM:n ja Tieteentekijöiden liiton Tutkitun tiedon 
teemavuoteen 2021. Hankkeen nimi on Talous-
tieteen taju ja sen kohderyhmänä ovat erityisesti 
yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet nuoret. 
Hanketta ovat aktiivisesti toteuttamassa kaikkien 
tutkimuslaitosten viestinnät yhteistyössä tutkijoi-
den kanssa. 

Viritimme viestinnän välineet juhla-
vuosikuntoon

TARTUIMME TIEDOTEJAKELUN ja mediaseuran-
nan heikkoon tilanteeseen ja toteutimme molem-
mista perusteellisen kilpailutuksen. Hankimme 
tiedotejakelun vuoden 2021 tammikuun alusta 
alkaen STTInfolta ja mediaseurannan maaliskuun 
alusta alkaen Retrieveriltä. 

Sosiaalista mediaa kehitimme systemaattisesti 
päivitysten laatua statistiikan perusteella paranta-
malla. Otimme LinkedIn-kanavan käyttöön ja kas-
vatimme Twitterin seuraajakuntaa määrätietoisesti 
seuraajamäärän ylitettyä kuluneen vuoden lopulla 
2200 seuraajan rajapyykin. 

Pilotoimme tekstitettyjen minivideoiden tuotan-
toa someviestinnässä, josta saimme myönteisen 
rohkaisevaa palautetta sekä hyvät tulokset näky-
vyydessä. 

Markkinoimme PT:n tohtorihautomoa Palkansaa-
jasäätiön tuella Kauppalehti Option Tulevaisuuden 
tekijät -liitteessä ja HS:n Kuukausiliitteen Business 
News -liitteessä. 

PT RePec-tietokantaan

LAITOKSEN TYÖPAPERIEN tiedot arkistoimme 
kansainväliseen RePec-tietokantaan. IDEAS on 
suurin taloustieteelle omistettu bibliografinen tie-
tokanta, joka on vapaasti saatavissa Internetissä ja 
sen tarkoitus on parantaa taloustieteellisen tutki-
muksen ilmaista levittämistä. 

Essi Lindberg
viestintäkoordinaattori
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Hallinto

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

Julkisen talouden tutkimus

Ohto Kanninen, tutkimuskoordinaattori, 
erikoistutkija, PhD.
Erkka Heikkinen, tutkijaharjoittelija, VTK, 1.6.-31.8. & 
7.9.- 6.12.
Jeremias Nieminen, apulaistutkija, VTK, 15.1.-31.7., 
osa-aikainen 1.-31.8.
Sami Jysmä, nuorempi tutkija, KTM (perhevapaal-
la 6.1.-4.4.)
Ilpo Suoniemi, erikoistutkija,  VTM, osa-aikainen
Heikki Taimio, erikoistutkija, VTM, osa-aikainen 
Toni Juuti, vanhempi tutkija, KTM,  1.9.-
Katri Väisänen, apulaistutkija, KTK, -7.8.

Makro- ja toimialatutkimus

llkka Kiema, ennustepäälikkö, tutkimuskoordi-
naattori, FT,  VTT
Pertti Haaparanta, ulkoinen professori (external 
professor)
Henri Keränen, nuorempi tutkija, VTK
Sakari Lähdemäki, vanhempi tutkija, KTM
Julia Niemeläinen,vanhempi tutkija, VTT, äitiysva-
paalla -28.1., vanhempainvapaalla -20.5., osittai-
sella hoitovapaalla 21.9.-
Juha Saarinen, tutkijaharjoittelija, KTK, 1.6.-31.8., 
osa-aikainen 1.9.-31.12. 

Työmarkkinatutkimus

Tuomo Suhonen, tutkimuskoordinaattori, KTT, 
1.5.-
Merja Kauhanen, tutkimuskoordinaattori -30.4., 
erikoistutkija 1.5.-, KTT
Petri Böckerman, erikoistutkija, dosentti, profes-
sori,  FT, osa-aikainen
Lauro Carnicelli, nuorempi tutkija, Master in Eco-
nomic Analysis, osa-aikainen 1.-30.11.
Eetu Isotalo, apulaistutkija, KTM, osa-aikainen 
1.9.-
Hannu Karhunen, erikoistutkija, KTT
Sanni Kiviholma, nuorempi tutkija, KTM, 7.1.-30.4.
Aapo Kivinen, nuorempi tutkija, M.Sc. (Econ). 
Tiina Kuuppelomäki, nuorempi tutkija, KTM 
Teppo Lindfors, tutkijaharjoittelija, VTM 18.5.-14.8.
Annika Nivala, vanhempi tutkija, VTM, 1.9.-
Tuomo Virkola, vanhempi tutkija, VTM -30.4.

Tukipalvelut

Essi Lindberg, viestintäkoordinaattori, FM
Esapekka Kalliola, IT-infrastruktuurin asiantuntija, 
IT-tradenomi -31.1., FM, osa-aikainen 1.9.-
Aila Mustonen, ohjelmistoasiantuntija, FM, osa-ai-
kainen 1.2.-  
Merja Lindholm, taloussihteeri
Jaana Toivainen, hallintosihteeri

Henkilökunta
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Tutkimusseminaarit

Avoimet seminaarit
 —Hannu Karhunen (PT): Mental health conse-

quences of failing to enter post-compulsory 
education, 15.1.

 —Tuomas Kosonen (PT): Comparing the Quality 
of Home Care and Formal Child Care with Child 
Outcomes, 22.1.

 —Johannes Hagen (Jönköping International 
Business School): The effects of mandatory 
retirement: Evidence from a Swedish employment 
protection reform, 29.1.

 —Annika Nivala (PT): Effects of subsidizing the 
first employee – Evidence from Finland, 23.9.

 —Toni Juuti (PT): When Aiyagari meets Piketty: 
Growth, Inequality and Capital Shares, 30.9.

 —Jeremias Nieminen (PT & Turun yo): Behavior 
and effectiveness of decentralized employment 
offices: Evidence from Finnish regional emplo-
yment trial, 7.10.

 —Tuomas Kosonen (PT): Incomplete take-up of 
subminimum wages, 28.10.

 —Aapo Kivinen (PT): Machines: New evidence on 
technologies and skill demand, 4.11.

 —Luca Salvadori University of Exeter): COVID-19 
Changed Tastes for Safety-Net Programs, 11.11.

 —Susanne Syrén (Jyväskylän yo): Business school 
quality and labor market outcomes, 18.11.

 —Merja Kauhanen (PT):  Multible job holding, 
25.11. 

 —Thang Dang (University of York): The Cultural 
Origins of Educational Success, 2.12.

 —Sami Jysmä (PT): When do sin taxes reduce 
sin? Evidence from a sweets and soda tax, 
9.12.2020 

 —Deni Mazrekaj (University of Oxford): Religious 
schools and children’s outcomes, 16.12.

Muut seminaarit ja tilai-
suudet 

 —Onko Suomella tuottavuusongelma? Kevään 
ennustekierroksen keskustelutilaisuus, Helsinki 
4.3. 

 —Talousennuste vuosille 2020-2021. Näkemyksiä 

Suomen ja maailmantalouden tilasta, Helsinki 8.4.
 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työl-

lisyys, verotus ja palvelut: Policy Brief 2/2020 
raportin julkaisutilaisuus, Helsinki 9.9.

 —Syksyn talousennuste vuosille 2020-2022. 
Näkemyksiä Suomen ja maailmantalouden tilasta, 
Helsinki 16.9.

 —Tutkimusfoorumi - tutkimustietoa ja keskuste-
lua. Hallituksen työllisyystavoitteiden arviointia, 
Helsinki 24.9

 —Esimerkkiperheet -raportin julkistamistilaisuus , 
Helsinki 14.10.

 — Mikä mättää, kun työpaikat ja työvoima eivät 
kohtaa? Asiantuntijakeskustelu työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmasta, Helsinki 29.10.

 —Tuottavuuslautakunnan tuottavuus- ja kilpailu-
kykyraportin julkistaminen, Helsinki 2.12.

 —Tutkimusfoorumi - tuoreita tutkimuksia suoma-
laisnuorten koulutusvalinnoista, Helsinki 17.12.

T&Y-podcast
 —1. JAKSO: T&Y-podcastin avausjakson aiheena 

on koronavirusepidemian talousvaikutukset. PT:n 
johtaja Elina Pylkkäsen kanssa aiheesta keskus-
telee Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto 
Murto.

 —2. JAKSO: Jakson aiheena on media ja korona. 
PT:n Elina Pylkkänen kanssa aiheesta keskustele-
massa Maaseudun tulevaisuus -lehden päätoimit-
taja Jouni Kemppainen.

 —3. JAKSO: Jakson aiheena on kilpailijamaita 
heikompi tuottavuus. Aiheesta PT:n Elina Pylk-
käsen kanssa keskustelemassa Aalto-yliopiston 
emeritusprofessori Matti Pohjola

 —4. JAKSO: Jakson aiheena on Kiinan talous 
koronan jälkeen. PT:n Elina Pylkkäsen kanssa 
aiheesta keskustelemassa Nordean pääekonomisti 
Tuuli Koivu.

 —5. JAKSO: Jakson aiheena on velkaantuminen. 
Aiheesta keskustelemassa PT:n Elina Pylkkänen 
ja Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohta-
ja ja Suomen pankin johtokunnan varapj. Marja 
Nykänen.

 —6. JAKSO: Jakson aiheena on talous- ja rahapo-
litiikka. PT:n Elina Pylkkänen keskustelee aiheesta 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin kanssa.

 —7. JAKSO: Jakson aiheena on työmarkkinat 
ja digitalisaatio. PT:n Elina Pylkkäsen kanssa 

keskustelemassa Helsinki Graduate School of 
Economicsiin (Helsinki GSE) työelämäprofessori 
Martti Hetemäki.

Julkaisut
PETRI BÖCKERMAN

 —Employment Status and Personal Income Be-
fore and After Onset of a Severe Mental Disorder: 
A Case-control Study. Psychiatric Services, 71:3, 
pp. 250-255 (yhdessä Christian Hakulisen, Marko 
Elovainion, Martti Arffmanin, Sonja Lumpeen, 
Sami Pirkkolan, Ilmo Keskimäen ja Kristiina Man-
derbackan kanssa).

 —Moving to Become Healthier? SSM – Population 
Health, 10 p., 100528 (yhdessä Edvard Johansso-
nin ja Seppo Koskisen kanssa).

 —Self-reported Health versus Biomarkers: Does 
Unemployment Lead to Worse Health? Public 
Health, 179, pp. 127-134 (yhdessä Edvard Jo-
hanssonin ja Annamari Lundqvistin kanssa).

 —Do Good Working Conditions Make You Work 
Longer? Analyzing Retirement Decisions Using 
Linked Survey and Register Data. The Journal of 
the Economics of Ageing, 17, 100192 (yhdessä 
Pekka Ilmakunnaksen kanssa).  

 —Does Job Design Make Workers Happy? Scot-
tish Journal of Political Economy, 67:1, pp. 31-52 
(yhdessä Alex Brysonin, Antti Kauhasen ja Mari 
Kangasniemen kanssa).

 —Do Childhood Infections Affect Labour Market 
Outcomes in Adulthood and, If So, How? Econo-
mics and Human Biology, 37, 100857 (yhdessä 
Jutta Viinikaisen, Alex Brysonin, Marko Elovai-
nion, Nina Hutri-Kähösen, Markus Juonalan, Terho 
Lehtimäen, Katja Pahkalan, Suvi Rovion, Laura 
Pulkki-Råbackin, Olli Raitakarin ja Jaakko Pehko-
sen kanssa).

 —Education Leads to a More Physically Active 
Lifestyle: Evidence Based on Mendelian Rando-
mization. Scandinavian Journal of Medicine & 
Science in Sports, 30:7, pp. 1194-1204 (yhdessä 
Jaana Karin, Jutta Viinikaisen, Tuija Tammelinin, 
Niina Pitkäsen, Terho Lehtimäen, Katja Pahkalan, 
Mirja Hirvensalon, Olli Raitakarin ja Jaakko Pehko-
sen kanssa).

 —Personality, Occupational Sorting and Routine 
Work. Employee Relations, 42:6, pp. 1423-1440 
(yhdessä Jutta Viinikaisen, Marko Elovainion, 

Christian Hakulisen, Mirka Hintsasen, Mika 
Kähösen, Jaakko Pehkosen, Laura Pulkki-Råbac-
kan, Olli Raitakarin ja Liisa Keltikangas-Järvisen 
kanssa).

 —Etuusrekisterien hyödyntäminen monialaisten 
palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa. Julkaisus-
sa Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? 
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovit-
taminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraport-
ti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 
2020:40, s. 140-160 (yhdessä Jarno Turusen ja 
Matti Joensuun kanssa).

 —Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyyty-
väisyys ja tuottavuus. Teollisuuden palkansaajat, 
TP-raportti, 66 s. (yhdessä Pekka Ilmakunnaksen 
kanssa).

 —Information integration, coordination failures, 
and quality of prescribing. VATT Working Papers, 
No. 135, 61 s.., IZA (Institute for the Study of La-
bor), Discussion paper, No. 13926. 64 s. (yhdessä 
Liisa L. Laineen, Mikko Nurmisen ja Tanja Saxellin 
kanssa).

LAURO CARNICELLI
 —Modeling Family Leave Policies. Publications 

of the Government´s analysis, assessment and 
research activities, 20/2020, 53 p. (yhdessä Ohto 
Kannisen, Hannu Karhusen, Tuomas Kososen ja 
Terhi Ravaskan kanssa).

OHTO KANNINEN
 —Modeling Family Leave Policies. Publications 

of the Government´s analysis, assessment and 
research activities, 20/2020, 53 p. (yhdessä Lauro 
Carnicellin, Hannu Karhusen, Tuomas Kososen ja 
Terhi Ravaskan kanssa).

 —Perustulokokeilun työllisyysvaikutukset. Olli 
Kangas, Signe Jauhiainen, Miska Simanainen ja 
Minna Ylikännö (toim.) Suomen perustulokokeilun 
arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön raport-
teja ja muistioita 2020:15, s. 32-49 (yhdessä Kari 
Hämäläisen, Miska Simanaisen ja Jouko Verhon 
kanssa).

 —Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Re-
kisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista. Valtion 
taloudellinen tutkimuskeskus, Muistiot 59, 47 s. 
(yhdessä Kari Hämäläisen, Miska Simanaisen ja 
Jouko Verhon kanssa).
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HANNU KARHUNEN
 —Opiskelijavalintauudistuksen vaikutuksen ar-

viointi. VATT, 10 s. (yhdessä Tuomas Pekkarisen, 
Tuomo Suhosen ja Tuomo Virkolan kanssa).

 —Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kas-
vun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinoministeri-
ön julkaisuja 2020:7, 88 s. (yhdessä Santtu Kerkon 
ja Ilkka Kieman kanssa).

 —Modeling Family Leave Policies. Publications 
of the Government´s analysis, assessment and 
research activities, 20/2020, 53 p. (yhdessä Lauro 
Carnicellin, Ohto Kannisen, Tuomas Kososen ja 
Terhi Ravaskan kanssa).

 —Do they stay or go? Analysis of international 
students in Finland. Globalisation, Societies and 
Education, pp.1-13 (yhdessä Mathies, C. kanssa).

MERJA KAUHANEN
 —Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoimien 

työpaikkojen laatu – 12 ammattiryhmän tarkas-
telu. Palkansaajien tutkimuslaitoksen Raportte-
ja 42, 84 s. (yhdessä Sanni Kiviholman kanssa).

HENRI KERÄNEN
 —Identification of fiscal SVARs in small open 

economies using trade partner forecast errors as 
instruments, Palkansaajien tutkimuslaitos, Wor-
king Papers 330, 64 s. (yhdessä Sakari Lähdemä-
en kanssa)

ILKKA KIEMA
 —Miten mitata kilpailukykyä ja miten se vaikuttaa 

tulevaan kasvuun? Valtioneuvoston selvitys -ja 
tutkimustoiminta, Policy Brief 30/2020, 6 s. (yh-
dessä Janne Huovarin, Peetu Keskisen ja Sakari 
Lähdemäen kanssa).

 —Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katso-
va arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-
toiminnan julkaisusarja 2020:53, 103 s. (yhdessä 
Janne Huovarin, Peetu Keskisen, Ilkka Kieman ja 
Juuso Villasen kanssa).

 —Tuottavuus ja kilpailukyky Suomessa. Mistä 
kilpailukyky koostuu ja mihin sitä tarvitaan? 
Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:81, s. 110 
(yhdessä Markku Stenborgin, Janne Huovarin,ja 
Mika Malirannan kanssa).

 —Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja 
kasvun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön julkaisuja 2020:7, 88 s. (yhdessä Hannu 
Karhusen ja Santtu Kerkon kanssa).

SANNI KIVIHOLMA 
 —Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoimien 

työpaikkojen laatu – 12 ammattiryhmän tarkaste-
lu. Raportteja 42, 84 s. (yhdessä Merja Kauhasen 
kanssa). 

TUOMAS KOSONEN
 —Modeling Family Leave Policies. Publications of 

the Government´s analysis, assessment and re-
search activities, 20/2020, 53 p., (yhdessä Lauro 
Carnicellin, Ohto Kannisen, Hannu Karhusen ja 
Terhi Ravaskan kanssa).

 —Discrete Labor Supply: Empirical Evidence and 
Implications. VATT Working Papers 132, 73 p. 
(yhdessä Tuomas Matikan kanssa).

 —What Goes Up May Not Come Down: Asym-
metric Incidence of Value-Added Taxes. Journal 
of Political Economy, vol. 128, No 8, (yhdessä 
Youssef Benzarti, Dorian Carloni ja Jarkko Harjun 
kanssa).

EERO LEHTO
 —Rakentamisen tuottavuus. Raportteja 41, 42 s.

SAKARI LÄHDEMÄKI
 —Identification of fiscal SVARs in small open 

economies using trade partner forecast errors as 
instruments, Palkansaajien tutkimuslaitos, Wor-
king Papers 330, 64 s. (yhdessä Henri Keräsen 
kanssa)

 —Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja 
kasvun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön julkaisuja 2020:7, 88 s. (yhdessä Hannu 
Karhusen, Santtu Kerkon ja Ilkka Kieman kanssa).

 —Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katso-
va arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-
toiminnan julkaisusarja 2020:53, 103 s. (yhdessä 
Janne Huovarin, Peetu Keskisen, Ilkka Kieman ja 
Juuso Villasen kanssa).

JULIA NIEMELÄINEN
 —Determinants of external imbalances between 

large economies. Publications of the Helsinki Cen-
ter of Economic Research, No. 1/2020, 200 s.

Muut julkaisut
PETRI BÖCKERMAN

 —AMK-tutkinto – avain menestymiseen työ-
markkinoilla? Talous & yhteiskunta 3/2020, s. 

48-53 (yhdessä Mika Haapasen kanssa).
 —Työolot – kadotettu avain pidempään työu-

raan? AkavaWorks, Artikkeli 5/2020, 10 s. 
(yhdessä Pekka Ilmakunnaksen kanssa).

 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettujen 
rajoitusten talousvaikutuksista. PT Policy Brief, 
1/2020, 11 s. (yhdessä Tuomas Kososen, Ohto 
Kannisen, Hannu Karhusen, Merja Kauhasen, Ilk-
ka Kieman, Sakari Lähdemäen ja Tuomo Virkolan 
kanssa).

PERTTI HAAPARANTA
 —Työmarkkinoiden rakenneuudistukset eivät 

välttämättä lisää työllisyyttä eivätkä vähennä 
työttömyyttä. Blogikirjoitus laitoksen www-si-
vuilla 1.10.

OHTO KANNINEN
 —Työllisyyden nostaminen vaatii systemaattista 

tiedon kartuttamista työllisyystoimien vaiku-
tuksista. Talous & Yhteiskunta 1/2020, s. 40-45 
(yhdessä Hannu Karhusen ja Jeremias Niemisen 
kanssa).

 —Emmanuel Saez & Gabriel Zuckman: The 
Triumph of Injustice. How the Rich Dodge Taxes 
and How to Make Them Pay. Lukuvihje, Talous & 
Yhteiskunta 1/2020, s. 68.

 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettu-
jen rajoitusten talousvaikutuksista. Policy Brief 
1/2020, 14 s. (yhdessä Petri Böckermanin, Hannu 
Karhusen, Merja Kauhasen, Tuomas Kososen, Ilk-
ka Kieman, Sakari Lähdemäen ja Tuomo Virkolan 
kanssa).

 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työlli-
syys, verotus ja palvelut. Policy Brief 2/2020, 5 
s. (yhdessä Merja Kauhasen, Tuomas Kososen, 
Hannu Karhusen ja Tuomo Suhosen ja kanssa).

 —Thomas Piketty: Capital and Ideology. Lukuvih-
je, Talous & Yhteiskunta 2/2020, s. 45.

HANNU KARHUNEN
 —Jatkuvan oppimisen uudistustyö – Olisiko aika 

ottaa kaikki työkalut käyttöön? Blogikirjoitus 
laitoksen www-sivuilla 13.1.

 —Suomeen valmistumisen jälkeen jääneet tut-
kinto-opiskelijat tilastojen valossa. Kotoutumisen 
kokonaiskatsaus 2019. Työ- ja elinkeinoministeriö, 
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019:10 

 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettu-
jen rajoitusten talousvaikutuksista. Policy Brief 
1/2020, 14 s. (yhdessä Petri Böckermanin, Ohto 

Kannisen, Merja Kauhasen, Tuomas Kososen, Ilkka 
Kieman, Sakari Lähdemäen ja Tuomo Virkolan 
kanssa).

 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työl-
lisyys, verotus ja palvelut. Policy Brief 2/2020, 
5 s. (yhdessä Ohto Kannisen, Merja Kauhasen, 
Tuomas Kososen ja Tuomo Suhosen ja kanssa).

 —Työllisyyden nostaminen vaatii systemaattista 
tiedon kartuttamista työllisyystoimien vaiku-
tuksista. Talous & Yhteiskunta 1/2020, s. 40-45 
(yhdessä Ohto Kannisen ja Jeremias Niemisen 
kanssa).

 —Miksi keskustelu lukukausimaksuista menee ohi 
asian? Blogikirjoitus laitoksen www-sivuilla 18.5.

 —Millaisia työllisyysvaikutuksia kuntakokeilulta 
voidaan odottaa? Syksyn talousennusteen yhtey-
dessä julkaistu erillisartikkeli 16.9.

 —Onko perheen sosioekonomisella asemalla 
merkitystä koulutuspolulla? Talous & Yhteiskun-
ta 4/2020, s. 20-25 (yhdessä Tuomo Suhosen 
kanssa).

 —Mitä voimme odottaa opiskelijavalinnan uudis-
tukselta? Talous & Yhteiskunta 4/2020, s. 36-41 
(yhdessä Tuomas Pekkarisen, Tuomo Suhosen ja 
Tuomo Virkolan kanssa).

 —Pasi Sahlberg & Willian Doyle: Let the Children 
Play: How More Play Will Save Our School and 
Help Children Thrive. Lukuvihje, Talous & Yhteis-
kunta 4/2020, s. 68.

MERJA KAUHANEN
 —Alityöllisyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huo-

mioita. Talous &Yhteiskunta 1/2020, s. 10-15.
 —Tutkimusprojektin väliraportti: Ei yhden työn 

varassa - ensimmäisiä havaintoja useista lähteistä 
ansaintaansa yhdistävistä (yhdessä Anu Järvensi-
vun ja Arja Haapakorven kanssa).

 —Pitäisikö ansiosidonnaisen työttömyyskorvauk-
sen laskea työttömyyden keston myötä? STN-
WIP kirjoituksia & T&Y-blogi 31.1. (yhdessä Ilpo 
Suoniemen ja Matti Tuomalan kanssa).

 —Pitäisikö työttömyysvakuutus tehdä pakol-
liseksi? STN-WIP kirjoituksia 24.2. T&Y- blogi 
24.2. (yhdessä Ilpo Suoniemen ja Matti Tuomalan 
kanssa).

 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettu-
jen rajoitusten talousvaikutuksista. Policy Brief 
1/2020, 14 s., (yhdessä Tuomas Kososen, Petri 
Böckermanin, Ohto Kannisen, Hannu Karhusen, 
Ilkka Kieman, Sakari Lähdemäen ja Tuomo Virko-
lan kanssa).
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 —Lomautukset rajussa kasvussa koronavirus-
pandemian vuoksi. PT:n kevään talousennuste, 
erillisartikkeli 8.4.

 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työlli-
syys, verotus ja palvelut. Policy Brief 2/2020, 5 s. 
(yhdessä Tuomas Kososen Ohto Kannisen, Hannu 
Karhusen ja Tuomo Suhosen ja kanssa).

 —Miksei tutkimustieto kelpaa työttömyysturvan 
muuttamista vaativille? Talous ja Yhteiskunta 
3/2020, s. 14-23 (yhdessä Ilpo Suoniemen ja 
Matti Tuomalan kanssa).

 —Työttömyyskorvauksen aikaprofiilista: Kom-
mentti Mauri Kotamäelle. Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 116(2), s. 355-359 (yhdessä Ilpo 
Suoniemen ja Matti Tuomalan kanssa).

HENRI KERÄNEN
 —Esimerkkiperheet 2020-2022. Lomautukset 

tekee loven lompakkoon. Hyvätuloisen perheen 
tulot supistuvat lomautuksen vuoksi eniten (yh-
dessä Ilkka Kieman kanssa).

ILKKA KIEMA
 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettu-

jen rajoitusten talousvaikutuksista. Policy Brief 
1/2020, 14 s. (yhdessä Petri Böckermanin, Ohto 
Kannisen, Merja Kauhasen, Hannu Karhusen, 
Tuomas Kososen,  Sakari Lähdemäen ja Tuomo 
Virkolan kanssa).

 —Talouden sukellus on ennustamaamme suu-
ruusluokkaa – elvytyksen määrän lisäksi tärkeää 
on oikea kohdennus. Talousennusteen arviointia 
laitoksen verkkosivuilla 2.7.

 —Esimerkkiperheet 2020-2022. Lomautukset 
tekee loven lompakkoon. Hyvätuloisen perheen 
tulot supistuvat lomautuksen vuoksi eniten (yh-
dessä Henri Keräsen kanssa).

TUOMAS KOSONEN
 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettujen 

rajoitusten talousvaikutuksista. PT Policy Brief 
1/2020, 14 s. (yhdessä Petri Böckermanin, Ohto 
Kannisen, Hannu Karhusen, Merja Kauhasen, Ilkka 
Kieman, Sakari Lähdemäen ja Tuomo Virkolan 
kanssa).

 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työlli-
syys, verotus ja palvelut. PT Policy Brief 2/2020, 
5 s. (yhdessä Ohto Kannisen, Hannu Karhusen, 
Merja Kauhasen ja Tuomo Suhosen kanssa).

 —Kriisissä yrityksiä on tuettava ja leikkauslistat 
jäädytettävä. Blogikirjoitus laitoksen www-sivuilla 

14.5.
 —Perhevapaamalli helpottaa perhevapaauudis-

tuksen valmistelua. Talous & Yhteiskunta 2/2020, 
s. 22-27.

SAKARI LÄHDEMÄKI
 —Vaikuttiko yksityistäminen valtion yritysten 

suorituskykyyn? Talous & Yhteiskunta 2/2020, s. 
30-35.

 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettu-
jen rajoitusten talousvaikutuksista. Policy Brief 
1/2020, 14 s. (yhdessä Petri Böckermanin, Ohto 
Kannisen, Hannu Karhusen, Merja Kauhasen, 
Tuomas Kososen, Ilkka Kieman ja Tuomo Virkolan 
kanssa).

 —Teollisuuden näkymät vielä sumussa. Tekijä 
10/2020, s. 19.

 —Miten mitata kilpailukykyä ja miten se vaikut-
taa tulevaan kasvuun? Valtioneuvoston selvitys 
-ja tutkimustoiminta, Policy Brief 30/2020, 6 s. 
(yhdessä Janne Huovarin, Peetu Keskisen ja Ilkka 
Kieman kanssa)

JULIA NIEMELÄINEN
 —Matkailijoista tuli tahtomattaan Välimeren 

maiden korottomia luotottajia. Blogikirjoitus 
laitoksen www-sivuilla 2.6.

 —Koronavirus sotki kotitalouksien suunnitelmat 
kertaheitolla. Syksyn talousennusteen yhteydessä 
julkaistu erillisartikkeli 16.9.

 —Ulkoisen tasapainon ja kansainvälisen reaaliko-
ron määräytyminen pitkällä aikavälillä. Väitös-
kirjaesittely Kansantaloudellinen aikakauskirja 
3/2020, s. 506-509.

 —Paul Krugman: Arguing with Zombies: Econo-
mics, Politics, and the Fight for a Better Future. 
Lukuvihje, Talous & Yhteiskunta 3/2020, s. 60.

JEREMIAS NIEMINEN
 —Kuntakokeilut: kolmas kerta, samat ongelmat. 

Blogikirjoitus laitoksen www-sivuilla 28.1.
 —Työllisyyden nostaminen vaatii systemaattista 

tiedon kartuttamista työllisyystoimien vaikutuk-
sista. Talous & Yhteiskunta 1/2020, s. 40-45 (yh-
dessä Ohto Kannisen ja Hannu Karhusen kanssa).

ELINA PYLKKÄNEN
 —T&Y-podcast -keskustelut 7 kpl
 —Kuntien talouspuskuri toimii. Kevään talousen-

nusteen yhteydessä julkaistu erilliskirjoitus 8.4.

 —Kaikki hyöty irti kriisistä. Kolumni, Talous & 
Yhteiskunta 2/2020, s. 8-9.

 —Ensin tyhjennetään kahvikassa. Kolumni, Talous 
& Yhteiskunta 3/2020, s. 8-9.

 —Liikkuvuus on luovuutta. Kolumni, Talous & 
Yhteiskunta 4/2020, s. 18-19.

 —Kolumneja eri lehtiin (21 kpl).

TUOMO SUHONEN
 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työlli-

syys, verotus ja palvelut. Policy Brief 2/2020, 5 s. 
(yhdessä Merja Kauhasen, Ohto Kannisen, Hannu 
Karhusen ja Tuomas Kososen kanssa).

 —Onko perheen sosioekonomisella asemalla 
merkitystä koulutuspolulla? Talous & Yhteiskun-
ta 4/2020, s. 20-25 (yhdessä Hannu Karhusen 
kanssa).

 —Mitä voimme odottaa opiskelijavalinnan uudis-
tukselta? Talous & Yhteiskunta 4/2020, s. 36-41 
(yhdessä Hannu Karhusen, Tuomas Pekkarisen ja 
Tuomo Virkolan kanssa).

 —Pienillä eroilla on suuri merkitys koulutusvalin-
noissa. Kolumni, Talous & Yhteiskunta 4/2020, s. 
42-43.

ILPO SUONIEMI
 —Pitäisikö ansiosidonnaisen työttömyyskorvauk-

sen laskea työttömyyden keston myötä? STN-WIP 
kirjoituksia & T&Y-blogi 31.1. (yhdessä Merja 
Kauhasen ja Matti Tuomalan kanssa).

 —Pitäisikö työttömyysvakuutus tehdä pakol-
liseksi? STN-WIP kirjoituksia 24.2. T&Y- blogi 
24.2. (yhdessä Merja Kauhasen ja Matti Tuomalan 
kanssa).

 —Miksei tutkimustieto kelpaa työttömyysturvan 
muuttamista vaativille? Talous & Yhteiskunta 
3/2020, s. 16-23 (yhdessä Merja Kauhasen ja 
Matti Tuomalan kanssa).

 —Määritteleekö lapsuudenkoti paikkasi yhteis-
kunnassa? Talous & Yhteiskunta 3/2020, s. 38-45.

 —Työttömyyskorvauksen aikaprofiilistä: Kom-
mentti Mauri Kotamäelle. Kansantaloudellinen 
Aikakauskirja 116 (2), s. 355-359 (yhdessä Merja 
Kauhasen ja Matti Tuomalan kanssa).

HEIKKI TAIMIO
 —Suomeen tarvitaan korkean tuottavuuden 

työpaikkoja – Talouspolitiikan arviointineuvos-
ton puheenjohtaja, Turun yliopiston professori 
Jouko Vilmusen haastattelu. Talous & Yhteiskunta 
1/2020, s. 58-67.

 —Kaikki mitä tarvitaan. Blogikirjoitus laitoksen 
verkkosivuilla 23.3.

 —Koronkriisi koettelee euroalueen yhtenäisyyttä. 
Kevään talousennusteen yhteydessä julkaistu 
erilliskirjoitus 8.4.

 —”Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää” 
– Aalto-yliopiston professori Esa Saarisen haas-
tattelu. Talous & Yhteiskunta 2/2020, s. 64-73.

 —Sote-uudistus pitää tehdä, mutta useat yksi-
tyiskohdat on vielä ratkaistava – THL:n tutkimus-
professori Unto Häkkisen haastattelu. Talous & 
Yhteiskunta 3/2020, s. 48-55.

 —Suomen  ehdoton vahvuus on tasa-arvoinen ja 
korkealaatuinen koulutusjärjestelmä – Jyväskylän 
yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja 
Jussi Välimaan haastattelu. Talous & Yhteiskunta 
4/2020, s. 2-11.

 —Talous & Yhteiskunta, pääkirjoitus 1-4/2020.
 —Useita kirjoituksia Talous & Yhteiskunta -lehden 

Facebook-sivuille ja Twitteriin.

TUOMO VIRKOLA
 —Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettu-

jen rajoitusten talousvaikutuksista. Policy Brief 
1/2020, 14 s. (yhdessä Petri Böckermanin, Ohto 
Kannisen, Hannu Karhusen, Merja Kauhasen, Ilkka 
Kieman, Tuomas Kososen ja Sakari Lähdemäen 
kanssa).

Luennot ja esitelmät
PETRI BÖCKERMAN

 —Ketkä ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
ulkopuolella? TYJ: Työttömyyskassojen yhteisjär-
jestö, Helsinki 3.2.

 —Much ado about nothing? Minimum legal 
drinking age and morbidity. Terveystaloustieteen 
päivät, Helsinki 7.2.

 —Terveystaloustieteen perusteet. Jyväskylän yli-
opiston kauppakorkeakoulu, Jyväskylä 17.3.-8.4. 
(12 kpl luentoa)

 —Koulutus ja terveys. Jyväskylän yliopiston kaup-
pakorkeakoulu, Jyväskylä 8.4. 

 —Information integration, coordination failures, 
and quality of prescribing. Helsinki Graduate 
School of Economics (labor and public economics 
seminar), Helsinki 28.4.

 —Kommenttipuheenvuoro Tomomi Hisasuen esi-
telmään “Health related costs of violence in close 
relationships in Finland”. Terveystaloustieteen 
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jatkokoulutusseminaari, Turku 8.5.
 —Incomplete take-up of subminimum wages. 

EALE SOLE AASLE World Conference, Berlin 
25.6.-27.6.

 —Työmarkkinat ja talouspolitiikka. Jyväskylän 
kauppakorkeakoulu 27.10.-18.11. (12 kpl luentoa)

 —Kommenttipuheenvuoro Cecilia Blomsterin 
esitelmään “Intergenerational origins of fertility 
decisions”. 

 —Labor and Public. PhD Workshop, Helsinki 1.12.
 —Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyyty-

väisyys ja tuottavuus. Teollisuuden palkansaajat, 
Helsinki 10.12.

LAURO CARNICELLI
 —Financial shocks and endogenous labor market 

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

OHTO KANNINEN
 —Gender Gap Reversal. EALE-SOLE, online-esi-

telmä 26.6.
 —Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työlli-

syys, verotus ja palvelut. PT Policy Brief 2/2020 
julkistustilaisuus, Palkansaajien tutkimuslaitos,  
online-esitys 9.9.

 —Tutkimusfoorumi: Suomen hyvinvoinvointival-
tion tulevaisuus: työllisyys, verot ja palvelut. Pal-
kansaajien tutkimuslaitos, online-esitelmä 24.9.

HANNU KARHUNEN 
 —Mental health consequences of failing to enter 

post-compulsory education. Palkansaajien tutki-
muslaitoksen seminaari 15.1.

 —Kotoutumisen kokonaiskatsaus paneelikeskus-
telu. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 21.1.

 —Valmistumisen jälkeen Suomeen jääneet ulko-
maalaiset tutkinto-opiskelijat tilastojen valossa. 
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaari, Helsinki 
11.2.

 —Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kou-
lutustoiminnan pitkittäistutkimus. Koulutuskun-
tayhtymän 60-vuotisjuhla. Gradia Goes Future, 
Jyväskylä 16.9. 

MERJA KAUHANEN
 — Multiple job holding in the changing 

labour market, Kansantaloustieteen päivät, 
Tampere 6.2.

 — Palkansaajien tutkimuslaitoksen näkökul-

ma työmarkkinoihin, talouteen ja talouspo-
litiikkaan. Aktiivi-instituutin kurssi, Helsinki, 
21.2.

 — Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoi-
mien työpaikkojen laatu - alustavia tuloksia, 
SAK:n hallituksen kokous, Helsinki 10.3. 
(yhdessä Sanni Kiviholman kanssa).

 — Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoi-
mien työpaikkojen laatu - 12 ammattiryh-
män tarkastelun keskeiset tulokset, SAK:n 
hallituksen kokous, Helsinki 1.6. (yhdessä 
Sanni Kiviholman kanssa).

 — Mitkä toimet voisivat edistää tasa-arvois-
ta palkkapolitiikkaa? Työväen Sivistysliiton 
Aatteen puolustuskurssi, Helsinki, 16.9.

 — ”Vahvuudet ja varjopuolet - suomalaisen 
sosiaaliturvan säilyttämisen arvoiset asiat ja 
keskeiset ongelmat”, - kommentoija ja kes-
kustelija. Osa 1: Työ ja sosiaaliturva, Osa 2: 
Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaalitur-
vauudistusta valmistelevan parlamentaari-
sen komitean syysseminaari, Helsinki 21.9. 

 — Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: 
työllisyys, verotus ja palvelut. Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen tutkimusfoorumi, Helsinki 
24.9. (yhdessä Tuomas Kososen, Ohto Kan-
nisen ja Tuomo Suhosen kanssa).

 — The impact of robots on employment – 
evidence from seven European countries, 
Nordic Working Life Conference, Aalborg 
Denmark (Online) 29.9.

 — Multiple job holding in the changing 
labour market. Sosiaalipolitiikan päivät, 
Työryhmä 6: Tasa-arvoinen yhteiskunta ja 
eriarvoisuuden monet muodot, Helsinki 
23.10.

 — Työmarkkinoiden muutos ja sukupuolten 
työurat & eläketurva. STM:n Sukupuolten 
eläke-erot hankkeen verkkoseminaari, Hel-
sinki, 28.10.

 — Mikä mättää, kun työpaikat ja työvoima 
eivät kohtaa? – keskustelu työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmasta. Asiantuntijakeskus-
telutilaisuus 29.10. (yhdessä Ilkka Kaukoran-
nan ja Ville Kopran kanssa, haastattelijana 
Elina Pylkkänen). 

 — Multiple job holding in the changing 
labour market. Palkansaajien tutkimuslaitok-
sen seminaari 25.11.

SANNI KIVIHOLMA
 —Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoimien 

työpaikkojen laatu - alustavia tuloksia, SAK:n 
hallituksen kokous, Helsinki 10.3. (yhdessä Merja 
Kauhasen kanssa).

TUOMAS KOSONEN
 —Comparing the Quality of Home Care and 

Formal Child Care with Child Outcomes. Palkan-
saajien tutkimuslaitos 22.1.

 —Home care, day care and the role of child care 
quality. EALE/SOLE conference, online-esitelmä 
27.6.

 —Home care, day care and the role of child care 
quality. IIPF conference, on-line esitelmä19.8.

 —Incomplete take-up of subminimum wages. 
Palkansaajien tutkimuslaitos 28.10.

 —Home care, day care and the role of child 
care quality. CESifo Public Finance conference, 
online-esitelmä 8.12.

SAKARI LÄHDEMÄKI
 —Privatisation in Competitive Environment: 

Evidence from Finland’s Manufacturing Sector. 
Kansantaloustieteen päivät, Tampere 6.-7.2.

TUOMO SUHONEN
 —Tutkimusfoorumi: Suomen hyvinvointivaltion 

tulevaisuus: työllisyys, verotus ja palvelut. Palkan-
saajien tutkimuslaitos,online-esitelmä 24.9.

 —Seurantatutkimuksen alustavia tuloksia. Kor-
keakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyö-
ryhmä, online-esitelmä 17.12.

 —Tutkimusfoorumi: Tuoreita tutkimuksia kou-
lutusvalinnoista. Palkansaajien tutkimuslaitos, 
online-esitelmä 17.12.

Komiteat, toimikunnat ja 
korkeakoulut

 —BMC Public Health, toimitusneuvosto (Petri 
Böckerman, jäsen)

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

 —Fellow of the Royal Society for Public Health 
(Petri Böckerman)

 —International Journal of Environmental 
Research and Public Health, toimitusneuvosto, 

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

nagement, toimitusneuvosto (Petri Böckerman, 
jäsen)

 —International Journal of Training and Develop-
ment, toimitusneuvosto (Petri Böckerman, jäsen)

 —IZA Research Fellow (Petri Böckerman)
 —Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, ter-

veystaloustiede (Petri Böckerman, professori)
 —Kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmä 

(SKT-ryhmä, Sakari Lähdemäki, jäsen)
 —Kotitalouksien tulot ja elinolot –yhteistyöryh-

mä, Tilastokeskus (Ilpo Suoniemi, jäsen
 —LähiTapiola (Elina Pylkkänen, hallituksen jäsen)
 —Member in a pool of experts on  the “Mutual 

Learning Programme in gender equality” of the 
European Commission led by ÖSB Consulting 
GmbH (Merja Kauhanen, jäsen)

 —Member of a local organising committee of the 
2020 Industrial Relations in Europe (IREC) Confe-
rence (Merja Kauhanen, jäsen)

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

 —Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia 
-työryhmä (asiantuntijajäsenyys)

 —Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuk-
sen saavutettavuussuunnitelmatyöryhmä (Tuomo 
Suhonen, tiedepaneelin jäsen 8/2020 alkaen)

 —Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön 
(OTUS), tieteellinen neuvosto (Tuomo Suhonen, 
jäsen)

 —PLoS ONE, Academic editor (Petri Böckerman)
 —Public Health, toimitusneuvosto (Petri Böcker-

man, jäsen)
 —Taloustieteellisen yhdistyksen johtokunta (Petri 

Böckerman, varapuheenjohtaja)
 —Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 

(Petri Böckerman, dosentti)
 —Tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmä, Tilasto-

keskus (Merja Kauhanen, jäsen)
 —Kotitalouksien tulot ja elinolot –yhteistyöryh-

mä, Tilastokeskus  (Ilpo Suoniemi, jäsen)
 —Tuottavuuslautakunta (Ilkka Kiema, jäsen)
 —Tuottavuuslautakunta (Merja Kauhanen, vara-

jäsen)
 —Turun kauppakorkeakoulu (Petri Böckerman, 

dosentti)
 —Tutkimus- ja jatkokoulutus toimikunta, Turun 

yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu (Annika 
Nivala, jäsen) 

 —Työelämän tutkimus, toimitusneuvosto (Petri 
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Böckerman, jäsen) 
 —Työelämän tutkimuspäivien 2020 järjestelytoi-

mikunta (Merja Kauhanen, jäsen)
 —Työelämän tutkimusyhdistyksen hallitus (Merja 

Kauhanen, varajäsen)
 —Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä 

(Merja Kauhanen, tutkijatyöryhmän jäsen)
 —Työmarkkinatilastoinnin asiantuntijaryhmä, 

Tilastokeskus (Merja Kauhanen, jäsen)
 —Veronmaksajien Keskusliitto (Elina Pylkkänen, 

hallituksen jäsen)

Lausunnot viranomaiselle 
ja asiantuntijakuulemiset

 —Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lausun-
to eduskunnan talousvaliokunnalle aiheessa E 
63/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talous-
arviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen 
kautta, Ilkka Kiema 13.2.

 —Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lausunto 
eduskunnan tarkastusvaliokunnalle aiheesta K 
20/2019 vp Valtiontalouden tarkastusviraston 
erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan 
valvonnan raportti 2019. Teema: Valiokunta 
pyytää asiantuntijan arviota tarkastusviraston 
raportista ja siinä esitetyistä suosituksista. Ovatko 
tarkastusviraston näkemykset perusteltuja? 
Tämän lisäksi valiokunta pyytää asiantuntijan arvi-
oita hallituksen finanssipolitiikan linjasta ja finans-
sipolitiikan toteutuksesta. Mitkä ovat vaalikauden 
suurimmat haasteet talous- ja finanssipolitiikassa? 
Elina Pylkkänen 20.2.

 —Kirjallinen lausunto eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunnalle aiheesta  HE 4/2020 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
muuttamisesta. Teema: Millaisilla kokonaistalou-
dellisilla skenaarioilla esitetyn hoitajamitoituksen 
olisi mahdollista toteutua kestävällä tavalla? Ohto 
Kanninen 10.3.

 —Kirjallinen lausunto eduskunnan talousvalio-
kunnalle aiheesta U 2/2020 vp Valtioneuvoston 
kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission 
ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu 
ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroo-

pan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen 
turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siir-
tymän rahasto), Ilkka Kiema 12.3.

 — Asiantuntijakuuleminen eduskunnan val-
tiovarainvaliokunnalle aiheesta O 18/2020 
vp Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset, 
Elina Pylkkänen 17.3.

 — Kirjallinen lausunto eduskunnan suurelle 
valiokunnalle aiheista E 61/2019 vp Valtio-
neuvoston selvitys: EU:n komission tiedo-
nanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green 
deal) 11.12.2019, U 2/2020 vp Valtioneu-
voston kirjelmä eduskunnalle Euroopan 
komission ehdotuksista Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseksi oikeuden-
mukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi 
ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoi-
tussäännöistä sekä turvapaikka- ja maa-
hanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden 
rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipo-
litiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoi-
tussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto), E 62/2019 vp Valtioneuvoston 
selvitys: Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: 
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Euroop-
pa- investointiohjelma, E 2/2020 vp Valtio-
neuvoston selvitys: Komission tiedonanto 
”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmu-
kaisten siirtymien toteuttamiseksi”, Ohto 
Kanninen 30.3.

 — Kirjallinen lausunto työ- ja elinkeinominis-
teriölle liittyen aiheeseen yrittäjyysstrategia, 
Merja Kauhanen 9.4.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen 
lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 
aiheesta VNS 1/2020 vp Valtioneuvoston 
selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 
vuosille 2021-2024, Elina Pylkkänen 20.4.

 — Kirjallinen lausunto valtiovarainministeri-
ölle aiheesta Kokonaisarvio suhdannetilan-
teesta ja poikkeuksellisten olojen määritel-

män täyttymisestä, Elina Pylkkänen ja Ilkka 
Kiema 4.5.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lau-
sunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 
aiheesta VNS 1/2020 vp Valtioneuvoston 
selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 
vuosille 2021-2024, Elina Pylkkänen 5.5.

 — Kirjallinen lausunto eduskunnan talousva-
liokunnalle aiheesta E 39/2020 vp Valtio-
neuvoston selvitys: EU:n tuleva elpymisra-
hasto, Ilkka Kiema 5.5.

 — Kirjallinen lausunto eduskunnan talous-
valiokunnalle aiheesta U 9/2020 vp Valtio-
neuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan 
investointipankin tekemästä ehdotuksesta 
EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta 
(EU Covid-19 -takuurahasto), Ilkka Kiema 
5.5.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen 
lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokun-
nalle aiheesta HE 146/2020 vp Hallituksen 
esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2021 (erityisesti; Julkisen talouden 
kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
• Arvio tehokkaimmista elvytyskeinoista 
kasvun aikaansaamiseksi ja työllisyyden 
parantamiseksi), Ohto Kanninen 20.10.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen 
lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokun-
nan verojaostolle aiheesta HE 196/2020 
vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävä-
hennyksestä verovuosina 2021-2025, Ilpo 
Suoniemi 10.11.

 — Vastaukset työministeri Tuula Haataisen 
nimittämän selvitysmiehen Hannu Mäkelän 
kysymyksiin liittyen osatyökyisten työllis-
tämisen Suomen mallista, Merja Kauhanen 
10.11.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen 
lausunto ja eduskunnan valtiovarainvalio-
kunnan sivistys- ja tiedejaostolle aiheesta 
HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskun-
nalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021. 
Teema: Oppivelvollisuuden laajentamisen 
kustannukset ja miten ensi vuoden talous-
arvioesitykseen ja julkisen talouden suun-
nitelmaan sisältyvien resurssien arvioidaan 
riittävän uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin? 
Hannu Karhunen ja Tuomo Suhonen 18.11.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen 
lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle 

aiheesta O 48/2019 vp Säädösehdotusten 
vaikutusarviointien toteutuminen – nykyti-
la ja kehittämistarpeet. Miten vaikutusten 
arviointia voitaisiin parantaa? Vaikutusarvi-
ointi ja sen kehittämistarpeet suomalaisessa 
lainvalmistelussa, Eduskunnan tarkastusva-
liokunnan julkaisu 1/2020, Elina Pylkkänen 
26.11.

 — Asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen 
lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 
aiheesta E 141/2020 vp Valtioneuvoston 
selvitys: Komission uusi pääomamarkkinau-
nionin toimintasuunnitelma, Ilkka Kiema 
1.12.

Muut lausunnot

 —National Science Foundation (USA)-arviointi, 
Petri Böckerman 5.3.

 —Lausunto Lauri Sääksvuoren dosenttihake-
muksesta Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle 
tiedekunnalle, Petri Böckerman 15.6. 

 —Riksbankens Jubileumsfond-arviointi, Petri 
Böckerman 3.9.

 —Flemish Cancer Society-arviointi, Petri Böcker-
man 23.9.

 —Lausunto tenure track hakijoista Tampereen 
yliopistolle, Petri Böckerman 27.10. 

Referee-lausunnot

 —Africa Education Review, Petri Böckerman 
19.5.

 —American Economic Journal: Applied Econo-
mics, Petri Böckerman 9.6.

 —Applied Economics, Petri Böckerman 1.10.
 —BMC Public Health, Petri Böckerman 

15.1.,24.2., 10.3., 8.4., 26.5., 28.5., 23.6.,12.8., 
18.8., 31.8., 14.9., 1.10., 8.10., 26.10., 29.10., 
16.11. & 27.11. 

 —Demography, Petri Böckerman 29.9.
 —Drug and Alcohol Dependence, Petri Böcker-

man 20.1. & 18.2.
 —Economic and Industrial Democracy, Merja 

Kauhanen 25.2
 —Economic and Industrial Democracy, Petri 

Böckerman 14.5., 4.9., 10.9. & 23.9.
 —Economics and Human Biology, Petri Böcker-

man 9.3., 10.9. & 14.12.
 —Economics of Education Review, Petri Böckerman 

14.1. & 29.9.
 —European Journal of Health Economics, Petri 
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Böckerman 18.6.
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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.-31.12.2019

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

1.1.2020-31.12.2020

1 275 749,60
26 439,07

1 302 188,67

1 475 301,48
17 812,39

722 207,35
2 215 321,22
-913 132,55

719 151,84
-193 980,71

20 609,95
220 000

46 629,24

31.12.2020

56 887,47
1 388 864,33
1 445 751,80

198 637,75
550 947,42
749 585,17

2 195 336,97

  1 696 498,20
46 629,24

1 743 127,44

452 209,53
2 195 336,97

Tuloslaskelma ja tase
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Hallituksen kokoonpano

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      Tuomo Virkola, PT-17.5., Tuomo Suhonen 18.5.- 
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 
Sähköliitto
Teollisuusliitto
Vakuutusväen Liitto VvL
Ylemmät Toimihenkilöt YTN
Nordea Järjestöpankki
OP Osuuskunta
Osuuskunta Tradeka-yhtymä
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys

Tilintarkastaja     

Tilintarkastusrengas Oy

Laitoskokous         

Hannu Karhunen, puheenjohtaja
Tuomo Suhonen, varapuheenjohtaja 18.5.-
Tuomo Virkola, varapuheenjohtaja -17.5.
Jaana Toivainen, sihteeri


