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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on osa valtiovarainhallintoa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti
valtiovarainhallinto
turvaa
osaltaan
tulevien
sukupolvien
talouden
perustaa
ja
valinnanmahdollisuuksia tehokkaalla ja laadukkaalla julkisen toiminnan ja talouden ohjauksella ja
kehittämisellä sekä luomalla yrityksille ja yksityisille suotuisaa, kannustavaa ja vakaata taloudellista
toimintaympäristöä.
Valtiovarainministeriö ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat sopineet vuotta 2006
koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtionhallinnon yhteiseen
strategiaperustaan seuraavasti:

I VATT:n toiminnan strategiset linjaukset/yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet vuonna 2006-2011
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloudellisen tutkimuksen yksikkö,
joka tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta
käytöstä ja sopeutumisesta muuttuviin vaatimuksiin sekä julkisen sektorin toimenpiteiden
vaikutuksista kansantalouden muiden osien toimintaan.
VATT:n tutkimustoiminnan kannalta toimintaympäristön keskeiset muutokset TTS-kaudella 20062011 liittyvät talouden globalisaatioon, väestön ikääntymiseen, markkinoiden toimivuuteen ja
kestävään kehitykseen.
Globalisaatio muuttaa yritysten kilpailuympäristöä ja aiheuttaa monilla aloilla tuotannon
sopeutumistarvetta. Talouden kasvun turvaamisessa keskeiseksi nousee tuottavuuden kehitys.
Julkisten menopaineiden hillitsemiseksi pyritään julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen
julkisen sektorin tuottavuusohjelmilla. Väestön ikääntymisen seurauksena työpaikkoja syntyy
julkiselle sektorille lähinnä terveys- ja sosiaalipalvelusektoreille. Kilpailu työvoimasta kiristyy.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen on merkittävä sekä työvoiman
riittävyyden että rakenteellisen työttömyyden kehittymisen kannalta. Taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävä kehitys edellyttää sekä oikeita kannustinjärjestelmiä että oikeudenmukaiseksi koettua
tulonjakoa. Ympäristön kestävässä kehityksessä Suomen kannalta keskeisessä asemassa ovat
ilmastopolitiikan globaali hallinta ja siihen liittyvät toimenpiteet, lähiympäristöstä etenkin Itämeren
tilan kehitys sekä kestävä kulutus.
VATT:n tutkimustoiminnan pitkän aikavälin strategisessa tavoitteenasettelussa on otettu huomioon
valtiovarainministeriön uudistetut strategiset tavoitteet. Valtiovarainministeriön pitkän tähtäimen
strategiassa toiminnan painopistealueina ovat talouden kasvu ja vakaus, verovarojen käytön
tehostaminen, työllisyyden edistäminen, tuottavuuskehitykseen vaikuttaminen mm. osallistumalla
kuntien peruspalveluohjelman, peruspalvelubudjettitarkastelun sekä kuntien rahoitus- ja
valtionosuusuudistusten toteuttamiseen.
VATT:n tutkimustoiminnan lähtökohtana vuonna 2006 on vuosille 2006-2008 laadittu
tutkimusohjelma ”Tuottavuus, palvelut ja hyvinvointi”, jossa toimintaympäristön muutokset on
otettu huomioon. Uudessa tutkimusohjelmassa korostuvat tuottavuuden, erityisesti julkisen sektorin
palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen ja kestävän taloudellisen kasvun sekä talouden
sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan edellyttämät tutkimustarpeet.
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Julkisen sektorin tuottavuustutkimukseen panostetaan kehittämällä julkisen sektorin
tuottavuustutkimuksen osaamiskeskusta. Tuottavuustutkimus edellyttää samanaikaisesti
tutkimuksen relevanssin vuoksi myös vaikuttavuustutkimuksen kehittämistä. Tuottavuustutkimus
kohdistuu ennen kaikkea julkiseen palvelutuotantoon, mutta kansantalouden tuottavuuteen
vaikutetaan myös tulonsiirto- ja tukipolitiikalla sekä julkisilla investoinneilla.
Verotutkimusta kehitetään entistä kokonaisvaltaisemmaksi koko verojärjestelmän toimivuutta
ajatellen. Nykyisessä tutkimuksessa verotus on läheisesti kytkeytynyt sektoripolitiikkoihin, kuten
työmarkkinatutkimukseen ja sosiaalipolitiikkaan (mm. kannustinloukut), elinkeinopolitiikkaan
(yritysverotuksen investointi ja työllisyyskannustimet) ja ympäristöpolitiikkaan (mm.
ilmastopolitiikan taloudelliset ohjauskeinot). Kansainvälinen verokilpailu ja veropoliittisessa
keskustelussa esitetyt laajakantoiset verotuksen uudistamisesitykset edellyttävät kuitenkin
painopisteen siirtoa verotuksen eri osa-alueiden yhteisvaikutusten eli siis koko verojärjestelmän
tarkasteluun. Infrastruktuurien tutkimuksessa selvitetään taloudellisen kasvun edellytyksiä.
Kestävän kehityksen tutkimuksessa VATT:n
taloudellisten vaikutusten analysoiminen.

keskeisenä

tehtävänä

on

ilmastopolitiikan

EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden ja taloudellisen kilpailun kehittyminen ovat yhä
keskeisemmässä asemassa talouden kasvutekijöinä. Talouspolitiikan siirtyessä yhä
markkinavetoisemmaksi syntyy tarve muuttaa julkisen sektorin toimintapolitiikkaa yhä enemmän
tehokkaiden markkinoiden luomiseen, ohjaamiseen sekä markkinoiden toimivuuden arviointiin.
Tämä edellyttää tutkimuksen uudelleen suuntaamista markkinoiden toimivuuden tutkimiseen.
Pitkän ajan strategiset tavoitteet edellyttävät vahvaa panostusta VATT:n tutkimuksissa tarvittavien
tietoaineistojen, empiiristen tutkimusmenetelmien ja mallien kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietojen
käyttöön saattamisen tehostaminen edellyttää panostuksia viestinnän ja julkaisutoiminnan
kehittämiseen. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää sekä tutkimusten tietosisällön
että laadun kehittämisen kannalta.

II VATT:n toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2006
Tutkimustoiminnan tavoitteena on vuonna 2006 tuottaa sellaista tietoa strategisilta toiminta-alueilta,
joka parantaa talouspoliittisen päätöksenteon tietopohjaa ja tuotettu tieto mahdollisimman hyvin
kohdentuu sellaisiin päätöksenteon tietotarpeisiin, jotka muutoin eivät tule tyydytetyiksi.
Erityisesti hallituksen ja VM:n käynnistämät kunta- ja palvelurakennetta ja tuotavuutta koskevat
uudistushankkeet korostavat julkisten palvelujen ja palvelurakenteiden taloudellisen tutkimuksen
tarvetta.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmalla haetaan tuottavuuden parantumista
kahdella tasolla: 1) toimenpiteistä, joilla vaikutetaan koko valtionhallinnon tuottavuuden
parantamiseen 2) toimenpiteistä, joilla vaikutetaan hallinnonalan eri toimintayksiköiden, erityisesti
ydintoiminnan / -prosessien kehittämisen kautta saataviin tuottavuushyötyihin.
Vuonna 2006 erityisinä painopistealueena VM:n tuottavuushankkeeseen liittyen tehostetaan ja
laajennetaan julkisen sektorin tuottavuutta koskevaa tutkimusta. Uusina avauksina tuottavuustutkimuksessa Suomessa arvioidaan peruskoulujen, lukioiden ja ammattikorkeakoulujen
tuottavuutta ja tehokkuutta sekä aloitetaan korkeakoulujen tuottavuuden arviointi esitutkimuksella.
Arvioinnin kohteena on myös päivähoidon ja työnvälityksen tehokkuus. VATT toimintaan
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valmistaudutaan kehittämään tuottavuustutkimuksen osaamiskeskukseksi. Vuonna 2006 keskeisiä
painopistealueita ovat myös verotusreformien vaikutukset, työvoimapoliittisten toimien tehokkuus
ja vaikuttavuus, infrastruktuurihankkeiden kasvuvaikutusten arviointi ja kansallisen
ilmastopolitiikan edellyttämät jatkohankkeet. Verotutkimuksessa arvioidaan veropoliittisessa
keskustelussa esille nousseita reformiehdotuksia. Työvoimapolitiikan vaikuttavuuteen liittyen
arvioidaan myös työvoimakustannusten muutosten vaikutusta työvoiman kysyntään.
VATT-mallien soveltamista vaikuttavuustutkimukseen laajennetaan. Mallit ovat sekä makromalleja (VATT-malli, GTAP) että mikromalleja (TUJA, kulutusmenosysteemit). Uutena asiana on
esillä makro- ja mikrotaloudellisten mallien yhteiskäytön vahvistaminen vaikuttavuustutkimuksissa.
VATT:n omaa tuottavuutta parannetaan sekä hallintoprosesseja kehittämällä että panostamalla
mallien ja tietokantojen käytön tehostamiseen sekä tutkimusalueiden väliseen yhteistyöhön.
Tavoitteeksi asetetaan julkaisujen ja asiantuntijapalveluiden määrän per työpanos lisääminen
kahdella prosentilla vuosittain.
Valtiovarainministeriön tuottavuusohjelman mukaisesti VATT:n voimavaroja on jo siirretty
hallinnollisista tehtävistä tutkimustoimintaan. Lisää tuottavuushyötyjä saadaan ottamalla käyttöön
sähköinen ostolaskujen käsittely- ja arkistointiohjelma Rondo. Tuottavuutta kohotetaan myös
tietopalvelun uudelleenjärjestelyillä ja internet-pohjaisten tietoaineistojen tehokkaammalla
hyödyntämisellä.

III VATT:n toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle 2006
Keskeiset hankkeet tutkimusalueittain vuonna 2006:
Tutkimusalue I Työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva
Projekti I A 4 : Osa 2; Työvoiman kysynnän ja tarjonnan mikrodynamiikka ja
työvoimapolitiikan vaikuttavuus
Tutkitaan työvoimapolitiikan eri ohjelmalajien vaikuttavuutta aiempaa tarkemmilla menetelmillä ja
kehitetään vaikutusten ajallisen horisontin tarkastelua. Yhteistyö: TM
Projekti I A 12 : Rekrytointiongelmien analyysi
Tutkitaan rekrytointiongelmia kahdesta näkökulmasta: 1) hyödyntämällä ongelma-ammatteja
koskevaa seurantatietoa ja 2) tutkimalla erityisen pitkiä prosesseja. Yhteistyö: VNK ja TM
Projekti I A 14 : Työvoimassa vai ulkopuolella?
Tutkitaan ikääntyvien ja perheellisten asemaa työmarkkinoilla vuosina 1989-2004 1) vertailemalla
äitien ja isien sekä vastaavan ikäisten lapsettomien asemaa, 2) tarkastelemalla ikääntyvien miesten
ja naisten työmarkkina-aseman muutoksia sekä 3) laatimalla Suomea ja Ruotsia koskeva vertailu.
Yhteistyö: STM
Projekti I B 2 : Perustulomalli Suomessa
Tutkitaan perustulomallin soveltuvuutta Suomeen. Tavoitteena on TUJA-mallia hyödyntäen
analysoida sitä, onko mahdollista kehittää perustulomallin pohjalta toimiva vero- ja
sosiaaliturvajärjestelmä.
Projekti I B 5 : Ikääntyminen ja tuottavuus
Tutkitaan väestön ikääntymisen vaikutuksia tulojen, kulutuksen, säästämisen sekä taloudellisen
kasvun ja tuottavuuden määräytymisessä. Kulutuksen ja tulojen elinkaarien muutoksiin haetaan
selityksiä. Yhteistyö: SITRA,PTT ja VM.
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Projekti I B 11 : Funktionaalinen tulonjako
Tutkitaan työn tulo-osuuden supistumista yksityisellä sektorilla 1990-luvulla. Kehitystä peilataan
muiden OECD-maiden kokemuksiin sekä pohditaan instituutioiden ja makrotaloudellisten
tekijöiden merkitystä. Yhteistyö: ETLA

Tutkimusalue II Verotus ja talouskasvu
Projekti II A : Elintarvikkeiden alv-kannan muutoksen vaikutukset
Hankkeessa tutkitaan elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen alv-kannan muuttamisen vaikutuksia
työllisyyteen, julkiseen talouteen ja tulonjakoon. Hanke sisältää useita osaprojekteja, jotka
käsittelevät välillisen verotuksen muutoksia Suomessa ja muissa EU-maissa, verotuksen kohtaantoa
ja hyödykemarkkinoinnin toimivuutta. Yhteistyö: PTT, MMM, KTM, STM ja VM.
Projekti II B : Talouden rakenteet / Structural indicators 2006
Vuonna 2000 ensimmäisen kerran ilmestynyttä Talouden rakenteet –julkaisua kehitetään ja
päivitetään. Vuonna 2006 julkaistaan englanninkielinen versio. Yhteistyö: Koko VATT:n yhteinen
hanke, jonka toimitustyö tehdään tutkimusalueella II.
Projekti II C : VATT:n Vuosikirja 2006 : Kasvu, kilpailukyky ja verotus
Vuosikirja kokoaa aineistoa useista tutkimusprojekteista. Sen teemat liittyvät toisaalta kansantalouden kasvuedellytyksiin ja yrittäjyyteen sekä toisaalta veroreformiin ja verokilpailuun.
Vuosikirjahankkeen osaprojektit käsittelevät mm. investointien ja T&K:n vaikutuksia kasvuun,
kansainvälistä veroharmonisointia sekä erilaisten tuloverotuksen uudistusehdotusten vaikutuksia
julkiseen talouteen, talouden kasvuedellytyksiin ja tulonjakoon. Yhteistyö: VM, Eräät tutkimusalueiden I ja III tutkijat osallistuvat myös projektiin. Ulkoisen rahoituksen osuus on vielä avoin.

Tutkimusalue III Ympäristö ja infrastruktuuri
Projekti III B 3 : Liikenneinfrastruktuurin ja logistiikkajärjestelmän vaikutukset
Hankkeessa tutkitaan liikenne- ja logistiikkajärjestelmän vaikutuksia tuottavuuteen ja
talouskasvuun. Yhteistyö: Strafica ja LVM.
Projekti III B 6 : Terveydenhuollon tulevaisuus ja priorisoinnin tulevaisuushaasteet
Hankkeessa selvitetään tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä terveydenhuollon priorisointikysymyksiä. Yhteistyö: Eduskunta ja SITRA
Projekti III B 7 : Vientitukien poistaminen ja tullien alentamisen vaikutukset EU:n ja
Suomen maa- ja elintarviketeollisuudelle
Hankkeessa tutkitaan maataloustuotteiden maailmankaupan vapauttamisen vaikutuksia. Yhteistyö:
MTT ja MMM.
Projekti III A 5 : Eurowhitecert
Hankkeessa selvitetään energiasäästösertifikaattien käyttöä Euroopassa. Yhteistyö: EU
Projekti III C 1 : VATT-YTP/VATT:n oman numeerisen tasapainon mallin kehittäminen
Hankkeessa kehitetään VATT:n kokonaistaloudellista mallia talouspolitiikan vaikuttavuusarviointiin. Yhteistyö: VM
Projekti III C 2 : Alueellinen tasapainomalli
Hankkeessa laajennetaan VATT-mallia alueellisen vaikutusten tarkasteluun ja sovelletaan sitä
julkisten menojen aluevaikutusten tarkasteluun osana valtion talousarvion valmistelua. Yhteistyö:
SM ja VM.
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Tutkimusalue IV Hyvinvointipalvelut ja aluekehitys
Projekti IV A 1 : Koulutuspalvelujen tuottavuus ja tehokkuus
Hanke jakautuu kahteen osaan. Nämä ovat
- lukiokoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus
- ammatillisen koulutuksen tuottavuus ja tehokkuus
Yhteistyö: OPM ja VM.
Projekti IV A 2 : Yliopistojen tuottavuus
Hankkeessa tehdään esiselvitys yliopistojen tuottavuustutkimuksen tekemiseksi. Sisältää
kirjallisuuskatsauksen sekä ehdotuksen varsinaisen tutkimuksen toteuttamistavasta. Yhteistyö:
OPM
Projekti IVA 4 : Päivähoidon yksikkömenot ja tehokkuus
Hankkeessa tutkitaan päivähoidon yksikkömenojen tuottavuutta ja tehokkuutta.
Projekti IV B 4 : Asuntomarkkinat ja liikkuvuus
Hankkeessa mallitetaan työvoiman liikkuvuuden, asuntohintojen ja asuntotarjonnan välisiä
yhteyksiä sekä käsitellään asunnon hallintamuodon valintaa, asuntokysyntää, uusien kotitalouksien
muodostumista sekä hallintamuodon ja asumiskulutuksen sopeuttamista muuttamalla.

1. Toiminnallinen tehokkuus
1.1 Taloudellisuus ja tuottavuus
VATT:n bruttomenot kohdistuvat tutkimusalueille vuonna 2006 seuraavasti:
2006 TAE

TOSU
2006
%

euroa

%

Työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva
Verotus ja talouskasvu
Ympäristö ja infrastruktuurit
Hyvinvointipalvelut ja aluekehitys

1 072 000
1 399 000
1 305 000
886 000

23,0
30,0
28,0
19,0

24,8
26,3
26,6
22,3

Yhteensä

4 662 000

100,0

100,0

Vuoden 2006 talousarvioesitykseen ei sisälly maksullisen toiminnan piiriin kuuluvia tutkimusprojekteja vaan kaikki tuloa tuottavat projektit ovat yhteisrahoitteisia projekteja.
Yhteisrahoitteisista projekteista saataviksi bruttotuloiksi vuonna 2006 arvioidaan 900 000 euroa.
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1.2 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa
Tietohallinnon kehittäminen
Vuoden 2006 aikana selvitetään uuden verkkopalvelinarkkitehtuurin käyttömahdollisuuksia ja
hyötyjä VATT:n tiedonhallinnan kannalta. Tavoitteena on kehittää VATT:lle uuden teknologian
mukanaan tuomia integroituja ja helpommin hallittavia lähiverkon palvelin- ja verkkotallennusratkaisuja.
Työasema- ja oheislaitteita uudistetaan korvausinvestoinnein siten, että tutkimustyössä
tarvittavien tietotekniikkalaitteistojen taso säilyy hyvänä.
Lähiverkon ja työasemien tietoturvallisuusratkaisuja kehitetään edelleen, ja näin parannamme
varautumista tietojenkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan maailmanlaajuisiin ja entistä
nopeammin leviäviin uhkiin. Näihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi nykyisen
palomuuriratkaisun korvaaminen kehittyneemmällä ja ajanmukaisemmalla teknologialla.
Tietohallinto osallistuu vuoden 2006 aikana aktiivisesti mm. VATT:n arkistotyöryhmän työhön,
samoin kuin tutkimuskeskuksen intranet- ja extranet-järjestelmien kehittämiseen.

Talous- ja henkilöstötoimen tukipalvelujen järjestäminen
Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä VATT:ssa työskentelee tällä hetkellä talouspäällikön
lisäksi kolme henkilöä. Palvelukeskuksen tarjoamien palvelujen laajuudesta VATT:lle ei ole
vielä tarkkaa tietoa eikä siirtymäpäätöstä palvelukeskuksen asiakkaaksi ole vielä tehty.
Tavoitteena on, että päätös saadaan aikaiseksi vuonna 2006.
Hallintoprosesseja kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen arkistointiohjelma ja ostolaskujen
sähköinen käsittelyprosessi Rondo.

Toimitilojen kehittäminen
VATT:n nykyiset toimitilat on otettu käyttöön joulukuussa 2003. VATT on solminut yliopiston
kanssa kymmenen vuoden vuokrasopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2013. Tilat on mitoitettu 60
hengelle. Tilankäytön toimitilahyödyt syntyvät jatkossa rakennuksessa sijaitsevien laitosten
(yliopiston kansantaloustieteen laitos, Eurooppa-tutkimuskeskus sekä HKKK:n ja Hankenin
kansantaloustutkimusyksiköt) yhteistoiminnasta saavutettavista synergiaeduista.

Hankintatoimen kehittäminen
VATT on solminut yhteistyösopimuksen Hanselin kanssa vuonna 2005. Tavoitteena on, että
VATT:n hankinnoista valtaosa hankitaan Hanselin kautta. Tuottavuushyöty saavutetaan, kun
hankintaprosessiin osallistuneiden henkilöiden hankintaprosessiin käyttämä aika voidaan
suunnata VATT:n ydintoimintoihin.
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2. Tuotokset ja laadunhallinta
2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet
VATT:n tuotokset muodostuvat julkaisuista, tutkimuksista, keskustelualoitteista, muistioista,
ulkomaisista ja kotomaisista julkaisuista, lehtikirjoituksista, esitelmistä ja julkisista
puheenvuoroista, työpaja-alustuksista, järjestetyistä seminaareista, lausunnoista ja tutkimus- ja
asiantuntijatehtävistä.
Tuotoksia seurataan kvantitatiivisesti, mutta johtuen siitä, että tutkimusprojektit ovat
luonteeltaan, laajuudeltaan ja työmäärältään hyvin erilaisia, eri tuotteiden kvantiteetti kuvaa
siten vain karkeasti tavoiteltavaa tuotosta. Määrääkin tärkeämpi kriteeri tuotoksille on niiden
laatu.
Tavoitteeksi vuodelle 2006 asetamme 23,8 tuotosta per henkilötyövuosi, joka vastaa noin
kahden prosentin kasvua vuoden 2004 toteutumaan.
VATT tuottaa julkishyödykkeinä tutkimuksia internetverkkoon. Verkossa olevista julkaisuista
ei peritä maksua. Julkaisujen tuottamiseen ja tilaamiseen liittyvät erilliskustannukset
laskutetaan.
Merkittävin jatkuvasti ajan tasalla oleva tuote on Talouden rakenteet –verkkojulkaisu. Sitä
voidaan pitää julkishyödykkeenä, sillä se on vapaasti verkosta saatavilla. Julkaisu tuotetaan
myös englanninkielisenä kansainvälisiä käyttötarpeita silmällä pitäen. Tarkoitus on jatkaa
Talouden rakenteet –julkaisun toimittamista myös vuonna 2006.
2.2 Palvelukyky ja laatu
Asiantuntijapalvelut
Tutkimustyön lisäksi VATT tuottaa huomattavan määrän erilaisia asiantuntijapalveluja tarpeen
mukaan. Näitä ovat mm. VM:n pyytämät selvitykset, osallistuminen hallinnon
asiantuntijaryhmiin, työryhmä- ja toimikuntatyöhön ja niitä varten laaditut selvitykset, luennot
ja esitelmät sekä akateemiset opetus- ja asiantuntijatehtävät, kuten opinnäytelausunnot ja
referee-lausunnnot.
Mallityö
Kokonaistaloudellisten mallien kehittämisessä keskeisellä sijalla on VATT-malli ja sen
aluetaloudelliset laajennukset. Mallia on sovellettu talouden pitkän aikavälin kehityksen
arviointiin erityisesti väestön ikääntymisen ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmista.
Mallin tärkeimmät sovellukset vuonna 2006 koskevat toisaalta julkisten menojen alueellisten
vaikutusten laskentaa valtion talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä sekä toisaalta
verotuksen kehittämisvaihtoehtojen arviointia arvonlisäverotusta koskevassa tutkimuksessa.
Mallia pyritään soveltamaan myös infrastruktuurihankkeiden rahoitusvaihtoehtojen vertailuun.
VATT ylläpitää ja kehittää VM:n kanssa yhteistä verotuksen ja keskeiset tulonsiirrot sisältävää
TUJA-mikrosimulointimallia. Mallin dokumentaatio valmistui 2005. VATT pyrkii keskittymään mallin tutkimukselliseen hyödyntämiseen. Mallityöhön kuuluu kuitenkin paljon yhteisiä
tehtäviä VM:n kanssa. TUJA-mallilla on sekä laadittu viime aikoina että parhaillaan käynnissä
useita selvityksiä ja raportteja. Mallin kehittäminen parantaa myös tutkimustyön tuottavuutta.
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Tutkimusaineistot
Tutkimusaineistot ja niihin liittyvä osaaminen muodostavat keskeisen osan VATT:n
palvelukyvystä ja tutkimuksen laadusta. Erityisesti laajat yksilö-, kotitalous- ja yritystasoiset
mikroaineistot ovat merkittäviä korkealuokkaisen tutkimustyön edellytyksiä. Vuonna 2006
pyritään edelleen yhteistyössä aineistojen tuottajien kanssa kehittämään aineistojen saatavuutta,
käyttöedellytyksiä ja tutkimuskäytössä olevien aineistojen soveltamista uusiin tutkimusongelmiin. Vuonna 2006 jatketaan myös laajan linkitetyn yritys-työntekijä –paneelin käyttöä
tilastokeskuksessa. Julkisen työnvälityksen työpaikka-aineiston käyttöä tehostetaan.
Valmistellaan myös ns. vaikuttavuusaineiston edelleen kehittämistä yhdessä muiden tuottaja- ja
käyttäjätahojen kanssa. Tutkimusaineistojen parantaminen luo myös edellytyksiä tutkimustyön
tuottavuuden kohottamiseen.

Tiedotus ja tietopalvelu
Vuonna 2006 toteutuu tutkimuskeskuksen uusi englanninkielinen www-sivusto ja verkkoviestinnän uudistamista jatketaan suomenkielisen sivuston uudistamisella. VATT:n graafinen
ilme uudistetaan ja tiedotuksessa laaditaan graafinen ohjeisto, joka yhtenäistää tutkimuskeskuksen viestinnän. Osana graafisen ilmeen uudistamistyötä on myös julkaisusarjojen
uudistaminen. Julkaisusarjojen uudistamisen yhteydessä tarkastellaan myös julkaisupolitiikkaa
sekä verkkojulkaisemisen ja -jakelun kehittämistä.
Tietopalvelussa tarjotaan palveluja tutkimustiedon seurantaan ja kehitetään tietopalveluja
tutkijoiden tiedonetsintään ja -käyttöön. Elektronisten aineistojen hankintoja lisätään
mahdollisuuksien mukaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta ja ohjeistusta elektronisten
aineistojen ja -palvelujen käytöstä.

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Tutkimusresursseja kohdennetaan aikaisempaa enemmän tuottavuustutkimuksen ja verotutkimuksen suuntaan ja koulutuspolitiikkamme mukaisesti tuemme henkilöstön edelleen
kouluttautumista.
VATT:n ylimmälle johdolle järjestetään johtamistaidon kehittämispäivä ja VATT lähtee mukaan
KAIKU-projektiin liittyvään lähiesimieskoulutukseeen, jonka tuloksena saadaan VATT:iin
koulutettuja työhyvinvoinnin kehittäjiä. Henkilöstön keskuudessa tehdään työilmapiirikysely eli
henkilöstöbarometri. Edelliset on tehty vuosina 2000, 2002 ja 2004. Tavoitteena on, että
henkilöstön yleinen työtyytyväisyys on edelleen parantunut.
VATT tukee edelleen työkyvyn ylläpitoon liittyviä henkilöstön liikuntaharrastuksia vuonna
2006. Lisäksi henkilökunnalle tullaan järjestämään yhteinen liikuntapäivä.
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IV Resurssit
Talousarvion mukaan VATT:n vuoden 2006 nettomääräraha on 3 762 000 euroa ja vuodelta
2005 siirtyvä siirtomääräraha 672 000 euroa. Nettomäärärahan lisäksi TAE:een sisältyy
yhteisrahoitteisesta toiminnasta ja EU:lta saatavaa rahoitusta 900 000 euroa.
VATT:n toiminnan rahoituksen lähteet:
2003

2004

2005E

2006TAE

Budjettimääräraha
Siirtomääräraha
Ulkopuolinen rahoitus
Yhteensä

3775
416
894
5085

3695
604
1068
5367

3768
672
900
5340

3762
672
900
5334

Ulkopuolisen rahoituksen
osuus kokonaisrahoituksesta

17,6 %

19,9 %

16,9 %

16,9 %

Henkilötyövuosimäärä

57,5

59,4

60,0

60,0

Henkilöstöresurssit jakautuvat tutkimusalueille seuraavasti:
I

II

III

IV

Yht.

Tutkimusjohtaja
Tutkimussihteeri
Tutkijat

1
1
10

1
1
10

1
1
11

1
1
8

4
4
39

Tutkimusalueet yhteensä

12

12

13

10

47

Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri
Talouspäällikkö sekä talous- ja henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Tietopalvelu. tiedotus, kirjasto ja julkaisutoiminta
Vahtimestari

2
4
2
4
1

Hallinto yhteensä

13

Yhteensä

60

Investoinnit
VATT:n investoinnit vuoden 2006 talousarvioesityksessä ovat 100 000 euroa ja ovat ATKlaitteiden ja toimistokalusteiden korvausinvestointeja. ATK-laitteiden osuus investoinneista on
97 %.
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V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2006 loppuun.
Sopimuksen toteutumista seurataan ministeriön ja viraston välisissä neuvotteluissa.

Helsingissä tammikuun

. päivänä 2006

Eero Heinäluoma
valtiovarainministeri

Reino Hjerppe
ylijohtaja

Raimo Sailas
valtiosihteeri

Raimo Kiuru
talouspäällikkö
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