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1 Virasto n strateg iaperusta
1.1

Strateginen tahtotila (visio, toiminta-ajatus, arvot)

MISSIO: Luotettavaa taloustutkimusta päätöksenteon valmisteluun
VISIO: Vaikuttava ja arvostettu julkistalouden tutkimusosaaja
ARVOT:
Luotettavuus ja vastuullisuus
Kerromme avoimesti työmme tuloksista ja niissä sovelletuista menettelytavoista.
Arvostamme saamaamme palautetta. Kannamme vastuun aikaansaannoksistamme
ja osaamisemme kehittämisestä.

Innovatiivisuus ja rohkeus
Haluamme olla edelläkävijä yhteiskunnallisten asioiden tutkijana ja ke skustelun
herätt äjänä. Teemme työtämme intohimoIla ja sitoutuen, rohkeasti uusia näkökul
mia etsien ja niistä keskustellen.

Kumppanuuden arvostus
Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Hyvänä
työyhteisönä ja yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa saamme aikaan enemmän
vähemmällä.

1.2

Viraston tehtävä, organisaatio ja ydin prosessit

VATT on siitä annetun lain (12 .1.1990/27) perusteella julkisen talouden toiminnan
tehostamista ja siihen liittyvää talouspoliittista päätöksentekoa palveleva tutkimusor
ganisaatio, joka tuottaa tutkimus- ja selvitystyötä sekä ennakoi kansantalouden pit
kän aikavälin kehitystä. Valtiovarainministeriö voi antaa tutkimuskeskukselle toi
meksiantoja.

VATT on siis soveltavan taloudellisen tutkimuksen yksikkö, joka
- Tekee talouspolitiikan kannalta olennaista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta
- Soveltaa taloustieteen moderneja tutkimusmenetelmiä
- Arvioi ja ennakoi politiikkatoimien vaikuttavuutta ja ratkaisuvaihtoehtoja
- Toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa
- Tuo tutkimustietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun
Kuvio 1. VATT:n organisaatio
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VATT on organisoitunut kolmeen tutkimusalueeseen ja VATT-malleja ylläpitävään
yksikköön, joiden työtä tukevat kaikille yhteiset tukipalvelut (Kuvio 1). Jotta tutkimus
ei määräytyisi pelkästään organisaatiorajojen perusteella, tutkimukselliset painopis
teet on määritelty tutkimusalueista riippumatta tutkimusteemoittain jäljempänä kuva
tulla tavalla. Tutkimusalueilla on selkeät erikoistumisalueensa, mutta ne voivat osal
listua minkä tahansa tutkimus teeman hankkeisiin muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
Organisaatiorajojen ylittävä yhteistyö korostuu päätöksenteon tuki ja mallintaminen
-yksikössä, joka tuottaa tutkimusta kaikista VATT:n tutkimusteemoista yhteistyössä
tutkimusalueiden kanssa. VATT:n ydinprosessina on tutkimuksen teko ja tutkimus
tulosten monipuolinen raportointi. Tutkimusten laatu varmistetaan sekä sisäisillä
prosesseilla että julkaisemalla kansainvälisissä tieteellistä arviointimenettelyä käyt
tävissä julkaisusarjoissa.
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Viraston toi mintaympä ri stö

2.1

Hallitusohjelma

Hallitusohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kansainvälinen talouskriisi on pitkit
. -tynyt ja muuttunut julkisten talouksien rahoituskriisiksi. Suomen julkinen talous
on alijäämäinen ja velka nopeassa kasvussa, mikä tuo haasteita Suomen valtion par
haan mahdollisen luottoluokituksen säilyttämiselle. Nämä tekijät yhdessä työikäi
sen väestön vähenemisen, globaalin kilpailun kiristymisen ja ilmaston muutokseen
varautumisen kanssa lisäävät paineita hyvinvointivaltion rakenteiden uudistami
selle. Hallitusohjelman merkittävimmät julkisen sektorin uudistushankkeet koskevat
kunta rakennetta ja julkista palvelujärjestelmää sekä verotuksen rakenteen muutosta
talouskasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevaan suuntaan. Myös harmaan talouden
torjunta lukeutuu hallituksen kärkihankkeisiin.
Hallitusohjelman strategiset painopistealueet ovat "Köyhyys , eriarvoisuus ja syrjäy
tyminen", "Julkisen talouden vakauttaminen" ja "Kestävän talouskasvun, työllisyyden
ja kilpailukyvyn vahvistaminen". Nämä strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan sisäl
tyvät politiikkatoimet kuuluvat hallituksen erityisen panostuksen ja seurannan piiriin.
Julkisen talouden vakauttamisessa kestävyyden turvaaminen muodostaa hallituksen
talouspolitiikan perustan. Vain vakaa ja terveellä pohjalla oleva julkinen talous takaa
kestävän hyvinvoinnin. Rakenteelliset toimet, jotka edesauttavat korkeampaa työlli
syysastetta, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksel
lisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia, ovat oleellisia valtionta
louden tasapinottamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi.
Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi hallitus panostaa
työn ja yrittämisen kilpailukyvyn edistämiseen sekä työurien pidentämiseen. Lisäksi
hallitus korostaa sitä, että talouskasvu on myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.
Hallituksen köyhyyden , eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen politiikka
tavoite kytkeytyy niin julkisen talouden vakauttamista kuin kestävän talouskasvun,
työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamista koskevien toimien kanssa.
Hallitusohjelman mukaan valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan nykyistä suu
remmiksi kokonaisuuksiksi. Perustutkimuksen työnjako yliopistojen ja sektoritutki
muslaitosten välillä selkeytetään mahdollistaen sektoritutkimuslaitosten tehtävien siir
täminen yliopistojen yhteyteen ja niiden yhteistyötä vahvistetaan. Tutkimus- ja inno
vaationeuvoston koordinoivaa roolia sektoritutkimuksen suuntaamisessa vahviste
taan. Valtion sektoritutkimuksen tavoitteita koordinoidaan valtioneuvoston kansliassa.
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2.2

To imintaympäristön muutoksen va ikutukset vira ston toimintaan

Hyvinvointivaltion uudistustarpeet heijastuvat talouspoliittista päätöksentekoa tuke
van tutkimuksen vahvistuvana kysyntänä. Koska vaikuttava tutkimus on pitkäjäntei
sen työn tulosta, VATT ei tee suuria vaihdoksia tutkimuksellisissa painopisteissään
vaan vastaa haasteisiin keskittämällä tutkimuksensa olemassa oleville vahvuuksille
ottaen huomioon toimintaympäristön muutoksen mukanaan tuomat uudet tietotar
peet näillä painopistealueilla. VATT:n tutkimukselliset vahvuudet ovat seuraavissa
tutkimusteemoissa: i) julkiset palvelut ja kuntatalous, ii) verotus ja tulonsiirrot, iii)
työmarkkinat ja iv) ilmastopolitiikka, energia ja ympäristö. Edellisellä strategiakau
della alkanutta tutkimuksellisten rönsyjen karsimista jatketaan, jotta painopistealu
eille voidaan turvata riittävän vahvat osaamisen keskittymät. Koska taloudellisen tut
kimuksen kysyntä on moninaista, VATT ylläpitää valmiutta vastata myös painopis
teiden ulkopuolisiin kysymyksiin.
VATT:n tutkimuksen puitteet ovat muuttumassa valtion tutkimustoiminnan rahoi
. tus-;organisointi- ja yhteistyömuo~o}auudistettaessa . Sektoritutkimuksen uudistami
nen otetaan huomioon ja muutoksiin varaudutaan VATT:n toiminnan kehittämisessä
ja suuntaamisessa. Uudistuksella voi olla vaikutusta yhtäältä ulkoisen rahoituksen
osuuteen VATT:n toiminnassa ja toisaalta VATTyhteistyösuhteisiin sekä Economicum
kampuksella että useita ministeriöitä palvelevissa poikkihallinnollisissa tutkimushank
keissa. VATT valmistautuu myös tutkimusrahoituksen kilpailutusten mahdolliseen
lisääntymiseen ja lisärekrytointien tarpeeseen, sillä sektoritutkimuksen uudistamista
pohtineissa selvityksissä on tavallisesti todettu tarvetta lisätä taloudellisen tutkimuk
sen resursseja. Syksyllä 2010 tehdyssä sektoritutkimusuudistukseen liittyneessä tutki
mustoiminnan kartoituksessa VATT:ssa ei havaittu olevan toimintoja, jotka voitaisiin
siirtää yliopistoihin. Resurssisiirtojen sijaan VATT tiivistää hedelmälliseksi osoittau
tunutta yhteistyötä yliopistolaitosten kanssa Economicum-kampuksella. Mikäli uudis
tukset johtavat VATT:n kehyksen pienenemiseen, VATT pyrkii vastaavasti lisäämään
ulkoista rahoitusta ja määräaikaisten osuutta henkilöstöstä. Organisatoristen yhteen
liittymien ei nähdä tuovan lisäarvoa.
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3 Viraston toiminta an liittyvät
yhteiskunna II iset vaikuttavu ustavo itte et
Valtiovarainministeriölle asetetaan seuraava vaikuttavuustavoite:
Julkinen talous vakautetaan sekä kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä
vahvistetaan
• Valtion velkasuhde käännetään laskuun
• Verotuloja lisätään ja harmaan talouden torjuntaa tehostetaan
• Menojen kasvua rajoitetaan ja uusia menosäästöjä saadaan aikaan
• Kunta- ja palvelurakenne uudistetaan
• Verotusta kehitetään ja muita rakenteellisia toimia toteutetaan tukemaan talous
kasvua ja työllisyyttä
• Julkisten palveluiden vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tuottavuutta parannetaan
• Valtiokonsernin johtamista, ohjausta ja rakenteita uudistetaan

Valtiovarainministeriö asettaa VATT:lle seuraavat vaikuttavuustavoitteet:
• Julkisten palvelujen vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaamis
ta kehitetään ja esitetään sitä tukevat käytännön ratkaisut
• Julkisten palveluiden tuottavuuden esteet tunnistetaan ja esteiden vähentämis
mahdollisuuksia arvioidaan
• Tuotetaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta tukevaa tutkimustietoa
• Julkisen talouden kestävyyttä, talouden kasvua ja työllisyyttä tukevan verotus- ja
sosiaaliturvajärjestelmän sekä muiden rakenteellisten toimien vaikutusta arvioi
daan
• Toteutetaan ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutusten arviointi
• Luodaan tehokkaat tutkimustiedon levittämisen ja hyödyntämisen toimintamallit
• Kehitetään tutkimusmenetelmien ja tietokantojen käyttöä ja edistetään niiden
hyödyntämistä
• Lisätään ja syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa
• Varmistetaan ydintoimintoja tukevat tehokkaat tukipalveluiden ja johtamisen toi
m intamallit
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4 Tavoitteet su unnittelukau dell e
4.1

Viraston ydintoimintaan liittyvät tavoitteet

VATT pyrkii visionsa saavuttamiseen asettamalla kolme toiminnallista tavoitetta.
VATT kehittää tutkimustyönsä vaikuttavuutta (tavoite 1) ja tutkimuksessa käytet
täviä tietokantoja, tutkimusmenetelmiä ja laadunvarmistuksen prosesseja (tavoite 2)
sekä edistää tuotetun tiedon leviämistä ja hyödyntämistä (tavoite 3).
Tutkimuksen vaikuttavuutta vahvistetaan suuntaamalla tutkimusta hallitusohjel
masta, toimintaympäristön muutoksesta ja valtiovarainministeriön yhteiskunnallisista
vaikuttavuustavoitteista nouseviin tarpeisiin. VATT käyttää tutkimuksessaan laajoja
tilasto- ja rekisteriaineistoja ja taloustieteellisiä tutkimusmenetelmiä tieteellisesti päte
vällä tavalla. Siksi VATT asettaa toiseksi strategiseksi tavoitteekseen aineistojen käytön,
tutkimusmenetelmien ja tutkimusten laadunvarmistuksen kehittämisen. Jotta tehty
tutkimustyö päätyisi tehokkaammin päätöksenteon valmisteluun ja jotta tutkimuk
sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus paranisi, VATT:n kolmas strateginen tavoite on
edistää tutkimustiedon leviämistä ja hyödynnettävyyttä.

.'

Tavoite 1. Tutki musten vaikuttavuuden parantaminen
Tutkimukselliset painopisteet on määritelty teemalähtöisesti sitoutumatta olemassa ole
vien organisaatiorakenteiden mukaiseen jaotteluun. Valittu näkökulma antaa paremmat
valmiudet resurssien uudelleen kohdentamiseen muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Yhtei
set tutkimusteemat helpottavat toiminnan keskittämistä painopistealueille ja edesauttavat
talon sisäisten synergiaetujen syntymistä.
VATT:n tutkimus koostuu seitsemästä pääteemasta, joita ovat
1.
Julkiset palvelut
2.
Kuntien rahoitus ja kuntarakenne
3.
Verotus - vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin
4.
Verotus ja tulonsiirrot - vaikutukset kotitalouksiin
5.
Työmarkkinoiden toimivuus
6.
Talouden rakenteen kehitys ja julkisen talouden kestävyys
7.
Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka
Teemat ovat kiinteästi yhteydessä valtiovarainministeriön VATT:lle asettamiin yhteiskun
nallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Teemat 1 ja 2 käsittelevät valtiovarainministeriön kolmea
ensimmäistä tavoitetta, jotka liittyvät julkisiin palveluihin ja kuntatalouteen. Teemat 3-6
käsittelevän vm:n asettamaa tavoitetta tukea tutkimuksellisesti verotusta ja sosiaa liturvaa,
työllisyyttä, julkisen talouden kestävyyttä parantavia ja muita rakenteellisia toimia. Teema
7 kytkeytyy myös rakenteellisiin toimiin ja rakennemuutokseen, kun talouskasvua pyritään
ohjaamaan kansainvälisessä politiikassa ja mm. kotimaisin veroratkaisuin ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävään suuntaan.

1.
Julkiset palvelut
VATT syventää julkisen palvelutuotannon tuottavuutta koskevaa tutkimusta ja asiantuntija
työtä kiinnittämällä erityistä huomiota julkisen palvelutuotannon vaikuttavuuteen . Lisäksi
tuottavuusnäkökulmaa sovelletaan aiempaa enemmän keskeisten uudistusten ja politiik
katoimien arvioinnissa. Uusien rekistereihin perustuvien tai itse tuotettujen aineistojen
hyödyntämistä lisätään ja soveltavien tuottavuus- ja vaikuttavuustlltkimusmenetelmien
osaamista vahvistetaan. Tuottavuustutkimukseen liittyen selvitetään myös markkiname
kanismien ja kilpailun vaikutusta julkisessa palvelutuotannossa. Näiden teemojen ohella
arvioidaan palvelujen kysynnän kehitystä tulevaisuudessa.
2.
Kuntien rahoitus ja kuntarakenne
VATT varautuu tukemaan hallituksen aloittamaa kuntauudistusta asiantuntija- ja tutkimus
panoksella. Samalla kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvää tutkimusta jatketaan arvioimalla
uudistusten syitä ja seurauksia. Arvioinnissa näkökulmana on paitsi kuntatalous ja perlls
palvelujen tuottaminen, myös vaikutukset palvelujen saatavuuteen tasa-arvonäkökulmasta
sekä alue- ja toimialarakenteen kehitykseen että julkisen talouden kestävyyteen. Kuntien
rahoituksen osalta tärkeimmät tutkimusteemat liittyvät rahoitus- ja valtionosuusjärjestel
män muotoihin, vaikutuksiin ja toimivuuteen. Kuntauudistuksen edetessä kuntarakennetta
ja -rahoitusta ja näiden yhteyttä koskevaa tutkimusta suunnataan esille nousevien tutki
mustarpeiden mukaan. Kuntataloustutkimusta tehdään myös kunnille sopivien veropoh
jien, kuntien välisen kilpail'un, asuntomarkkinoiden sekä kuntien finanssipoliittisen säätelyn
näkökulmista. Tutkimusteemassa tarvittavaa paikallisjulkistaloustieteen, aluetaloustieteen
ja mikroekonometrian osaamista vahvistetaan .
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3.
Verotus - vaikutukset yritysten toi mintaedellytyksiin
Arvioidaan kotimaisen yritysverotuksen muutosten sekä kansainvälisen verokoordinaation
ja verokilpailun vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin ja talouden rakenteeseen. VATT
suuntaa voimavaroja myös. harmaan talouden tutkimukseen . Harmaan talouden torjuntaan
suunnattujen toimien vaikuttavuutta pyritään arvioimaan tehokkaiden keinojen tunnis
tamiseksi. Tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää ns. verovajeen laajuutta arvioitaessa.
4.
Verotus ja tulonsiirrot - vaikutukset kotitalouksiin
VATT arvioi verotuksen ja sosiaaliturvan painopisteiden muutosten vaikutuksia kotitalouk
sien käyttäytymiseen ja tulonjakoon . Yksi tärkeä tutkimuskohde on vaikutukset työmarkki
noilla. Lisäksi tutkitaan välillisen verotuksen verokantamuutosten hinta- ja kysyntävaikutuk
sia, valmisteverotuksen tehokkuutta ohjauskeinona ja verotukia ja niiden vaikuttavuutta .
Tutkimuspanosta suunnataan myös asuntomarkkinoihin vaikuttavien politiikkatoimenpi
teiden arviointiin. Kiinnostuksen kohteena ovat paitsi asuntopolitiikan vaikutukset kotitalo
uksien taloudelliseen asemaan ja tulonjakoon myös vaikutukset esimerkiksi aluerakentee
seen. Tutkimuksessa arvioidaan myös po~itiikkatoimenpiteiden kokonaista'loudellisia vaiku
tuksia, kuten vaikutuksia talouskasvuun, julkisen talouden kestävyyteen ja hyvinvointiin.
5.
Työmarkkinoiden toimivuus
VATT arvioi työllisyyteen ja työuriin vaikuttavien politiikkatoimien vaikutuksia sisältäen
edellä mainittujen verotuksen ja sosiaaliturvan lisäksi myös työvoimapolitiikan toimien
vaikutukset. Arvioita tehdään työuran kaikkiin vaiheisiin liittyviin toimenpiteisiin. Työ
markkinoiden toimintaan vaikuttaa olennaisesti globalisaatio. Keskeinen kysymys on se,
miten kansallinen työmarkkinoiden sääntely vaikuttaa yritysten ja eri toimialojen sijoittu
mispäätöksiin kansainvälisessä taloudessa ja millaisiin työtehtäviin Suomi erikoistuu glo
baalissa työnjaossa . Globaalin talouden työmarkkinoihin liittyvät myös maahanmuutto
kysymykset. Maahanmuuttajiin kohdistuu entistä suurempia odotuksia mm. palveluam
mattien työvoimana.
6.
Talouden rakenteen kehitys ja julkisen talouden kestävyys
VAn tutkii talouspolitiikkaan pitkällä aikavälillä vaikuttavia kysymyksiä ennakoimalla talou
den rakenteen muutoksia ja arvioimalla politiikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia muut
tuvassa globaalissa taloustilanteessa. Työvoiman määrän, sen osaamistason ja alueelli
sen kohdentumisen sekä väestönkasvun ja muuttoliikkeen arviointi ovat tärkeitä tekijöitä
ennakoinnissa. Vaikutuksia tarkastellaan alueiden, toimialojen, talouskasvun edellytysten,
julkisen talouden kestävyyden sekä kunta- ja valtiontalouden näkökulmista.
7.
Ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikka
VATT:ssa arvioidaan talouden mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, paran
taa kansantalouden energiatehokkuutta ja kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta
energian tuotannossa sekä niitä kustannuksia, joita tavoitteiden toteuttamisesta syntyy.
Tärkeänä osana tätä työtä on käytettävien ohjauskeinojen kustannustehokkuuden ja vai
kutusten arviointi kansalaisten hyvinvoinnin, ympäristön, yritysten kilpailukyvyn ja talous
kasvun näkökulmista. Lisäksi tutkitaan merkittävimpien nykyisten ympäristötukien vai
kuttavuutta ja mahdollisuuksia ohjata tuotantoa ympäristöä vähemmän kuormittavaan
suuntaan.

1
Tavoite 2. Tutkimusmenetelmien ja tietokantojen käytön sekä laadun
valvonnan kehittäminen
Uusia tutkimuksia suunnitellessaan VATT vahvistaa tutkimustensa eteenpäin katsovuutta
ottamalla huomioon nousemassa olevat tutkimustarpeet, jotta tutkimustulokset palveli
sivat paremmin myös tulossa olevia tarpeita talouspolitiikan valmistelussa. Strategiassa
korostuvat tämän vuoksi erilaiset menetelmälliset valmiudet, jotta uusien tietotarpeiden
ilmaantuessa voidaan riittävän nopeasti vastata tutkimustiedon kysyntään. Viime kädessä
tutkimuskeskuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perustana on kyky soveltaa vaativia
kin tutkimusmenetelmiä käytännön kannalta keskeisimpiin tutkimuskysymyksiin.
VATT:n tutkimus painottuu soveltavaan teoreettiseen ja empiiriseen työhön, mikä edel
lyttää laajojen rekisteripohjaisten tietoaineistojen käyttöä. VATT kehittää tutkimuksessaan
ekonometrisia menete'miä, mikro- ja makrotaloutta kuvaavia malleja ja ennakointimenetel
miä sekä osallistuu Tilastokeskuksen mikrosimulointimallin soveltamiseen ja ylläpitää TUJA
mikrosimulointimallia VATT:ssa. VATT ei osallistu Tilastokeskukseen rakenteilla olevan mallin
ylläpitotyöhön . Sen sijaan VATT kasvattaa panostustaan tutkimushankkeissa, joissa hyödyn
netään mikrosimulointimall'eja ja laajennetaan niiden sovellettavuutta. Lisäksi edistetään eri
tilasto- ja rekisteriviranomaisten tietoaineistojen hyötykäyttöä näitä malleja sovellettaessa.
Tutkimuksen laatua ja tulosten luotettavuutta parannetaan sisäistä laadunvalvontaa
kehittämällä ja altistamalla tutkimus mahdollisimman laajasti akateemisen arviointipro
sessin kritiikille.

Tavoite 3. Tutkimustiedon leviämisen ja hyödyntämisen edistäminen
VATT parantaa tutkimustulostensa hyödynnettävyyttä poliittisessa päätöksenteossa. Tut
kimustulosten näkyvyyttä ja tutkimuksen vaikuttavuutta edistetään aiempaa suunnite ~ 
mallisemmalla tulosten julkistamisella, kehittämällä verkkosivujaan ja uutiskirjettä sekä
raportoimalla tutkimusten tuloksia ja johtopäätöksiä tiiviisti ja yleistajuisesti. Tutkimustie
toa levitetään myös asiantuntijat yöllä, johon osallistutaan monipuolisesti. Asiantuntijateh
täviin kuuluvat työryhmätyö, seminaariesitelmät, lausunnot, haastattelut ja lehtikirjoitukset.
VATT:n vaikuttavuuden arvioinnissa on keskeisestä myös sidosryhmien tyytyväisyys
VATT:n toimintaan ja tutkimustiedon levittämiseen.

Ydintoiminnan mittaaminen
- eri julkaisulajien painokertoimilla painotettujen julkaisujen lukumäärä
- kansainvälisiin julkaisuihin arvioitavaksi lähetettyjen käsikirjoitusten lukumäärä
- eri asiantuntijatoimintojen yhteenlaskettu lukumäärä
- tutkimustiedon hyödyntäminen
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4. 2

Toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet

4. 2.1 Toiminnan tehostaminen
VATT pyrkii saavuttamaan ydintoiminnoissa asetetut tavoitteet järkeistämällä
resurssiensa käyttöä. Järkeistäminen koskee i) ydintoimintoja tukevien palveluiden,
ii) koko viraston johtamisen ja toimintatapojen ja iii) koko henkilöstön kehittämistä.
VATT tekee tutkimusta muiden hallinnonalojen kanssa yhdistäen tilaajan ja VATT:n
tutkimus intressit. VATT:n tavoitteena on tehdä pääosin yhteisrahoitteista tutkimusta,
jossa VATT:n rahoitusosuus on tulosohjaajan kanssa sovitun mukainen. VATT tekee
tutkimusta myös maksullisena palvelutoimintana, jossa tavoitteena on täyskatteellisuus.
Ydintoimintaa palvelevat sisäiset tukitehtävät tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kus
tannustehokkaasti hyödyntäen valtion yhteisiä toimintatapa- ja järjestelmäratkaisuja.
Talous-, henkilöstö- ja projektihallinnon järjestelyissä korostuu asiantuntemus tuke
maan tutkimustoimintaa. Tutkimuksen tukipalvelujen tavoitteena on saavuttaa mer
kittävää lisäarvoa ydintoimintaa avustavissa tehtävissä.
Tietopalvelussa painopiste on siirtyminen sähköisiin aineistoihin. Myös tutkimus
tiedon levittämisessä hyödynnetään tehokkaasti sähköisiä välineitä. Sisäisen ja ulkoi
sen viestinnän kehittämisessä otetaan huomioon valtion yhteiset järjestelmäratkaisut.
Tietohallinnossa otetaan hallitusti käyttöön valtion yhteisiä ICT-ratkaisuja. Lisäksi
tietoturvaan liittyvät vaatimukset otetaan huomioon kaikessa VATT:n toiminnassa.
Hankintatoimessa noudetaan valtion toimintaperiaatteita ja hyödynnetään täysi
määräisesti Hanse! Oy:n puitejä rjestelyjä.
VATT koordinoi edelleen sektoritutkimuslaitosten yhteistä hallintotoimen kehit
tämistyötä.

Toiminnan tehostamisen mittaaminen
- kokonaistuottavuus
- julkaisutoiminnan tuottavuus
- tuki henkilöstön osuus
- VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista

4.2.2. Johtamisen, organisaation ja toimintatapojen kehittäminen
VATT:n koko toiminta perustuu yhdessä sovittuun arvoperustaan.
Johtamista arvioidaan ja kehitetään VmBaro-kyselyn tulosten pohjalta. Johtamis
työn ohella kehitetään myös lähiesimiestyötä.
Organisaatiota kehitetään niin, että se tukee mahdollisimman hyvin teemalähtöistä
tutkimustyötä ja ydintoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Ydintoiminnan edellytyksiä tukee sijainti Economicum-yhteisössä, jossa voidaan
hyödyntää yhteistä infrastruktuuria eri tavoin. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen
Economicum-yhteistyö mahdollistaa monipuolisen kehittämisen kaikelle VATT:n toi
minnalle.

Johtamisen, organisaation ja toimintatapojen kehittämisen mittaaminen
- johtajuusindeksi
- henkilöstösuunnitelma
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4.2.3 Henkil östön kehittäm inen, työhyvinvoinnin edistäminen ja t yöurien
pidentäminen
Tutkimusorganisaatiossa henkilöstö on ratkaiseva voimavara tavoitteiden saavut
tamisessa, mitä tukee henkilöstösuunnittelu. Tästä syystä VATT:n menestysteki
jöinä ovat onnistuneet rekrytoinnit ja henkilöstön osaamisen turvaaminen nykyi
set ja tulevat tarpeet huomioiden. VATT pyrkii tukemaan itselleen soveltuvan rek
rytointipohjan kehittymistä osallistumalla opinnäytetöiden ohjaamiseen ja opiske
lijoiden mukaan ottoon tutkimushankkeisiin. Erityisen tärkeää on luoda työyhteisö,
joka kannustaa innovatiivisuuteen ja verkostoitumiseen. Henkilöstön työssä jaksa
mista pyritään parantamaan joustavilla työaikaratkaisuilla ja muilla valtiotyönanta
jan mahdollistamilla toimilla.
Lisäksi henkilöstövoimavarojen uudelleen suuntaaminen tutkimuksen painopis
teen muuttuessa on tutkijoille sekä haaste että mahdollisuus. Siksi henkilöstön kehit
tämisessä korostuu
lähiesimiestyön rooli. Osaamisesta huolehtiminen koko työuranajan .on haaste,
johon tulee vastata hyödyntämällä eri osaamisen kehittämisen muotoja koulutustoi
minnan lisäksi.
VATT toimii aktiivisesti muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa kehittäen inno
vatiivisia ratkaisuja VATT:lle tarpeellisen osaamisen varmistamiseksi. VATT:n hen
kilöstön rakenteessa huomionarvoista on myös eläköityvien tavanomaista suurempi
määrä vuoteen 2015 saakka, huolimatta mahdollisista työurien pidentymisistä.
Hallituskauden merkittävin henkilöstöä koskeva tavoite on työurien pidentämi
nen. Tavoitteen saavuttamiseksi organisaatiolta edellytetään monipuolisia toimia.
VATT:n kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi tavoitteen saavuttamisessa ovat osaamisen
ja työyhteisön kehittäminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla. VATT:n tulee olla haluttu
ja pidetty työpaikka.
Henkilöstön kehittämisen, työhyvinvoinnin edistämisen ja työurien pidentämi
sen mittaaminen:
- osaamisen johtamisindeksi
- osaamisen kehittämissuunnitelma
- koulutustasoindeksi
- sairauspoissaolot (työpäivää/htv)
- 1-3 sairauspv tapausten osuus (%)kaikista sairauspoissaoloista
- työtyytyväisyysindeksi
- työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

4.3

Yhteistyö

Valtion tutkimustiedon tarpeessa korostuu poikkihallinnollisuus. VATT:n hank
keissa tehdään usein yhteistyötä muiden sektoritutkimuslaitosten kanssa. Monitie
teisiin hankkeisiin VATT tuo taloudellisen näkökulman. Tulevalla kaudella tehdään
monipuolisesti yhteistyötä sektoritutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden tutkimus
laitosten kanssa. Hankkeiden valinnassa korostetaan suoraa yhteyttä VATT:n tut
kimusstrategiaan. VATT myös kehittää yhteistyötä tutkimustiedon tuottamisessa
edelleen tiivistämällä jo nyt toimivaa yhteistyötä Economicum-kampuksella yhdessä

kolmen yliopistolaitoksen kanssa. Yhteistyömuotoja ovat : yhteisvirat, harjoittelijat,
seminaarit, opin näytteiden tarkastukset, opetukseen osallistuminen ja tutkimus
ten käsikirjoitusten kommentointi. Yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa tiivistetään
kehittämällä aineistojen etäkäyttöä, jatkamalla tutkijoiden työskentelyä Tilastokes
kuksessa ja solmimalla yhteistyösopimuksia aineistojen kehittämisestä ja käytöstä.
Tiivistä kansainvälistä verkottumista kehitetään tekemällä kansainvälisiä yhteis
tutkimuksia ja kahdensuuntaista tutkijan vaihtoa sekä osallistumalla kansainväli
siin seminaareihin. Virkamiesten tehtäväkiertoa tutkimuslaitoksen ja tulosohjaavan
ministeriön, yliopistojen ja muiden sidosryhmien välillä jatketaan.
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5 Resurssit
5.1

Vaikuttavuu s- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteiden toteuttam inen

Tuottavuusohjelmassa on vuosille 2012-2015 asetettu vähennystavoite ka ksi henkilö
työvuotta, jolloin kokonaishenkilötyövuosimäärä on 58.

VATT:n henkilökehykset vuosille 2012-2015

5.2

2012

2013

2014

2015

58

58

58

58

Kehykset

VATT:n määrärah akehykset (1 000 euroa) vuosille 2012-2015
2012

2013

2014

2015

4 132

4 115

4109

4109
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1 Yleistä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on soveltavan taloudellisen tutkimuksen
yksikkö, joka tuottaa päätöksenteon ja kansalaiskeskustelun tueksi tutkimustietoa
julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta käytöstä sekä julkisen sektorin toimen
piteiden vaikutuksista kansantalouteen. Sen tutkimuksessa korostuvat julkisen pal
velutuotannon tuottavuuden kehittämiseen, kestävään talouskasvuun sekä talouden
sopeutumista edistävään rakennepolitiikkaan liittyvät tutkimustarpeet. VATT on
osa valtiovarainhallintoa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti valtiovarainhallinto pyr
kii turvaamaan tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia
tehokkaalla ja laadukkaalla julkisen toiminnan ja talouden ohjauksella ja kehittämi
sellä sekä luomalla yrityksille ja yksityisille suotuisaa, kannustavaa ja vakaata talou
dellista toimintaympäristöä.

2 Yhtei skunn alliset vaikuttavu ustavoitteet
Valtiovarainministeriö asettaa VATT:lIe seuraavat vaikuttavuustavoitteet:
• Julkisten palvelujen vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaamis
ta kehitetään ja esitetään sitä tukevat käytännön ratkaisut
• Julkisten palveluiden tuottavuuden esteet tunnistetaan ja esteiden vähentämis
mahdollisuuksia arvioidaan
• Tuotetaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta tukevaa tutkimustietoa
• Julkisen talouden kestävyyttä, talouden kasvua ja työllisyyttä tukevan verotus- ja
sosiaaliturvajärjestelmän sekä muiden rakenteellisten toimien vaikutusta arvioi
daan
• Toteutetaan ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutusten arviointi
• Luodaan tehokkaat tutkimustiedon levittämisen ja hyödyntämisen toiminta mallit
• Kehitetään tutkimusmeneteImien ja tietokantojen käyttöä ja edistetään niiden
hyödyntämistä
• Lisätään ja syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa
• Varmistetaan ydintoimintoja tukevat tehokkaat tukipalveluiden ja johtamisen toi
mintamallit

•
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3 Toim innalline ntu loksell is uu s
3.1

Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet vuonna 2013

TUTKIMUSALUE 1- Julkisten palvelujen vaikuttavuus
Tutkimusalueen hankkeissa tutkitaan julkisen palvelutuotannon tuottavuutta ja vai
kuttavuutta, kuntien rahoitusta, kuntasektorin rakenneuudistuksia ja paikallisdemo
kratian toimivuutta. Merkittävä osa hankkeista on monivuotisia. Useassa tutkimus
hankkeessa on kerätty merkittäviä yksilöitä , toimipaikkoja tai kuntia koskevia tutki
musaineistoja, joita analysoidaan modernein ekonometrisin menetelmin .

Tutkimusalueen I keskeiset hankkeet:
Teema: Julkiset palvelut
Julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta koskevan tutkimustiedon tarve
on suuri erityisesti kuntien ja valtion tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmien sekä val
misteltujen rakenneuudistusten myötä. Myös julkisten palvelujen kilpailutukseen ja
markkinaehtoistumiseen liittyvän tutkimuksen kysyntä on edelleen kasvanut mark
kinamekanismien yleistyessä julkisten palvelujen tuotannossa ja rahoituksessa. Jul
kisten palvelujen vaikuttavuutta tutkitaan useassa vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvissa
hankkeessa. Koulutuspalveluissa tutkimuskohteena on muun muassa lukioiden oppi
mistulokset ja lukio-opetuksen vaikuttavuus, pienten lukioiden erityisvaltionosuu
den vaikutus kustannuksiin ja oppimistuloksiin, peruskoulujen oppimistulosten vai
kutus asuntojen hintoihin sekä digitaalisen oppimateriaalin vaikutus oppimistulok
siin. Terveydenhuoltoon liittyen tutkimuskohteena on terveyskeskuskuntayhtymien
purkautumisen vaikutus terveydenhuollon tehokkuuteen, perusterveydenhuollon
tuottavuuden mittaaminen uuden yksityiskohtaisen terveyskeskustiedon avulla sekä
terveydenhuollon järjestämismallit. Sosiaalipalveluihin liittyvä keskeinen hanke on
vanhuspalvelujen tulevaisuuden rahoitusta koskeva tutkimus. Kilpailututkimuksen
alalla tutkimuksen kohteena on kartellitapauksien vahinkojen arviointi asfalttikar
telIin tapauksessa.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Alueelliset hinnat ja tuloerot
Dynaaminen sähköinen oppimateriaali: Innovaatiot STEM-alojen koulutuksessa
Kartellivahinkojen rakenne-ekonometrinen arviointi
Koulujen laatu ja asuntojen hinnat

...

Lukioiden oppimistulokset ja vaikuttavuus (LUOVA)
Perusterveydenhuollon tuottavuuden mittaamisen kehittäminen
Sukupuolten väliset osaamiserot koulutuksessa: Mitä niistä tiedetään?
Terveydenhuollon rakenneuudistusten arviointi
Vanhushoivan rahoituksen ja järjestämisen nykytila ja mahdollisuudet (VARMA)

Teema: Kuntien rahoitus ja kuntarakenne
Valmisteilla olevat suuret rakennemuutokset kuten kuntauudistus ja sosiaali- ja ter
veyspalvelujen uudelleenorgan isointi ovat lisänneet kuntapalvelujen järjestämismal
leihin ja rahoitukseen liittyvää tutkimustiedon ja asiantuntijat yön tarvetta. Kuntauu
distukseen liittyen kuntaliitosten vaikutuksia tutkitaan kaksivuotisessa hankkeessa,
jossa näkökulmina ovat paikallisdemokratia, palvelujen laatu ja kuntien rahankäyttö.
Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmisteluun annetaan edelleen asian
tuntija- ja tutkimusapua vuoden 2013 aikana. Kuntataloutta koskeva tärkeä hanke
on myös kuntien velanottoa koskeva tutkimus, jossa tavoitteena on selvittää kun
tien lainanoton kriteerien kuten velka katon vaikutusta kuntien velkaantumiseen.
Lisäksi tutkimuksen kohteena on kuntatalouden tulopohjan ja menojen vakaus, eri
tyisesti se, miten kunnat sopeutuvat kohtaamiinsa kuntatalouden muutoksiin. Kun
tien uusien tehtävien kustannusten arviointihanke aloitetaan. Kunta- ja palvelu ra
kenteeseen liittyvässä hankkeessa tutkitaan Kainuun hallintokokeilun kustannusvai
kutuksia. Kaksivuotisessa paikallisdemokratian toimivuuteen liittyvässä hankkeessa
tutkitaan kunnanvaltuutettujen vaikutusta asuinalueensa kuntapalvelujen laatuun ja
kuntatyöntekijöiden vaikutusta kunnassa harjoitettuun politiikkaan.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Kainuun hallintokokeilun kustannusvaikutukset
Kuntabudjetin anatomia
Kuntaliitosten vaikutukset
Kuntatalouden meno- ja tuloshokit
Kuntien uusien tehtävien kustannusten arviointi
Kuntien valtionosuusperusteet
Kuntien velanotto
Poliittinen edustus ja kuntapalvelut

TUTKIMUSALUE" Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
Tutkimusalueella tutkitaan verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksia kotitalouksien ja
yritysten käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon. Alueen jat
kuviin tehtäviin on kuulunut jo pitkään myös TUJA-mikrosimulointimallin ylläpito
ja verotukien vuosittainen kartoittaminen. Näitä töitä jatketaan vuonna 2013.
Julkisen talouden kestävyysvaje ja talouden rakenteen pitkän aikavälin ongelmat
tekevät verotuksen ja sosiaaliturvan aiheuttamien tehokkuustappioiden minimoimi
sen entistäkin tärkeämmäksi tavoitteeksi talouspolitiikassa. Tämä korostaa taloustie
teellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan asiantuntijaosaamisen merkitystä ja luo
kysyntää VATT:n verotutkimukselle. Nykyinen hallitus ja sen kaksi edeltäjää ovat
toteuttaneet joukon muutoksia verotuksen ja sosiaaliturvan lainsäädäntöön, joiden
vaikutuksia tunnetaan toistaiseksi puutteellisesti. Myös näiden uudistusten käyttäy
tymisvaikutusten tutkiminen muodostaa tärkeän tehtäväkentän alueen tutkimukselle.
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Tutkimusalueen II keskeiset hankkeet:
Teema: Verotus - vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin
Tutkimusta suunnataan erityisesti viime vuosina toteutettujen veromuutosten vai
kutusten arvioimiseen. Yksi hanke tarkastelee Ruotsissa ja Suomessa toteutettujen
ravintolaruuan ALV-alennusten ja toinen palveluvaltaisten alojen ALV-alennusko
keilun aloittamisen ja päättämisen hinta-, kysyntä- ja työllisyysvaikutuksia. Hank
keissa jatketaan aiemmin aloitettua tutkimuslinjaa ottamalla tarkastelun kohteeksi
uusi veromuutoksia ja syventämällä tarkastelua hintavaikutuksista kysyntä- ja työl
lisyysvaikutuksiin. Palvelualan työllisyys on aiheena myös hankkeessa, jossa tutki
taan kotitalousvähennyksen vaikutuksia. Teemaan sisältyen tutkitaan myös yritysten
reaktiota yritysverotuksen veronhuojennuksiin sekä tuloverotuksen epäneutraalien
rakenteiden synnyttämää verosuunnittelua yrittäjien piirissä. Myös nämä hankkeet
hyödyntävät viime vuosien verouudistuksia tutkimusasetelmana. Kansainvälisessä
verokeskustelussa esillä olleiden pääomaveromallien tehokkuusvaikutusten analysoi
mista jatketaan. Tavoitteena on valaista mm. sitä, miten ns. normaalituoton verotto
muuteen perustuvat yritys- ja pääomatuloveromallit vaikuttavat yrityksen investoin
teihin ja rahoitukseen. Alueella jatketaan veronkierron ja sen torjuntakeinojen vai
kuttavuuden tarkastelua. Tämän tutkimussuuntauksen erityispiirre on mahdollisuus
soveltaa tulosten luotettavuutta parantavia aitoja satunnaiskokeita. Hanke sisältää
useita osahankkeita ja niitä toteutetaan yhteistyössä verohallinnon kanssa.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Ravintoloiden alv-alen vaikutukset
Työvaltaisten palvelualojen verot
Korotettujen poistojen hyödyntäminen
Osinkoveron kynnys ja carry forward
Veroriskien kartoittaminen
Verotuksen tarjoamat kannusteet yrittäjän tulonmuuntoon
Teema: Verotus ja tulonsiirrot - vaikutukset kotitalouksiin
Tehtäessä politiikkatoimenpiteisiin liittyvää kustannus-hyöty -analyysia, oleellista on
se, minkälaisia kannustinvaikutuksia muutoksilla on, minkälaiset kotitaloudet rea
goivat muutoksiin ja miten muutokset vaikuttavat kotitalouksien hyvinvointiin. Yksi
hyödyllinen työkalu verotuksen ja tulonsiirtojen kannustinvaikutusten arviointiin
ovat mikrosimulointimallit. Vastaavasti käyttäytymisreaktioihin liittyvän tietopoh
jan kasvattaminen edellyttää sekä mikroekonometrista tutkimusta että teoreettista
tutkimusta, joka paljastaa muutoksien vaikutuskanavia. Alueella toteutetaan vuonna
2013 useita tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa siitä,
miten verotukseen ja tulonsiirtoihin liittyvät politiikka muutokset vaikuttavat kotita
louksien käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tuloverotuksen
vaikutukset työntarjontaan. Lisäksi alueella tehdään vuonna 2013 teoreettista tutki
musta julkisessa keskustelussa esillä olevien uudistusten, kuten perustulouudistus
tai verotuksen painopisteen muuttaminen, vaikutuksista. Käynnissä on myös hank
keita, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa Tilastokeskuksen mikrosimulointimallin
kehittämiseen, kuten kulutuskysynnän mallittamiseen liittyvä tutkimushanke. Jul
kinen valta osallistuu monin tavoin asuntomarkkinoiden toimintaan. Käytössä on
sekä asuntojen tarjontaan että asumiskysyntään liittyviä tukimuotoja. Tärkeä asu
misen tukijärjestelmiin liittyvä kysymys on, millä tavalla tukijärjestelmät vaikutta
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vat toimenpiteiden kohteena olevien kotitalouksien hyvinvointiin. Toinen keskeinen
kysymys on se, miten järjestelmät vaikuttavat asuntomarkkinoiden toimintaan koko
naisuutena. Tukimuotojen vaikutuksista on sangen vähän luotettavaa tutkimustie
toa. Ongelma koskee erityisesti pääkaupunkiseutua, jossa asumiskustannukset ovat
korkeat. Alueella toteutetaan vuonna 2013 sekä asumistukijärjestelmään että asumi
seen suunnattujen tarjontatukiin liittyvä tutkimushanke. Näiden tutkimushankkei
den tuloksia voidaan hyödyntää, kun arvioidaan asumistukijärjestelmän ja asumi
seen suunnattujen tarjontatukien toimivuutta. Lisäksi hankkeet luovat tietopohjaa,
jota tarvitaan asumisen tukijärjestelmien uudistamisessa.

Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Asumiseen suunnattujen tarjontatukien arviointi
Asumistuen vaikutus asumistasoon ja vuokriin
Kompleksisuus ja tukien hyödyntämisaste
Lapset ja lastenhoidon tukijärjestelmä
Kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen mallittaminen
Tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksia
Tuloerot ja tuloliikkuvuus
Verouudistusten tulonjakovaikutukset sukupolvimallissa
Veropolitiikan vaikutukset sukupuolen mukaan
Teema: Talouden rakenteen kehitys ja julkisen talouden kestävyys
Suomen julkisen talouden kehitys ja erityisesti kestävyysvajeeseen liittyvät ongel
mat aiheuttavat painetta julkisen talouden sopeuttamistoimiin sekä huolellisesti arvi
oituihin rakenteellisiin uudistuksiin. Onnistuneen politiikan kannalta keskeisessä
asemassa on mahdollisimman vankka tietopohja vero- ja tulonsiirtojärjestelmän
rakenteen kokonaisvaikutuksista sekä politiikkamuutosten vaikutuksista yksityis
ten taloudenpitäjien toimintaan. Käynnissä on kaikkien tutkimusyksiköiden yhtei
siä hankkeita, joissa kootaan mikrotason vaikutusarvioita verotuksen ja sosiaalitur
van reformien vaikutuksista näiden uudistusten kokonaistaloudellisten vaikutusten
selvittämiseksi. Hankkeita koordinoidaan tutkimus alueelta II. Hankkeissa pyritään
hyödyntämään laajasti VATT:issa tehtyä mikrotason tutkimusta.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Kokoava politiikka-arviointi
VATT-Analyysi: Hyvän verojärjestelmän periaatteet

Tutkimusalue 111 Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
Alueen tutkimusteemat liittyvät keskeisiin talouskasvun turvaamisen kysymyksiin.
Talouskasvun edellytyksiä arvioidaan työmarkkinoiden toiminnan sekä elinkeino- ja
ympäristöpolitiikan osalta. Arvioinnin kohteena ovat erityisesti sellaiset talouspoliit
tiset toimenpiteet, joilla on pyritty parantamaan työllisyyttä työurien eri vaiheissa.
Ilmastopolitiikan ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinoista tarkastellaan päästökaupan
ja keskeisten ympäristötukien taloudellisia vaikutuksia. Tutkimusalueella käytetään
yksilö-, kotitalous- ja yritystason rekisteriaineistoja ja mikroekonometrian menetel
miä.
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Tutkimusalueen 11 1keskeiset hankkeet
Teema: Työmarkkinat
Hankkeissa arvioidaan etenkin työttömyysturvan ja aktivointipolitiikan taloudellisia
vaikutuksia. Työttömyysturvaan jo tehtyjen muutosten (kuten sanktiot, työssäoloeh
don pituus, muutosturva) vaikutusten arvioinnilla tuotetaan tietoa mm. työttömyys
turvan kannustinvaikutuksista. Työmarkkinoiden tutkimuksessa keskeisellä sijalla
on myös nuorisotyöttömyys, johon paneudutaan arvioimalla erityisesti yhteiskunta
takuun, työmarkkinatuen rajoitusten sekä pakkohaun vaikutuksia. Paltamon täys
työllistämiskokeilun monitieteinen arviointihanke saatetaan päätökseen .
Tutkimusalue on mukana useampivuotisessa kansainvälisessä hankkeessa, jossa
tutkitaan maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi on käynnissä tutkimus
kansainvälistymisen ja kansallisen työmarkkinoiden sääntelyn vaikutuksista mm. yri
tysten ja eri toimialojen sijoittumispäätöksiin ja Suomen mahdollisuuksista erikoistua
globaalissa työnjaossa .
. . - Elinkeinopolitiikan vaikutuksia yritys sektorilla ja työmarkkinoilla tut-kitaan yhdessä
tutkimushankkeessa, jonka resursointi on turvattu kansainvälisellä yhteistyöllä. Hanke
koostuu kolmesta erityiskysymyksestä innovaatiopolitiikan, alueellisen elinkeinopo
litiikan ja maankäytön säätelyn alalla.

Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Elinkeinopolitiikka, työmarkkinat ja kasvu
Kansainvälistymisen ja rakennemuutoksen vaikutus työntekijöihin ja työpaikkoihin
Muuttoliikkeiden taloudelliset vaikutukset
Nuorten työmarkkinatuen rajoitusten vaikutukset
Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuuden arviointi
Paltamon täystyöllisyyshankkeen arviointi
Työttömyystuen vaikutus työttömyyden kestoon

Teema: Ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikka
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen osalta tutkimus keskittyy kasvihuonekaasupääs
töjen ja rehevöittävän ravinnekuormituksen hallintaan , päästökauppaan ja energian
tuotannon ympäristöriskeihin. Teemaan liittyvät energiasektorille asetetut kansain
väliset, uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattamisen kunnianhimoiset tavoit
teet, ja voimakas julkinen taloudellinen tuki tavoitteisiin pääsemiseksi.
Tuloksia voidaan hyödyntää merkittävimpien nykyisten ympäristötukien vaikut
tavuuden arviointiin ja politiikkavalmistelussa esimerkiksi mietittäessä muutoksia
maatalouden ympä ristöohjaukseen . Nykyisenlaaju isen ympäristötaloustieteellisen
tutkimuksen mahdollistaa pitkälti ulkopuolinen rahoitus.

Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Energia- ja materiaalitehokkuus teollisuustuotannossa
Energiatuotannon ympäristöuhat: hiili- ja ydinvoiman yhteiskunnalliset riskit ja kus
tannukset
Verot ja tuet vesivarojen kestävässä hallinnassa (ECA)
Ympäristönsuojelun hyödyt ja kustannukset

,

Tutkimusalue IV Päätöksenteon tuki ja mallintaminen
Yksikkö keskittyy talouspolitiikan vaikutusten laaja-alaiseen arviointiin useilla
talouspolitiikan lohkoilla ja vastaa kokonaistaloudellisten tasapainomallien kehittä
misestä ja ylläpidosta. Keskeiseksi tutkimusteemaksi on viime vuosina noussut talou
den rakenne - ja aluekehityksen pitkän aikavälin ennakointi, joka paitsi palvelee suo
raan useiden ministeriöiden ja viranomaistahojen suunnittelua, muodostaa myös
hyvin luontevan lähtökohdan talouspolitiikan vaikutusten arvioinnille. Talouspoli
tiikan lohkoista tutkimus on kattanut ennen kaikkea verotuksen, ympäristö- ja ener
giapolitiikan ja kasvavassa määrin myös julkisten palvelujen vaikutusarviointia.
Ennakointityön myötä kosketuspinta ministeriöiden ja alueellista ennakointia teke
vien viranomaisten ja muiden toimijoiden suuntaan on laajentunut voimakkaasti ja
yksikön työn tunnettuus ja myös sen tuottamien tulosten tutkimuskäyttö on ollut
kasvussa. Tämä näkyy myös yksikön vastuulla olevien mallien kasvaneena käyttönä
akateemiseen opetukseen ja tutkimukseen, joita yksikkö pyrkii tukemaan mallien
... . ja nii-den aineistojen· sekä-tutkimustul0sten saatavuutta parantamalla muun muassa
uuden verkkopalvelun avulla. Tähän liittyen yksikkö toteuttaa vuonna 2013 alueellisen
panos-tuotos-aineiston päivityksen yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Myös kan
sainvälinen yhteistyö on laajentunut. Kansainvälisen yhteistyön keskeinen kumppani
on edelleen Centre ofPolicy Studies -tutkimuslaitos Melbournessa, mutta sen rinnalle
ovat tulossa LEI Alankomaista ja USITC Yhdysvalloista (United States International
Trade Commission), jotka käyttävät samankaltaisia menetelmiä kuin VATT:kin. Yksi
kön tavoitteena on omaksua aktiivinen rooli USITC:n aloitteesta käynnistymässä ole
vassa tutkimuslaitosten yhteistyöverkostossa.
Vuoden 2013 tutkimushankkeet sijoittuvat kahden pääteeman alle.

Päätöksenteon tuki ja mallintaminen - yksikönkeskei set hankkeet:
Teema: Talouden rakenteen kehitys ja julkisen talouden kestävyys
Talouden rakennekehityksen pitkän aikavälin ennakointi, jota rahoittaa neljän
ministeriön konsortio, muodostaa myös vuonna 2013 teeman keskeisen tutkimus
hankkeen. Hanke suuntautuu alueellisen talouskehityksen ennakointiin ja pyrkii kes
kittymään alueellisen työvoima-, väestö- ja koulutusrakenteen vaikutuksiin kasvuun,
julkisten sektorien menoihin ja aluetalouksien kestävyyteen. Teeman alla jatketaan
verotuksen - sekä valtion- että kunnallisverotuksen - vaikutusten arviointia yhteis
työssä VM:n eri osastojen kanssa. Uutena tutkimuskysymyksenä nousevat esiin alu
eellisen liikkuvuuden ja alueellisten työmarkkinoiden vaikutukset talouskasvuun ja
aluerakenteeseen sekä julkisen talouden kestävyyteen. Vuonna 2013 valmistuu myös
tutkimus velkasuhteen alentamiseen tähtäävien toimenpidekokonaisuuksien raken
teellisista vaikutuksista, joka tarkastelee sekä julkisten menojen leikkaamisen hyvin
vointi- ja tulonjakovaikutuksia sekä eri verolajien että menotalouden näkökulmista.
Uusina tutkimuskohteina tarkastellaan myös yhteisöveron vaikutuksia ja verotuksen
vaikutuksia säästämisasteeseen.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Toimialakehityksen ja työvoiman tarpeen ennakointi
Julkisen talouden kestävyys ja sopeuttaminen
Alueellisen talouskehityksen ennakointi
VATT:n YTP-mallihanke
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Teema: Ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikka
Tässä teemakokonaisuudessa tutkitaan politiikkojen vaikutuksia kansantaloudelle,
eri alueille ja toimialoille. Keskeisinä työvälineinä näissä hankkeissa ovat VATT:n
yleisen tasapainon mallit. Ympäristöpolitiikan suurimmat haasteet liittyvät ympäris
tötavoitteiden kustannustehokkaaseen toteuttamiseen, joita yksikkö tarkastelee use
assa hankkeessa. Viime vuodet Suomen ilmastopolitiikka on keskittynyt EU:n vuotta
2020 koskevien tavoitteiden toteuttamiseen, joita tarkastellaan yksittäisissä hank
keissa tulevanakin vuonna, mutta tutkimuksen painopiste on siirtymässä pitkän
aikavälin tavoitteisiin, joita pyritään hahmottamaan vähähiilitiekartan laatimisella.
VATT on mukana VTT:n vetämässä vähähiilitiekarttahankkeessa, joka on keskei
nen käynnissä oleva Suomen pitkän aikavälin päästötavoitteita ja ilmastopolitiikan
suuntaviivoja arvioiva tutkimus. Hanke tutkii päästöjen radikaalin vähentämisen 
80 prosenttia vuoden 1990 tasosta - teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia vuo
teen 2050 ulottuvassa tarkastelussa. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen muut
taa talouden rakennetta hyvin syvällisesti ja siksi tarvittavien ohjaustoimien kustan
nustehokkuus nousee yhdeksi tutkimuksen keskeisistä teemoista. Tiekarttahankkeen
tulokset auttavat myös hahmottamaan, kuinka julkisen talouden toimintaympäristö
muuttuu vähähiiliyhteiskuntaan siirryttäessä. Ympäristöpolitiikan vaikuttavuus ja
kustannustehokkuus eurooppalaisessa kontekstissa on tarkastelun kohteena laajassa
EU-hankkeessa, jossa VATT vastaa kansantaloudellisesta analyysistä EU:ta koskevien
ja globaalien talousskenaarioiden avulla. Ympäristöpolitiikan kustannustehokkuus
on VATT:n osahankkeen keskeinen teema myös ympäristöpolitiikan ja kansanterve
ydellisten vaikutusten näkökulmasta vesihuollon terveysriskien hallintaa tutkivassa
hankkeessa, jossa yhdistyvät sekä vaikuttavuuden että vaikutusten etukäteisarvioin
nin näkökulmat uudella tavalla.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2013
Vähähiilitiekartta (Low Carbon Finland 2050 Platform)
EU:n ympäristöpolitiikan vaikuttavuus (APRAISE)
Veden saastumisen terveysriskien kustannustehokas hallinta (CONPAT)

3.2

VATT:n yhteisiä hankkeita 2013

Tutkimusalueen 2 yhteydessä mainittu ja tämän alueen koordinointivastuulla oleva
hanke "Kokoava politiikka-arviointi" perustuu yhteistyöhön tutkimusalueiden
välillä. Kokoavassa politiikka-arvioinnissa tarjotaan päättäjille ja kansalaisille arvi
oita hallituksen tärkeimpien uudistusten vaikutuksista keskeisiin makrotaloudelli
siin muuttujiin. Tässä hankkeessa luodaan laskentatekniikkaa partiaalisten vaikutus
arvioiden agregoimiseksi koko kansantalouden tasolle, niin että vastaavan kaltaisia
laskelmia olisi vastedes entistä nopeammin tarjottavissa päättäjille ja kansalaisille.
Samalla hanke luo puitteet sektoriasiantuntijoiden ja simulointimalliryhmän väliselle
kriittiselle keskustelulle.
"VATT-analyysiraportti: hyvän verojärjestelmän periaatteet" -hanke aloittaa ajan
kohtaisten raporttien sarjan. Niissä pureudutaan talouspoliittisesti tärkeisiin kysy
myksiin, niin että sekä kansalaisilla että päättäjillä olisi entistä paremmat edelly
tykset arvioida talouspoliittisten päätösten vaikutuksia. Teemasta riippuen nämä
raportit edellyttävät yhteistyötä tutkimusalueiden välillä ja myös tukiyksikön kanssa.

'-'

3
3.3

Tavoitteet vuodelle 2013 ja ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016

3.3.1

Toiminnallinen tehokku us

Tavoite/mittari

Kokonaistuottavuusindeksin muutos keskim. +1% /v
(3.vuoden keskiarvona)
__
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos
----keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannus vastaa

I

Arvio
2012

Tavoite
2013

-1 ,3

+1
-+-

-3,1

~ us(%)

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)

+1,1
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50

100

100

Tavoite
2014

I

+1
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2015

Tavoite
2016

+1

+1

I

=F _ " ~ r

-i

+1
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50

50
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100
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3.3.2 Tuotokset ja laadunhallinta
VATT:n eri julkaisulajien painokertoimilla painotetun julkaisujen määrät sekä tu.O
tosten määrät on esitetty liitteessä 1.
Tavoite/mittari

Arvio
2012

Tavoite
2013

1

I AsiakastyytyväiSyys paranee

3,5

Tavoite
2014

Tavoite
2016

Tavoite
2015

____~T~~3,~6_~

~T

3.3.3 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen toteutetaan vuonna 2012 toteutetun työtyy
tyväisyyskyselyn tulosten pohjalta, jossa keskeisenä ovat johtamisen ja esimiestyön
kehittäminen osana työyhteisön kehittämistä,
Tavoite/mittari

1

Toteuma
2011

l!Y0tyytyvaisyysmdeksi (VMBaro) aranee
Johtajuusmdeksi paranee
1
----Osaamisen Johtamlsmdeksi (JO) p ~
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjä
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen
kehittämisessä
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet

Arvio 2012

3,4

3,2



3,5
3,0

-+-

r

3,3
3,0
6,1

j

3,6
86

I

----,

Tavoite
2015

Tavoite
2016

r- ---.---+-~~:~~ -~I~- --+

2,9

I

Tavoite
2014

3,5

3,1

uudistuat ~

Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa
Koul utu stasoindeksi
[l ajrauSpOissaolot, työpäivää/htv)
1-3 sairauspv tapausten osuus (%)
I kaikista sairaustapauksista

Tavoite
2013

3,1
3,1

I

~-

3,5

3.3
3,5
3,1
3,1

3,0

3,0

3,3

3,3
3,0

3.0
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6,8

6,8

8,0

7,8
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4

Res urssit

4.1

Henkilötyövuosia koskevien tavoittei den seuranta
Toteuma
2011 .

Mittari
. ..

~

- .. ....

HTV·kehys

53

HTV-määrän %-muutos. edellisestä vuodesta
.

Arvio
. 2012 ..

Tavoite
2013. .

56

56

5,4

Tavoite
.2014

58

Tavoite
. .. . 20.15

Tavoite
..20J6 _ . -.
~

58

58

3,4

Henkilöstömäärä vuoden lopussa

SS

58

58

58

58

58

Tutkijatyövuosien määrä

38

42

42

43

43

43

1

2

1

30

30

JO

Harjoittelijoiden HTV-määrä
Varsinaisten määräaikaisten %'OIUUShenkilöstöstä
vuoden lopussa

4.2

35

32

30

Kehykset momentti 28.01.10
--..,
TA
2011

TA
2012

Tavoite
2013

Tavoite
2014

Tavoite
2015

Tavoite
2016

41 99

4107

4233

4 115

4109

4109

-4

Toimintamenomomentin käyttösuunnitelma on liitteenä 2.
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5 Raporto inti
Sopimuksen toteutumista seurataan toimintavuoden aikana VM:n ja VATT:n väli
sissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kutsumina myöhemmin sovitta
vina ajankohtina. VATT laatii tilinpäätöksen vuodelta 2012 valtiokonttorin ohjeiden
mukaisesti.
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LIITE 1: Tuotokset ja laadunhallinta

Painot

111.2 Tuotokset ja laadunhallInta

Toteuma

Arvio

Tavoite

Tavoite

Tavoite

Tavoite

2011

2012

2013

2014

2015

2016

J

VAnn sarja

i

~

Julkaisut
Tutkimukset
~orking

papers

I

---1
_

____ __

Valmistelurap~

=~61

Muistiot

0,3

VATT:n ulkopuoliset sarjat

_. _

mat
Julkaisut yhteensä
Julkaisut yhteensä (painotettu)
Asia ntuntijatoiminta
r----
lehtikirjoitukset ja kolumnlt
I E~nelm~t - - -
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r
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- ---
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I
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Yhteensä (painottamaton)
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2
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f Referoidut kv-aikakauskirjat (e) ja artikkelikokoel

~~~:;ut

6
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Artikkelit
Referoidut kv-aikakauskirj~.tA)
Referoidut kv-aikakauskirjat (8)_ _

~T'2~

-1

_ ~_1

Tutkimukset
!

1

-

B
j

---1---580
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590
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LIITE2: Toimintamenomomentin käyttösuunnitelma
28.30.02 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toiminta menot
1000euroa
Henkilöstökulut

2011
Toteuma

2012
Arvio

2013

2014

2015

2016

3397

3700

4000

4000

4000

4000

Toimrtilavuokrakulut l1

441

440

440

440

440

440

Palvelujen ostokulut

762

850

950

950

950

950

Muut
kulut
. - -

298

210

250

250

250

250

53

80

30

30

30

30

4951

5280

5670

5670

5670

5670

330

110

100

170

170

170

44

53

100

80

80

80

639

800

900

900

900

900

Investointimenot 21
.
Bruttomenot
Maksullisen toiminnan tuotot
EU·tulot
Yhteisrahoineisen toiminnan tuotot
Muut tulot
8ruttotulot

23

70

80

80

80

80

1036

10ll

1180

1230

1230

1230

Nettokäyttöl·käyttöarvio

3915

4247

4490

4440

4440

4440

Siirtyny!!:siirtyy (arvio)

1514

1798

1758

1501

1176

845

TP/TAfTAEI KEHYSEHDOTUS

4199

4207

423J

4llS

4109

4109

Käytettävissä yhteensä

5713

6005

5991

5616

5285

4954

1798

1758

1501

1176

845

514

53

56

56

58

58

58

~ yy s.eu!aa_~all~ !uodelle (arvio)

HTV-kehys

