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1 Viraston strategiaperusta
1.1

Strateginen tahtotila (visio, toiminta-ajatus, arvot)

TEHTÄVÄ
Tuoda luotettavaa kansantaloustieteellistä tutkimusta päätöksenteon valmisteluun ja
kansalaiskeskus-teluun.

PÄÄMÄÄRÄ
Olla vaikuttava ja arvostettu kansantaloustieteellisen analyysin ja tutkimuksen tuot
taja.

ARVOT
Luotettavuus ja vastuullisuus
Tutkimme ja analysoimme Suomen kansantaloutta ja talouden ilmiöitä luotetta
vin taloustieteellisin menetelmin. Kerromme avoimesti ja ymmärrettävästi työmme
tuloksista ja niissä sovelletuista menettelytavoista. Kannamme vastuun aikaansaan
noksistamme ja osaamisemme kehittämisestä. Tiedostamme hyvän talouspolitiikan
ja julkisen talouden hoidon ratkaisevan merkityksen Suomen menestykselle.
Innovatiivisuus ja rohkeus
Olemme edelläkävijä yhteiskunnallisten asioiden tutkijoina. Tuomme kansantalo
ustieteellisen näkökulman päätöksentekoon ja kansalaiskeskusteluun. Teemme työ
tämme rohkeasti uusia näkökulmia etsien ja niistä keskustellen. Olemme osa suoma
laista ja kansainvälistä tutkijayhteisöä.
Toistemme ja kumppaniemme arvostus
Kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Pidämme kattoa korkealla,
rohkaisemme kaikkia kertomaan näkemyksensä, haluamme parhaiden argumenttien
voittavan, emme pelkää erimielisyyksiä ja keskustelemme toistemme kanssa pilke sil
mäkulmassa. Arvostamme saamaamme palautetta.

8
1.2

Viraston tehtävä, organisaatio ja ydinprosessit

VATT on siitä annetun lain (12.1.1990/27) perusteella julkisen talouden toiminnan
tehostamista ja siihen liittyvää talouspoliittista päätöksentekoa palveleva tutkimu
sorganisaatio, joka tuottaa tutkimus- ja selvitystyötä sekä ennakoi kansantalouden
pitkän aikavälin kehitystä. Valtiovarainministeriö voi antaa tutkimuskeskukselle toi
meksiantoja, joiden toteuttamisesta sovitaan valtiovarainministeriön ja tutkimuskes
kuksen johdon vuoropuhelussa.
VATT on siis soveltavan taloudellisen tutkimuksen yksikkö, joka:
- tekee talouspolitiikan kannalta olennaista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta
ja taloudellista analyysiä
- soveltaa ja kehittää taloustieteen moderneja tutkimusmenetelmiä
- arvioi ja ennakoi politiikkatoimien vaikuttavuutta ja ratkaisuvaihtoehtoja
- toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa
- tuo tutkimustuloksia ja taloustieteellistä tietoa päättäjille ja yhteiskunnalliseen
keskusteluun
Kuvio 1. VATT:n organisaatio
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VATT on organisoitunut neljään tutkimusalueeseen, tutkimuksen tukiyksikköön
sekä hallinnon vastuualueeseen. Tutkimusalueilla on omat erikoistumisalueensa, mutta
tutkimushankkeet perustuvat usein myös eri alueiden tutkijoiden yhteistyöhön. Päätök
senteon tuki ja mallintaminen -yksikkö tuottaa tutkimusta ja laskelmia kaikista VATT:n
tutkimusteemoista yhteistyössä tutkimusalueiden kanssa. Tutkimuksen tukiyksikkö
suorittaa kaikkia tutkimushankkeita palvelevia tukitehtäviä.
VATT:n ydinprosessina on tutkimuksen teko ja tutkimustulosten monipuolinen
raportointi sekä yhteiskunnallisesti vaikuttava asiantuntijatoiminta. Tutkimusten laatu
varmistetaan sekä sisäisillä prosesseilla että julkaisemalla kansainvälisissä tieteellistä
arviointimenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa.
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2 Viraston toimintaympäristö
2.1

Kansantalouden ja talouspolitiikan tilanne

Suomen kansantalous on vuodesta 2008 alkaen ollut heikkouden tilassa, johon ovat
vaikuttaneet sekä kansainvälinen talouskriisi että Suomen kansantalouden omat
rakenteelliset ongelmat. Kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin toinen vaihe on
pitkittänyt maailmantalouden taantumaa ja tyrehdyttänyt euro alueen talouskas
vua. Monissa Euroopan maissa on edelleen suuria ongelmia julkistalouksien rahoi
tuksessa ja pankkien vakavaraisuudessa. Suomen ulkomaankauppa on ollut heikkoa
sekä maailmantalouden ja eurotalouden taantuman vuoksi että keskeisten vientite
ollisuusalojemme erityisongelmien vuoksi. Lisäksi hintakilpailukykymme on selvästi
heikentynyt vuoden 2007 jälkeen, eikä palkanmuodostus ole riittävästi sopeutunut
heikkoon tuottavuuskasvuun ja huoltosuhteen heikkenemiseen.
Rinnan kansainvälisen matalasuhdanteen kanssa Suomen talouskasvua varjosta
vat omat tarjontarajoitteemme ja niistä johtuva julkistalouden näkymien kiristymi
nen. Suomen työvoiman kasvu on loppunut ja eurooppalaisittain nopea huoltosuhteen
heikkeneminen on alkanut. Maamme ei ole riittävästi varautunut tähän julkistaloutta
heikentävään muutokseen, joka jatkuu koko kuluvan ja sitä seuraavan vuosikymme
nen. Suomen kansantalouden näkymät ovatkin niukat koko vuosikymmenen ajan.
Työikäinen väestömme on alkanut vähentyä ja monet Suomen vientitoimialat ovat
rakennemuutoksessa, joka vie aikansa.
Suomen talousongelmat johtuvat siis vain osittain matalasuhdanteesta ja mitä suu
rimmassa määrin kotimaisista rakenteellisista heikkouksista. Tuottavuuden kasvu on
ollut vaisua 2000-luvun puolivälin jälkeen ja työllisyys aste emme on liian alhainen
jotta julkisyhteisöt selviäisivät niille asetetuista vastuista. Siksi avainasemassa ovatkin
rakenteelliset uudistukset, joilla työvoimaan osallistumista ja työllisyyttä edistetään,
samalla kun investointien edellytyksiä parannetaan. Nämä tekijät yhdessä ilmaston
muutokseen varautumisen kanssa lisäävät tarvetta hyvinvointivaltion rakenteiden
uudistamiselle ja tuottavuuden ja työllisyyden potentiaalin kohentamiselle.
Rakenneuudistusten ensisijaisuus ja talouden rakenteiden uudistamisen tarve lisää
VATT:n toiminnan yhteiskunnallista merkitystä, onhan laitoksen tehtävä vakiintuneen
työnjaon mukaisesti ensisijaisesti kansantalouden rakenteellisten ongelmien analy
soiminen. Koska monet talouden rakenteita kohentavat uudistukset ja niitä peruste
leva analyysi ovat poliittisesti kiistanalaisia, tilanne korostaa myös tutkimustulosten
ja taloustieteellisen analyysin selkeän ja ymmärrettävän kommunikoinnin tarvetta,
sekä päättäjille että suurelle yleisölle. Taloustieteellisen tutkimuslaitoksen on tällaisessa
tilanteessa toimittavat ammattimaisesti, vastuullisesti ja rohkeasti ja pidettävä silmä
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teränään Suomen kansantalouden tehokkuutta ja julkistalouden kestävyyden puo
lustamista. Meneillään oleva elinkeino- ja toimialarakenteen muutos korostaa myös
VATT:n harjoittaman ennakoinnin ja sen tukena olevan panos-tuotos-tasapainomallin
informaatioarvoa pätöksenteossa.
VATT:n edustama rakennekysymyksiin pureutuva taloustieteellinen näkökulma on
siis erityisen ajankohtainen tällä vuosikymmenellä. Sille on kuitenkin myös pysyvää
ja ajatonta tarvetta, koska taloustiede valaisee markkinatalouden, hyvinvointivaltion
ja talouspolitiikan pysyviä valintavaihtoehtoja ja dilemmoja: miten käyttää yhteiskun
nan resurssit yhtä aikaa sekä tehokkaalla että oikeudenmukaisella, kansalaisten pre
ferenssejä vastaavalla tavalla?

2.2

Hallitusohjelma ja sen täydennykset

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma on laadittu tilanteessa, jossa Suomen
talousongelmien laajuus ja hitaan kasvuvaiheen pituus ei vielä täysin ollut äänestä
jien ja päätöksentekijöiden tiedossa ja näkyvillä. Hallitusohjelman merkittävimmät
julkisen sektorin uudistushankkeet koskevat kuntarakennetta ja julkista palvelujär
jestelmää sekä verotuksen rakenteen muutosta talouskasvua, työllisyyttä ja yrittä
jyyttä tukevaan suuntaan. Myös harmaan talouden torjunta lukeutuu hallituksen
kärkihankkeisiin. Hallitus hyväksyi kevään 2012 kehysriihipäätösten yhteydessä
myös rakennepoliittisen kannanoton, jossa tähdennetään työn tarjontaan vaikutta
vien rakenteellisten toimien tarvetta. Hallitus keskustelee syksyllä 2013 rakenteel
lisista uudistuksista, joilla potentiaalista tuotantoa ja työllisyyttä on tarkoitus vah
vistaa. Hallituksen elokuussa 2013 esittämä rakenteellinen uudistusohjelma sisältää
äärimmäisen kunnianhimoisia tavoitteita sekä kansantalouden yleisen tuottavuus
kasvun että julkisen palvelutuotannon kasvun suhteen. Hallitus täsmentää syksyn
2013 aikana toimenpiteitä, joiden avulla on tarkoitus suurelta osin kuroa umpeen
kestävyysvaje.
Hallitusohjelman strategiset painopistealueet ovat "Köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäy
tyminen", "Julkisen talouden vakauttaminen" ja "Kestävän talouskasvun, työllisyyden
ja kilpailukyvyn vahvistaminen". Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen muo
dostaa hallituksen talouspolitiikan perustan. Rakenteelliset toimet, jotka edesauttavat
korkeampaa työllisyysastetta, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuot
tavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia, ovat
oleellisia valtiontalouden tasapainottamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen
umpeen kuromiseksi. Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvista
miseksi hallitus panostaa työn ja yrittämisen kilpailukyvyn edistämiseen sekä työurien
pidentämiseen. Hallitus korostaa sitä, että talouskasvu on myös ekologisesti ja sosiaa
lisesti kestävää. Hallituksen köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämi
sen politiikkatavoite kytkeytyy niin julkisen talouden vakauttamista kuin kestävän
talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamista koskevien toimien kanssa.
Hallitusohjelman kaikki keskeiset tavoitteenasettelut ovat kytköksissä VATT:n ana
lyysitoimintaan. Tilanne edellyttääkin VATT:lta korkeaa tuottavuutta ja monipuoli
sia interventioita, korkealaatuista asiantuntemusta ja rohkeutta olla taloustieteelliseen
analyysiin nojaten mukana korkean profiilin yhteiskunnallisissa keskusteluissa.
Hallitusohjelman mukaan valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan nykyistä suu
remmiksi kokonaisuuksiksi. Perustutkimuksen työnjako yliopistojen ja sektoritutki
muslaitosten välillä selkeytetään mahdollistaen sektoritutkimuslaitosten tehtävien siir
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täminen yliopistojen yhteyteen ja niiden yhteistyötä vahvistetaan. Tutkimus- ja inno
vaationeuvoston koordinoivaa roolia sektori tutkimuksen suuntaamisessa vahviste
taan. Valtion sektoritutkimuksen tavoitteita koordinoidaan valtioneuvoston kansliassa.

2.3

Toimintaympäristön muutoksen vaikutukset viraston toimintaan

Vaikuttava tutkimus on pitkäjänteisen työn tulosta. VATT ei tee suuria vaihdoksia
tutkimuksellisissa painopisteissään vaan vastaa haasteisiin keskittämällä tutkimuk
sensa olemassa oleville vahvuuksille ottaen huomioon toimintaympäristön muu
toksen mukanaan tuomat uudet tietotarpeet näillä painopistealueilla. VATT:n tut
kimukselliset vahvuudet ovat seuraavissa tutkimusteemoissa: i) julkiset palvelut ja
kuntatalous, ii) verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutukset yritysten ja kotitalouksien
käyttäytymiseen, iii) työmarkkinoiden toiminta ja työmarkkinapolitiikan teho, iv)
ilmastopolitiikka, energia ja ympäristö, sekä v) kokonaistaloudelliseen malliin perus
tuva yleisen tasapainon analyysi ja siitä kumpuava päätöksentekoa palveleva enna
kointi- ja simulointityö.
Nämä painopistealueet vastaavat likeisesti Suomen kansantalouden rakenteellisia
ongelmia. Kestävyysvajeen pienentämisessä ovat avainasemassa julkistalouden tehok
kuus (teemat i ja iv), ikääntymiseen liittyvien menojen ennakointi (teema i) sekä työl
lisyyden kohentaminen (teemat ii ja iii). Lisäksi tarvitaan tuottavuutta ja toimialara
kenteen uudistumista tukevaa politiikkaa (teemat ii ja iv). Julkisten toimenpiteiden
suunnittelussa on avainasemassa myös eri toimialojen koulutustarpeiden ja infrastruk
tuuri-investointien ennakointi samoin kuin ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutusten
ennakointi (teemat iv ja v).
Edellisellä strategiakaudella alkanutta tutkimuksellisten rönsyjen karsimista jatke
taan, jotta painopistealueille voidaan turvata riittävän vahvat osaamisen keskittymät.
Koska taloustieteellisen tutkimuksen ja analyysin kysyntä on moninaista, VATT yllä
pitää valmiutta vastata myös painopisteiden ulkopuolisiin kysymyksiin.
VATT:n tutkimuksen puitteet ovat muuttumassa valtion tutkimustoiminnan ra hoi
tus-, organisointi- ja yhteistyömuotoja uudistettaessa. Sektoritutkimuksen uudista
minen otetaan huomioon ja muutoksiin varaudutaan VATT:n toiminnan kehittämi
sessä ja suuntaamisessa. Uudistuksella voi olla vaikutusta yhtäältä ulkoisen rahoituk
sen osuuteen VATT:n toiminnassa ja toisaalta VATT yhteistyösuhteisiin sekä Eco
nomicum-kampuksella että useita ministeriöitä palvelevissa poikkihallinnollisissa
tutkimushankkeissa. VATT valmistautuu myös tutkimusrahoituksen kilpailutusten
mahdolliseen lisääntymiseen ja lisärekrytointien tarpeeseen, sillä sektoritutkimuksen
uudistamista pohtineissa selvityksissä on tavallisesti todettu tarve lisätä taloudellisen
tutkimuksen resursseja. VATT lähtee siitä, että rahoitusresurssien riittävyys turvataan
kilpailullisessa tilanteessa parhaiten niin, että VATT:stä löytyy hyvä ja riittävä, VATT:n
ydinkysymyksissä maan paras asiantuntemus. Siksi tutkimuslaitosuudistus voi johtaa
myös lisärekrytointien tarpeeseen mutta merkitsee samalla sitä, että ulkoinen rahoitus
ohjaa entistä enemmän laitoksen tutkimustoimintaa. Ohjaava vaikutus on sovitettava
laitoksen tulosohjaajan valtiovarainministeriön laitokselle asettamiin vaatimuksiin.
Syksyllä 2010 tehdyssä valtion sektoritutkimusuudistukseen liittyneessä tutkimus
toiminnan kartoituksessa VATT:ssa ei havaittu olevan toimintoja, jotka voitaisiin siir
tää yliopistoihin. Resurssisiirtojen sijaan VATT tiivistää hedelmälliseksi osoittautu 
nutta yhteistyötä yliopistolaitosten kanssa Economicum-kampuksella. Mikäli uudis
tukset johtavat VATT:n kehyksen pienenemiseen, VATT pyrkii vastaavasti lisäämään
ulkoista rahoitusta.
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Organisatoristen yhteenliittymien ei nähdä tuovan merkittävää lisäarvoa, pääasi
assa siksi, että VATT on tällä hetkellä selvästi kansantaloustieteilijöiden yhteisö, jossa
hallitsee ekonomistinäkökulma. Tästä on syytä pitää kiinni. Taloustieteellisen osaa
misen kriittinen massa mahdollistaa korkeatasoisen tutkimus- ja asiantuntijatoimin
nan. VATT voi periaatteessa laajentua jos siihen liitetään taloustieteellistä tutkimusta
tekeviä yksiköitä, mutta poikkitieteellisyyteen johtavat organisaatiofuusiot eivät tuo
ilmeistä lisäarvoa. Tämän lähtökohdan rinnalla haetaan tietysti jatkuvasti soveliaita
yhteistyömuotoja muiden tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.
Koska monet rakenteiden uudistamisen vaikeudet liittyvät poliittiseen päätöksen
tekoon ja uudistusten perusteluun, VATT lisää tiedottamisen ja yhteiskunnallisen vai
kuttamisen kanavia. Tätä varten on perustettu uusia yhteiskunnallisesti suuntautuneita
julkaisusarjoja, joiden avulla lisätään laitoksen tutkijoiden ja johdon näkyvyyttä tie
dotusvälineissä. Myös laitoksen sisällä tähdennetään yhteiskunnallisesti vaikuttavan
asiantuntijatoiminnan arvoa, tinkimättä analyysin ja tutkimuksen taloustieteellisestä
sisällöstä ja toiminnan tieteellisestä arvioinnista.
Vuonna 2014 astuu voimaan asetus Talouspolitiikan arviointineuvostosta. Arvioin
tineuvosto on hallituksesta ja riippumaton akateemisten asiantuntijoiden toimikunta,
jonka tehtävä on arvioida hallituksen talouspolitiikan tavoitteita ja keinojen tarkoi
tuksenmukaisuutta. Neuvosto teettää tutkimuksia ja selvityksiä arviointinsa tueksi.
Neuvosto toimii itsenäisesti osana Valtion taloudellista tutkimuskeskusta erikseen
sovittavalla tavalla.
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3 Viraston toimintaan liittyvät
yhteisku nnaII iset va ikuttavu ustavo itteet
Valtiovarainministeriölle asetetaan seuraava vaikuttavuustavoite:
Julkinen talous vakautetaan sekä kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailuky
kyä 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:
• VATT kehittää julkisten palveluiden tuottavuuden mittaamismenetelmiä ja tun
nistaa tuottavuuskehitykseen vaikuttavia tekijöitä politiikkatoimien suunnittelun
tueksi
• VATT tuottaa tutkimustietoa julkisten palvelujen tuotannon ja julkisen sektorin
rakenteista sekä niiden uudistamisesta
• VATT tukee verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä sekä muiden raken
teellisten toimien suunnittelua tuottamalla niihin liittyvää tutkimusta toimenpi
teiden vaikutuksista työllisyyteen, tuotantoon, talouskasvuun sekä julkisen talou
den tasapainoon sekä tulonjakoon
• VATT tuottaa tutkimustietoa yritysverotuksesta ja -tuista sekä kansainvälisestä
verokilpailusta talouskasvua ja tuottavuuskehitystä tukevan talouspolitiikan tu
eksi
• VATT tuottaa tutkimustietoa julkisten menojen ja tulojen pitkän aikavälin kehi
tysnäkymistä julkisen talouden kestävyyttä koskevien kotimaisten ja kansainvä
listen tarkastelujen tueksi.
• VATT ennakoi työllisyyden ja kansantalouden alue- ja toimialarakenteen pitkän
aikavälin kehitystä rakenne-, elinkeino- , alue-, asunto- ja koulutuspolitiikan vaih
toehtojen tarkastelujen tueksi
• VATT tuottaa tutkimustietoa ilmasto- ja energiapolitiikan taloudellisista, työlli
syys- ja tulonjakovaikutuksista liittyen matalahiilitiekartan toimeenpanoon, vuo
den 2030 tavoitteisiin ja verotukiin
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4 Tavoitteet suunnittelukaudelle
4.1

Viraston ydintoimintaan liittyvät tavoitteet

VATT:n päämäärä ("visio") on olla vaikuttava ja arvostettu soveltavan kansantalous
tieteellisen analyysin tuottaja, joka tekee korkeatasoista, päättäjiä ja kansalaiskeskus
telua palvelevaa tutkimusta ja analyysiä ja levittää sen sisältöä ja johtopäätöksia sekä
päättäjille että kansalaiskeskusteluun.
VATT pyrkii päämääränsa saavuttamiseen asettamalla neljä tasa-arvoista tavoitetta
ajanjaksolle 20l3-2015.
1 VATT suuntaa tutkimus- ja analyysityötään sellaisiin rakenteellisiin kysymyksiin,
jotka ovat tärkeitä Suomen kansantalouden tehokkuuden, korkean työllisyyden ja
julkisen talouden kestävyyden kannalta, lähtien liikkeelle valtiovarainministeriön
asettamista tavoitteista ja kansantalouden rakenneongelmista. Nykyinen tutkimus
toiminnan painopistealueiden jako säilytetään, kuitenkin niin että painopisteiden
sisällä voidaan lisätä joidenkin teemojen painoa (esimerkkeinä terveyden talous
tiede ja maahanmuutto).
2. VATT parantaa tutkimustyönsä vaikuttavuutta poliittisessa päätöksenteossa ja
näkyvyyttä kansalaiskeskustelussa. Tämä tapahtuu lisäämällä talouspolitiikan
ja rakennereformien vaikutusarviointeja, vakiinnuttamalla ennakkovalmistelun
pelisäännöt valtionvarainministeriön kanssa sekä lisäämällä tiedotustilaisuuksia ja
laajalle yleisölle suunnattuja julkaisuja, joissa tiivistetään viimeaikaista tutkimus
tietoa ja taloustieteellistä näkemystä. VATT:n tutkijoiden kokemusta ja osaamista
asiantuntijatehtävissä ja tiedottamisessa kartutetaan. Asiantuntijatehtäviin kuulu
vat työryhmätyö, seminaariesitelmät, lausunnot, haastattelut ja lehtikirjoitukset.
3. VATT kehittyy omilla ydinalueillaan tieteelliseksi voimakeskukseksi, josta löytyy
avainkysymysten teoreettinen ja empiirinen osaaminen ja joka kykenee menes
tyksekkäästi hankkimaan ja käyttämään tutkimusresursseja olennaisten rakenne
kysymysten analyysiin. Vuoden 2013 aikana tehty arvio osaamisen painopisteistä
toimii perusteluna henkilöstöstrategialle. VATT säilyy aktiivisena osana Econo
micum-tiedeyhteisöä.
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4. VATT sopeutuu valtion tutkimuslaitosuudistukseen luomalla yhteistyökumppa
nuuksia muiden tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen ja yhteisöjen kanssa, niin että
mahdollisuudet toteuttaa valtiovarainministeriön ja valtiovallan strategisesti tär
keiksi arvioimia tutkimushankkeita paranee, tarvittaessa myös poikkitieteellisyy
teen varautuen. Yhteistyö palvelee myös laitoksen aineistotarpeita. Yhteistyökump
paneita voivat olla esimerkiksi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, VTT, ministeriöt,
Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, CIMO ,Tilastokeskus ja Verohallinto.

4.2

Toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet

4.2.1

Toiminnan tehostaminen

VATT pyrkii saavuttamaan ydintoiminnoissa asetetut tavoitteet järkeistämällä
resurssiensa käyttöä. Järkeistäminen koskee i) ydin toimintoja tukevien palveluiden,
ii) koko viraston johtamisen ja toimintatapojen ja iii) koko henkilöstön kehittämistä.
VATT tekee tutkimusta muiden hallinnonalojen kanssa yhdistäen tilaajan ja VATT:n
tutkimusintressit. 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 uudelleen organisoinnilla saa
vutetaan merkittävää lisäarvoa ydintoimintaa tukevissa tehtävissä ja uravaihtoehtona
tutkijoille, jolloin heidän vahvaa asiantuntemustaan voidaan hyödyntää koko organi
saatiotasolla.
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 Hansel Oy:n puitejärjestelyjä.
VATT on aktiivisesti kehittämässä valtion sektoritutkimuslaitosten kanssa ydin
toimintaa tukevia hallinnollisia ratkaisuja.
Toiminnan tehostamisen mittaaminen
kokonaistuottavuus
julkaisutoiminnan tuottavuus
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.
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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

4.2.3 Henkilöstön kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja työurien
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 opin näy te töiden 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 työuran
ajan on haaste, johon tulee vastata hyödyntämällä eri osaamisen kehittämisen muo
toja koulutustoiminnan 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 organisaatioIta 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
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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

Resu rssit

5.1

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteiden toteuttaminen

Tuottavuusohjelmassa on vuosille 2012-2015 asetettu vähennystavoite kaksi henkilö
työvuotta, jolloin kokonaishenkilötyövuosimäärä on 58.
Strategiakauden henkilömäärä toteutuu kuitenkin myönnettyjen määrärahojen ja
ulkoisen tutkimusrahoituksen asettamissa puitteissa.
VATT:n henkilökehykset vuosille 2012-2015

5.2

2012

2013

2014

2015

55

53

58

58

Kehykset

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

2013

2014

2015

4207

4211

4180

4092

22

23

6 Allekirjoitukset
Helsingissä ~O päivänä

Jo U \ Ll

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

kuuta 201 3

VALTION TALOUDELLINEN
TUTKIMUSKESKUS VATT

1.'L~~~
Juhana Vartiainen
ylijohtaja

14L'\'~
Helena Tarkka
hallinto- ja kehitysjohtaja

-~~~
i aija-a Sa Aalto
talous- ja hallintojohtaja

24

25

Valtiovarainministeriön
.
Ja
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
välinen
TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2014
Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015- 2017
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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.
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2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
Valtiovarainministeriö asettaa VATT:lle seuraavat vaikuttavuustavoitteet:
• VATT kehittää julkisten palveluiden tuottavuuden mittaamismenetelmiä ja tun
nistaa tuottavuuskehitykseen vaikuttavia tekijöitä politiikkatoimien suunnittelun
tueksi
• VATT tuottaa tutkimustietoa julkisten palvelujen tuotannon ja julkisen sektorin
rakenteista sekä niiden uudistamisesta
• VATT tukee verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä sekä muiden raken
teellisten toimien suunnittelua tuottamalla niihin liittyvää tutkimusta toimenpi
teiden vaikutuksista työllisyyteen, tuotantoon, talouskasvuun sekä julkisen talou
den tasapainoon sekä tulonjakoon
• VATT tuottaa tutkimustietoa yritysverotuksesta ja -tuista sekä kansainvälisestä
verokilpailusta talouskasvua ja tuottavuuskehitystä tukevan talouspolitiikan tu
eksi
• VATT tuottaa tutkimustietoa julkisten menojen ja tulojen pitkän aikavälin kehi
tysnäkymistä julkisen talouden kestävyyttä koskevien kotimaisten ja kansainvä
listen tarkastelujen tueksi.
• VATT ennakoi työllisyyden ja kansantalouden alue- ja toimialarakenteen pitkän
aikavälin kehitystä rakenne-, elinkeino- , alue-, asunto- ja koulutuspolitiikan vaih
toehtojen tarkastelujen tueksi
• VATT tuottaa tutkimustietoa ilmasto- ja energiapolitiikan taloudellisista, työlli
syys- ja tulonjakovaikutuksista liittyen matalahiilitiekartan toimeenpanoon, vuo
den 2030 tavoitteisiin ja verotukiin
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3 Toiminnallinen tuloksellisuus
3.1

Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet vuonna 2014

TUTKIMUSALUE 1- Julkisten palvelujen vaikuttavuus
Tutkimusalueen hankkeissa tutkitaan julkisen palvelutuotannon tuottavuutta ja vai
kuttavuutta, kuntien rahoitusta, kuntasektorin rakenneuudistuksia ja paikallisdemo
kratian toimivuutta. Tutkimushankkeissa käytetään kunta-, toimipaikka- ja yksilöta
son tietoa. Hankkeet ovat pääosin monivuotisia.
Tutkimusalueen 1 keskeiset hankkeet:
Teema: Julkiset palvelut
Julkisten palvelujen vaikuttavuutta tutkitaan useissa vuosille 2014-2016 ajoittuvissa
hankkeissa. Koulutuksen vaikuttavuushankkeessa tutkitaan kouluvalinnan vaiku
tuksia, lukioiden oppimistuloksia ja vaikuttavuutta sekä ulkomaisten opiskelijoiden
taloudellisia vaikutuksia. Terveydenhuollon tehokkuutta koskevassa hankkeessa tut
kitaan potilaiden ali- ja ylihoitamista, terveydenhuollon organisointia yksikkökoon
ja alueellisen sijoittumisen näkökulmasta sekä sähköisen reseptijärjestelmän vaiku
tuksia. Sosiaalipalveluja tutkitaan muun muassa vanhusten laitospalvelujen rahoi
tuksen tulonjakovaikutusten näkökulmasta. Tuottavuuden mittaamiseen liittyvässä
hankkeessa tutkitaan julkisten palvelujen tehokkuutta, laatua ja panosten allokaa
tiota. Julkisten palvelujen kilpailuttamista koskevassa hankkeessa tutkitaan kilpai
lutusta terveyspalveluissa (tapaus mammografiaseulonta) sekä kuntien ympäristö
toimessa (tapaus jätehuolto). Kartellitutkimusta tehdään asfalttikartelleihin liittyen.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
Koulutuksen vaikuttavuus
Terveys- ja sosiaalipalvelujen rahoitus- ja rakenneuudistusten arviointi
Tehokkuus-, laatu ja panosten allokaatio
Kilpailuttaminen julkisten palvelujen tuottamisessa
Terveydenhuollon tehokkuus
Kartellitutkimus
Teema: Kuntien rahoitus ja kuntarakenne
Kuntaliitosten vaikutuksia tutkitaan kuntien rahankäytön, palvelujen laadun ja pai
kallisdemokratian näkökulmista. Paikallisdemokratiaan liittyvässä hankkeessa tut
kitaan kunnanvaltuutettujen vaikutusta asuinalueensa kuntapalvelujen laatuun ja
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kuntatyöntekijöiden vaikutusta kunnassa harjoitettuun politiikkaan. Kuntien rahoi
tusta tutkitaan kuntien velkaantumisen näkökulmasta tavoitteena selvittää kuntien
lainanoton kriteerien kuten velkakaton vaikutusta kuntien velanottoon. Kuntien
rahoitusta tutkitaan myös mm. pienten lukioiden valtionosuuksien näkökulmasta.
Tutkimusta tehdään myös kestävyysvajeeseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta.
Varaudutaan tutkimaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutosten vaikutuksia.
Lisäksi tutkimusalueella tehdään asuntomarkkinatutkimusta yhteistyössä Julkisen
talouden rahoitus- ja tulonsiirrot -tutkimusalueen kanssa.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
Kuntaliitosten vaikutukset
Paikallisdemokratia ja kuntapalvelut
Kuntien rahoitus ja rahankäyttö
Kestävyysvajeeseen vaikuttavat tekijät
Kuntien uusien tehtävämuutosten vaikutukset

TUTKIMUSALUE II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot
Alueella tutkitaan verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten
käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon. Teemat ovat julkis
talouden tutkimuksen ydin aluetta ja tukevat talouspoliittista päätöksentekoa muun
muassa verotuksen ja sosiaaliturvan rakenteen kehittämistä ja julkisen talouden
kestävyyttä koskevissa kysymyksissä. Vuonna 2014 tutkimustoiminnan edellytyk
siä pyritään parantamaan kiinnittämällä huomiota aineistojen hankintaan ja malli
työvälineisiin. Tutkimus-,rahoituksen muutoksiin aletaan varautua mm. rekrytoin
neilla, toiminnan suuntaamisella ja strategisella yhteistyöllä muiden tutkimuslaitos
ten kanssa.
Tutkimusalueen II keskeiset hankkeet:
Teema: Verotus - vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin
Hankkeissa arvioidaan erityisesti viime vuosina toteutettujen veromuutosten vai
kutuksia. Tutkimusten tuloksia käyttäytymisreaktioista voidaan hyödyntää toimen
piteitä koskevassa kustannus-hyötyanalyysissä. Tarkastelukohteena ovat mm. välil
lisen verotuksen muutosten hinta- ja kysyntävaikutukset, yritysten reaktiot yritys
verotuksen huojennuksiin, tuloverotuksen epäneutraalien rakenteiden aiheuttama
verosuunnittelu yrittäjien piirissä sekä yhteisöveron vaikutukset globaalissa toimin
taympäristössä. Ravintolaruuan ALV-alennusten vaikutusten arvioimista jatketaan.
Uutena kysymyksenä tarkastellaan vaikutuksia harmaaseen talouteen. Kertyneiden
tulosten perusteella arvioidaan uudistusten tehokkuus-,vaikutuksia. Verotuksen vai
kutukset palvelualojen toimintaan on aiheena myös kotitalousvähennystä koskevassa
hankkeessa. Yhteistyössä ETLA:n kanssa käynnistetään hanke yhteisö- ja osinkove
roreformien mikro- ja makrotason vaikutuksista. Hankkeessa rakennetaan numee
rinen simulointimalli listaamattomien yhtiöiden verotuksen kasvu- ja tehokkuus
vaikutusten arvioimiseen. Toisessa uudessa tutkimushankkeessa arvioidaan miten
yrittäjät suunnittelevat eläketurvaansa. Hanke hyödyntää YEL-vakuutuksen perus
teisiin tehtyjä muutoksia luonnollisena koeasetelmana. Kansainvälisessä verokeskus
telussa esillä olleiden pääomaveromallien tehokkuusvaikutusten analysoimista jat
ketaan. Tavoitteena on valaista normaalituoton verottomuuteen perustuvien pää
omaveromallien vaikutuksia investointeihin ja rahoitukseen. Myös veronkierron ja
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sen torjuntakeinojen tarkastelua jatketaan. Tässä tutkimuksessa läheinen yhteistyö
verohallinnon ja tullihallinnon kanssa on olennainen osa hankkeiden toteuttamista.
Teemakokonaisuuteen liittyy kaikkiaan runsaasti kiinnostavia tutkimuskysymyksiä,
mikä johtuu mm. toteutettujen veromuutosten suuresta määrästä.

Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
Ravintoloiden alv-alen vaikutukset
Työvaltaisten palvelualojen verot
Yritys- ja pääomaverotuksen dynaamiset vaikutukset
Yrittäjän eläkemaksujen vaikutus yrittäjän valintoihin
Osinkoveron kynnys ja carry forward
Vero riskien kartoittaminen
Verotukien laskenta
Teema: Verotus ja tulonsiirrot - vaikutukset kotitalouksiin
Tehtäessä kotitalouksiin kohdistuviin politiikkatoimenpiteisiin liittyvää kustan
nus-hyöty -analyysia, oleellista on se, minkälaisia kannustinvaikutuksia muutok
silla on, minkälaiset kotitaloudet reagoivat muutoksiin ja miten muutokset vaikut
tavat kotitalouksien hyvinvointiin. Yksi hyödyllinen työkalu verotuksen ja tulon
siirtojen kannustinvaikutusten arviointiin ovat mikrosimulointimallit. Vastaavasti
käyttäytymis-,reaktioihin liittyvän tietopohjan kasvattaminen edellyttää sekä mik
roekonometrista tutkimusta että teoreettista tutkimusta, joka paljastaa muutoksien
vaikutuskanavia. Alueella toteutetaan vuonna 2014 useita tutkimushankkeita, joi
den tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa siitä, miten verotukseen ja tulonsiir
toihin liittyvät politiikkamuutokset vaikuttavat kotitalouksien käyttäytymiseen ja
hyvinvointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tuloverotuksen vaikutukset työntarjontaan.
Lisäksi alueella tehdään teoreettista tutkimusta julkisessa keskustelussa esillä olevien
uudistusten, kuten perustulouudistus tai verotuksen painopisteen muuttamisen, vai
kutuksista. Käynnissä on myös hankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa Tilas
tokeskuksen mikrosimulointimallin kehittämiseen, kuten kulutuskysynnän mallit
tamiseen liittyvä tutkimushanke sekä hanke työntarjonnan joustoista. Julkinen valta
osallistuu monin tavoin asuntomarkkinoiden toimintaan. Käytössä on sekä asunto
jen tarjontaan että asumiskysyntään liittyviä tukimuotoja. Tärkeä asumisen tukijär
jestelmiin liittyvä kysymys on, millä tavalla tukijärjestelmät vaikuttavat toimenpi
teiden kohteena olevien kotitalouksien hyvinvointiin. Toinen keskeinen kysymys on
se, miten järjestelmät vaikuttavat asuntomarkkinoiden toimintaan kokonaisuutena.
Tukimuotojen vaikutuksista on sangen vähän luotettavaa tutkimustietoa. Alueella
toteutetaan vuonna 2014 sekä asumistukijärjestelmään että asumiseen suunnattujen
tarjontatukiin liittyvä tutkimushanke, joiden tuloksia voidaan hyödyntää, kun arvi
oidaan järjestelmien toimivuutta. Hankkeet luovat tietopohjaa, jota tarvitaan asumi
sen tukijärjestelmien uudistamisessa.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
Asumiseen suunnattujen tarjontatukien arviointi
Asumistuen vaikutus asumistasoon ja vuokriin
Kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen mallittaminen
Tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksia
Veroreformien vaikutukset ylimmissä tuloluokissa
Eläkeläisten työnteon kannustimet
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Eläkejärjestelmä, työurat ja tulonjako
Tuloerot ja tuloliikkuvuus
Verotus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

TUTKIMUSALUE 111 Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka
Alueen tutkimusteemat liittyvät keskeisiin talouskasvun ja työllisyyden turvaami
sen kysymyksiin. Talouskasvun edellytyksiä arvioidaan työmarkkinoiden toiminnan
sekä elinkeino- ja ympäristöpolitiikan osalta. Arvioinnin kohteena ovat erityisesti
sellaiset talouspoliittiset toimenpiteet, joilla on pyritty parantamaan työllisyyttä työ
urien eri vaiheissa. Ilmastopolitiikan ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinoista tarkas
tellaan päästökaupan ja keskeisten ympäristötukien taloudellisia vaikutuksia. Alueen
tutkimus kattaa myös elinkeinopolitiikan ja erityisesti innovaatiopolitiikan alueelle
kuuluvien toimenpiteiden työllisyys- ja tuottavuusvaikutusten arviointia. Tutkimus
alueella käytetään yksilö-, kotitalous- ja yritystason rekisteriaineistoja ja mikroe
konometrian menetelmiä. Pitkäkestoisissa hankkeissa on korostunut tutkimuksen
tieteellinen laatu, ja niihin on saatu rahoitusta Suomen Akatemialta. Sektoritutki
muksen uudistuksessa varaudutaan jatkossakin kilpaillun rahoituksen hankintaan
varmistamalla laadukas osaaminen soveltavassa empiirisessä taloustieteen tutkimuk
sessa.
Tutkimusalueen III keskeiset hankkeet
Teema: Työmarkkinat
Hankkeissa arvioidaan etenkin työttömyysturvan ja aktivointipolitiikan taloudellisia
vaikutuksia. Työttömyysturvaan tehtyjen muutosten (kuten työssäoloehdon pituus
ja muutosturva) vaikutusten arvioinnilla tuotetaan tietoa mm. työttömyysturvan
kannustinvaikutuksista. Työmarkkinoiden tutkimuk-sessa keskeisellä sijalla on nuo
risotyöttömyys, johon paneudutaan arvioimalla erityisesti yhteiskunta-takuun, työ
markkinatuen rajoitusten sekä pakkohaun vaikutuksia. Nuorten koulutusvalintoja
arvioidaan pilottihankkeessa, jossa abiturienteille jaettiin tietoa eri tutkinnoista val
mistuneiden työllisyystilanteesta ja palkkajakaumasta. Aineisto kerättiin kyselyllä
jatko-opintoihin liittyvistä toiveista, odotuksista ja hakustrategioista, joita voidaan
verrata Opetushallituksen yhteisvalintarekistereissä havaittuihin valintoihin.
Kansainvälistymisen ja kansallisen työmarkkinoiden sääntelyn vaikutuksia arvi
oivassa hankkeessa tutkitaan mm. yritysten ja eri toimialojen sijoittumispäätöksiä.
Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten tuotannon ulkoistaminen ja teknolo
gian muutos vaikuttavat työvoiman ja työtehtävien kysyntään ja työllisyyden pola
risaatioon. Hankkeessa tutkitaan tuotannon ulkoistamisen vaikutuksia 1) yritysten
sisäiseen työtehtävien jakoon, 2) toimialojen työvoiman kysyntään ja 3) työtekijöiden
irtisanomisriskiin. Analyysissä tarkastellaan erityisesti osaavan työvoiman kysyn
nässä ja työtehtävien sisällössä tapahtuneita muutoksia sekä sitä kuinka ulkoistami
nen ja teknologinen kehitys on vaikuttanut näihin. Hankkeessa hyödynnetään yksi
tyiskohtaisia ja yhdistettyjä työntekijä-työpaikkatilastoja ja hyödyketason tietoja yri
tysten ulkomaankaupasta.
Elinkeinopolitiikan vaikutuksia yrityssektorilla ja työmarkkinoilla tutkitaan kan
sainvälisessä yhteistyöhankkeessa, jossa tarkastellaan kahden Englannissa toteutetun
innovaatio- ja elinkeinopoliittisen toimenpiteen vaikutuksia. Yhdessä osiossa arvioi
daan tuotekehitysinvestointien verohuojennuksen vaikutuksia yritysten toimintaan.
Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä lisäsivätkö Englannissa 2000-luvulla vai
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heittain korotetut T&K -verohuojennukset yrityssektorin innovaatioita. Hankkeen
toisessa osiossa tarkastellaan alueellisesti kohdennetun elinkeinopoliittisen toimen
piteen työllisyysvaikutuksia. Tutkimuk-,sessa tarkastellaan erityisesti myös sitä vähe
nikö työllisyys läheisillä tukea ilman jääneillä alueilla tuki toimenpiteen seurauksena.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
Elinkeinopolitiikka, työmarkkinat ja kasvu
Informaation merkitys opiskelupaikan ja -alan valinnassa
Kansainvälistymisen ja rakennemuutoksen vaikutus työntekijöihin ja työpaikkoihin
Nuorten työmarkkinatuen rajoitusten vaikutukset
Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuuden arviointi
Sukupuolierot koulutuksessa - empiirinen tutkimus syistä ja seurauksista
Työttömyystuen vaikutus työttömyyden kestoon:
- Ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon vaikutukset
- Muutosturvan vaikutukset
Teema: Ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikka
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen osalta tutkimus keskittyy kasvihuonekaasupääs
töjen ja rehevöittävän ravinnekuormituksen hallintaan, päästökauppaan ja energian
tuotannon ympäristöriskeihin. Teemaan liittyvät uusiutuvien energialähteiden käy
tön kasvattamisen kunnianhimoiset kansainväliset tavoitteet ja voimakas julkinen
taloudellinen tuki tavoitteisiin pääsemiseksi.
Politiikkavalmistelussa tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi energiatukien arvi
oinnissa ja maatalouden ympäristöohjauksessa, ja arvioitaessa maatalouden koko
naisuudessaan saamien tuki en (vuonna 2012 noin 1,3 miljardia euroa) haitallisuutta
ympäristölle sekä toisaalta tukien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Nykyisenlaajuisen ympäristötaloustieteellisen tutkimuksen mahdollistaa pitkälti
ulkopuolinen rahoitus.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
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. Keskeiseksi tutkimusteemaksi on viime vuosina noussut
talouden rakenne - ja aluekehityksen pitkän aikavälin ennakointi, joka paitsi palve
lee suoraan useiden ministeriöiden ja viranomaistahojen suunnittelua, muodostaa
myös hyvin luontevan lähtökohdan talouspolitiikan vaikutusten arvioinnille. Talous
politiikan lohkoista tutkimus on kattanut ennen kaikkea verotuksen, ympäristö- ja
energiapolitiikan ja kasvavassa määrin myös julkisten palvelujen vaikutusarviointia.
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Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikön keskeiset hankkeet:
Ennakointityön myötä kosketuspinta ministeriöiden ja alueellista ennakointia teke
vien viranomaisten ja muiden toimijoiden suuntaan on laajentunut hyvin voimak
kaasti ja niinpä yksikön työn tunnettuus ja myös sen tuottamien tulosten tutki
muskäyttö on ollut kasvussa. Tämä näkyy myös yksikön vastuulla olevien mallien
kasvaneena käyttönä akateemiseen opetukseen, aineistoyhteistyöhön mm. Tilasto
keskuksen kanssa ja tutkimukseen, jota yksikkö pyrkii tukemaan mallien ja niiden
aineistojen sekä tutkimustulosten saatavuutta parantamalla. Myös kansainvälinen
yhteistyö on laajentunut. Kansainvälisen yhteistyön keskeinen kumppani on edelleen
Centre of Poliey Studies -tutkimuslaitos Melbournessa, mutta sen rinnalle ovat nous
seet LEI Alankomaista ja USITC Yhdysvalloista (United States International Trade
Commission), jotka käyttävät samankaltaisia menetelmiä kuin VATT:kin.
Vuoden 2014 tutkimushankkeet sijoittuvat kahden pääteeman alle.
Teema - Talouden rakenteen kehitys ja julkisen talouden kestävyys
Talouden rakennekehityksen pitkän aikavälin ennakointi, jota rahoittaa neljän
ministeriön konsortio, muodostaa myös vuonna 2014 teeman keskeisen tutkimus
hankkeen. Hanke suuntautuu talouskehityksen ennakointiin ja syventyy ammatti-,
väestö- ja koulutusrakenteen kehityksen arviointiin ja niiden vaikutuksiin kasvuun,
julkisten sektorien menoihin sekä alueellisiin eroihin ja aluetalouksien kestävyyteen
ja julkisten menojen ja tulonsiirtojen vaikutuksia aluekehitykseen. Teeman alla jat
ketaan myös verotuksen - sekä valtion että kunnallisverotuksen - vaikutusten arvi
0intia yhteistyössä VM:n eri osastojen ja TEM:n kanssa. Vuonna 2013 valmistuvien,
velkasuhteen alentamiseen tähtäävien toimenpidekokonaisuuksien rakenteellisia ja
hyvinvointivaikutuksia arvioivien tutkimusten pohjalta syvennytään väestön ikära
kenteen, työn tarjonnan ja julkisten menojen ajoituksen vaikutuksiin. Talouskehi
tystä ja talouspolitiikan vaikutuksia arvioidaan myös historiallisin tarkasteluin.
Teemaan liittyviä hankkeita vuodelle 2014
Toimialakehityksen ja työvoiman tarpeen ennakointi
Julkisen talouden kestävyys ja sopeuttaminen
Alueellisen talouskehityksen ennakointi
Suuren aluepolitiikan vaikuttavuus
Teema- Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka
Ympäristöpolitiikan suurimmat haasteet liittyvät ympäristötavoitteiden kustannuste
hokkaaseen toteuttamiseen, joita yksikkö tarkastelee useassa hankkeessa. Viime vuo
det Suomen ilmastopolitiikka on keskittynyt EU:n vuotta 2020 koskevien tavoittei
den toteuttamiseen, joita tarkastellaan yksittäisissä hankkeissa tulevanakin vuonna,
mutta tutkimuksen painopiste on siirtymässä pitkän aikavälin tavoitteisiin, joita
pyritään hahmottamaan vähähiilitiekartan laatimisella. VATT on mukana VTT:n
vetämässä, vuonna 2014 valmistuvassa 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
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tulokset auttavat myös hahmottamaan, kuinka julkisen talouden toimintaympäristö
muuttuu vähähiiliyhteiskuntaan siirryttäessä. Uutena avauksena syvennytään lii
kenteen energiaratkaisuihin koko kotimaisen tuotantoketjun ja liikenteen sektorien
osalta VTT:n Trans Smart 2030 -hankkeessa. 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 2014
Vähähiilitiekartta (Low Carbon Finland 2050 Platform)
EU:n ympäristöpolitiikan vaikuttavuus (APRAISE)
Veden kontaminenttien terveysriskien kustannustehokas hallinta (CONPAT)
Liikenteen uusiutuvat energiaratkaisut (TransSmart 2030)

3.1.1

VATT:n julkaisusarjat

VATT julkaisee työpapereita, valmisteluraportteja, muistioita, tutkimuksia, VATT
Analyyseja ja Policy Briefejä. Kaksi viimeksimainittua julkaisusarjaa on aloitettu
vuonna 2013 VATT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Policy Brief
-julkaisut esittelevät tiiviissä muodossa tutkimusnäkökulmia ajankohtaisiin talousky
symyksiin VATT-Analyysit ovat hieman laajempia, esimerkiksi 20-30 sivun raport
teja, jotka koskevat jotakin talouspolitiikan ja kansantalouden tärkeää ongelma
aluetta ja jotka perustuvat monien tutkijoiden yhteistyöhön. Vuoden 2014 aikana on
tarkoitus julkaista 3 PolicyBriefiä ja 2 VATT-Analyysiä.

3.1.2 Talouspolitiikan arviointineuvosto
Vuonna 2014 toimintansa aloittava riippumaton Talouspolitiikan arviointineuvosto
sijoitetaan VATT:iin. Neuvoston ja VATT:n työnjaosta sekä neuvostolle tehtävistä
tukipalveluista ja kustannusten jaosta sovitaan erikseen. VATT järjestää sisäiset pro
sessit vuoden 2014 aikana niin, että uudesta toiminnosta tulee osa laitoksen normaa
lia toimintaa.

3.1.3 Economicum-yhteistyö
VATT vahvistaa tutkikmustoimintansa edellytyksiä ja varautuu tutkimuslaitosuu
distuksen implikoimaan intensiivisempään rahoituskilpailuun tiivistämällä yhteis
työtään Economicum-rakennuksen akateemisten taloustieteilijäyhteisöjen (Aalto-yli
opiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Aalto-yliopiston taloustieteen laitos
ja Hankenin taloustieteen laitos sekä HECER) kanssa. Tutkimuskeskus pyrkii vaikut
tamaan opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden tutkimussuuntautumiseen ja lisäämään
VATT:n kiinnostavuutta opiskelijoiden parissa keskustelemalla akateemisten yhtei
söjen kanssa niiden opetussuunnitelmasta. HECER:n ja sen taustayhteisöjen kanssa
luodaan yhteistyösopimus, joka mahdollistaa tarvittaessa tutkimuksen, ohjauksen ja
opetuksen yhteistehtäviä ja luo luontevat puitteet yhteistyölle myös rahoituksen hake
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misessa, erityisesti Suomen Akatemiasta. Näin laitos suuntaa akateemista toimintaa
VATT:n strategian kannalta suotuisasti ja vahvistaa asemaansa tutkimusrahoituskil
pailussa.

3.1.4 Uudet toimeksiannot
Sopimusvuoden 2014 kuluessa ilmenevistä uusista analyysi- ja selvitystarpeista ja
niistä johtuvista toimeksiannoista sovitaan VATT:n johdon, toimeksi antavan osas
ton osastopäällikön ja tulosohjaavan osaston (kansantalousosasto) kesken. Toimek
siannoissa otetaan huomioon ministeriön ja tutkimuskeskuksen resurssit, tarkoituk
senmukainen työnjako ja voimassaolevat sitoumukset.

3.1.5 Tieteellisten lehtien luokittelu
Vuoden 2014 aikana otetaan tieteellisen julkaisutoiminnan tuottavuutta laskettaessa
käyttöön uudistettu tieteellisten lehtien määrittely ja luokittelu. Se perustuu Suomen
Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan julkaisufoorumiin, jota painotetaan taloustie
teellisten julkaisujen suuntaan.
VATT laatii yhdessä Helsingin yliopiston kanssa energiatehokkuussuunnitelman
vuoden 2014 aikana.

3.2

Tavoitteet vuodelle 2014 ja ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus
Tavoite/mittari

Arvio

Tavoite

Tavoite

Tavoite

Tavoite

2013

2014

2015

2016

2017

Kokonaistuottavuusindeksin muutos keskim. +1% / v
(3.vuoden keski arvona)

9,9

+1

+1

+1

+1

Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos keskim.
(3 vuoden keskiarvona)

6,7

+1

+1

+1

+1

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)

SO

SO

so

so

100

100

100

100

~/v

_Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)

-

SO

100

3.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta
VATT:n eri julkaisulajien painokertoimilla painotetun julkaisujen määrät sekä tuo
tosten määrät on esitetty liitteessä l.
Vuoden 2014 aikana käynnistetään tutkimuskeskuksen toiminnan ulkoinen arvi
ointi.
Tavoite/mittari

Asiakastyytyväisyys paranee

I

Arvio

Tavoite

Tavoite

Tavoite

Tavoite

2013

2014

2015

2016

2017

I

3,5

I

I

3,6

I
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3.2.3 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen toteutetaan vuoden 2012 työtyytyväisyysky
selyn tulostenpohjalta, jossa keskeisenä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
osana työyhteisön kehittämistä.
Tavoite/mittari

Toteuma

Arvio

Tavoite

Tavoite

Tavoite

Taviote

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,5

Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) paranee

3,3

3,5

3,5

3,5

Johtajuusindeksi paranee
Osaamisen johtamisindeksi (JO) paranee

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

79

75

75

73

Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjä
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehit
tämisesssä
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua
työssä
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistel ussa ja päätök
senteossa
Koulutustasoi ndeksi
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv)
1-3 sairauspv tapausten osuus (%) kaikista sairaustapa
uksista

7,1
9,0
83

80

40

41

4

Resurssit

4.1

Henkilötyövuosia koskevien tavoitteiden seuranta

Henkilömäärä toteutuu myönnettyjen määrärahojen ja ulkoisen tutkimusrahoituk
sen asettamissa puitteissa.
Mittari

Toteuma
2012

Arvio
2013

Tavoite
2014

HTV-kehys

55

53

58

HTV-määrän %-muutos edellisestä vuodesta

3,8

-3,6

9,4

Henkilöstömäärä vuoden lopussa

Tavoite
2015

Tavoite
2016

58

58

Tavoite
2017

58

57

57

58

58

58

58

42,8

44

42

43

43

43

Harjoittelijoiden HTV-määrä

2.7

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

Varsinaisten määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä
vuoden lopussa

35

32

30

30

30

30

Tutkijatyövuosien määrä

4.2

Kehykset momentti 28.30.02

TA 2012

TA 2013

Tavoite 2014

Tavoite 2015

Tavoite 2016

Tavoite 2017

4207

4233

4180

4092

3850

3850

42

43

5 Raportointi
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 2013 valtiokonttorin ohjeiden
mukaisesti.
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LIITE 1: Tuotokset ja laadunhallinta

Painot

VATT:n sarja
Julkaisut
Tutkimukset
Working papers
Muistiot ja valmisteluraportit
VATT:n ulkopuoliset sarjat
Tutkimukset
Artikkelit
Referoidut kv-aikakauskirjat (A)
Referoidut kv-aikakauskirjat (B)
Referoidut kv-aikakauskirjat (C) ja artikkelikokoelmat
Julkaisut yhteensä
Julkaisut yhteensä (painotettu)
Asiantuntijatoiminta
lehtikirjoitukset ja kolumnit
Esitelmät
lausunnot
Haastattelut
Työryhmät
Yhteensä (painottamaton)

Toteuma

Arvio

Tavoite

Tavoite

Tavoite

Tavoite

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14

17

18

0,6

5

24

25

16

15

15

1,5

26

18

19

20

15

15

88

104

108

109

110

111

107

117

122

124

125

126

720

725

730

19

45

45

278

376

380

96

103

104

107

125

126

68

61

62

568

710

717
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LIITE 2: Toimintamenomomentin käyttösuunnitelma
28.30.02 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
1000euroa

Toteuma
2012

Arvio
2013

Tavoite
2014

Tavoite
2015

Tavoite
2016

Tavoite
2017
4000

3648

3650

4000

4000

4000

Vuokrat 1)

438

450

470

470

470

470

Palvelut

815

900

920

920

920

920

Muut kulut

247

300

300

250

250

250

85

40

50

30

30

30

5233

5345

5740

5670

5670

5670

128

107

170

170

170

170

89

123

80

80

80

80

719

810

950

950

1300

1300

Henkilöstökulut

Muut investoinnit 11
Menot
Maksullisen toiminnan tuotot
EU
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot

90

75

80

80

80

80

Tulot yhteensä

1026

1115

1280

1280

1630

1630

Muut tulot

Nettokäyttö/-käyttöarvio

4189

4230

4460

4390

4040

4040

Siirtynyt

1798

1814

1817

1548

1250

1060

TP/TAE

4207

4233

4180

4092

3850

3850

Käytettävissä yhteensä

6003

6047

6008

5640

5100

4910

Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)

1814

1817

1548

1250

1060

870

55

53

58

58

58

58

HTV kehys
" Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrat
Illiikekirjanpidossa taseeseen omai suudeksi kirjattavaksi tulevat erät

