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EuroaluEEn vElkakriisi lEimasi toiminta-
ympäristöä
taloudellinen kehitys jäi vuonna 2011 ennakoitua 
heikommaksi, kun muun muassa euroalueen ongel-
mat jarruttivat viennin kasvua. Bruttokansantuote 
kasvoi 2,9 prosenttia, kun keväällä 2011 julkistetuissa 
suhdanne-ennusteissa ennakoitiin vielä yleisesti noin 
prosenttiyksikön nopeampaa kasvua.

taloudellisen kehityksen ennakointia vaikeut-
ti euroalueen velkakriisin pitkittyminen ja laajenemi-
nen. kreikan tilanne kärjistyi uudelleen ja sijoittaji-
en luottamuksen puute piti myös italian ja Espanjan 
valtionlainojen korot korkeina, portugalin ja irlannin 
valtionlainoista puhumattakaan. ajoittain sijoittajien 
epäluottamus kohdistui myös ranskaan.

Epäluottamus valtioiden lainanhoitokykyyn hei-
jastui myös pankkeihin, jotka olivat sijoittaneet varo-
ja ongelmamaiden valtionlainoihin. pankkien luotta-
mus toisiaan kohtaan rakoili ja jähmetti niiden välisiä 
rahamarkkinoita. sijoittajien epäluottamus vaikeut-
ti pitkäaikaisemman jälleenrahoituksen hankkimista. 
kun samanaikaisesti pankeilta edellytettiin vakavarai-
suuden vahvistamista, ne supistivat taseitaan pikem-
minkin kuin kasvattivat niitä, ja luotonannon kasvu 
oli tahmeaa. se jarrutti osaltaan euroalueen kysyn-
nän kasvua, jota jo lähtökohtaisesti heikensivät vel-
kaantuneimpien maiden pyrkimykset supistaa julki-
sia alijäämiään.

vaikka sijoittajien luottamus suomeen ja suo-
messa toimiviin pankkeihin säilyi vahvana, euroalu-
een kysynnän heikkenevä kehitys vaikutti vientiin, 
jonka kehityksen ennakointia vaikeuttivat myös säh-
köteknisen teollisuuden tuotannon uudelleenjärjes-
telyt. suomen vaihtotase jatkoi heikkenemistään ja 
kääntyi lievästi alijäämäiseksi.

taantuman aiheuttama julkisen talouden alijää-
mä pieneni vuonna 2011, kun kasvu nopeutui. täs-
tä huolimatta julkisen talouden pidemmän ajan nä-
kymät ovat haasteelliset: julkisen talouden kestävyys 
edellyttää suomessakin sitä, että julkisen sektorin 
menot kasvavat tuloja hitaammin.

Euroalueen velkaongelmat, suomen talouden ra-
kennemuutos, julkisen sektorin alijäämäisyys ja jul-

kisen talouden kestävyysvaje hallitsivat vuonna 2011 
julkista keskustelua ja heijastuivat luonnollisesti 
myös Etlan tutkimusaiheisiin ja panokseen julkises-
sa keskustelussa.

kuinka suuri on julkisEn taloudEn 
kEstävyysvajE?
suomen julkisen talouden kestävyyttä Etla selvit-
ti valtiontalouden tarkastusviraston rahoittamassa 
tutkimuksessa. tutkimuksen ensimmäisen vaiheen 
tuloksia esiteltiin jukka lassilan ja tarmo valkosen 
raportissa ”Julkisen talouden rahoituksellinen kes-
tävyys Suomessa” (dp 1237), joka julkistettiin tam-
mikuussa (12.1.). raportin mukaan kestävyysvaje eli 
julkisten menojen odotettu enemmyys suhteessa tu-
loihin on 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Hankkeen toinen raportti, ”Fiscal Sustainability
and Policy Rules under Changing Demographic Fo-
recasts” (dp 1265), julkistettiin joulukuussa (21.12.). 
sen kirjoittajat jukka lassila ja tarmo valkonen sekä 
juha alho itä-suomen yliopistosta arvioivat, että jul-
kista taloutta pitäisi hoitaa nykyistä kaukokatseisem-
min tulevaan väestökehitykseen liittyvästä epävar-
muudesta huolimatta. muuten riski valtion velan 
noususta kestämättömäksi kasvaa merkittäväksi. yli-
velkaantumisen riskiä on mahdollista vähentää so-
pimalla etukäteen tasapainoa parantavista konk-
reettisista meno- ja veropoliittisista toimista, jotka 
pannaan toimeen vasta kun velkaantumisen riski ar-
vioidaan suureksi.

työeläkkeiden perustehtävä on turvata aiemman 
kulutustason säilyminen kohtuullisella tavalla työuran 
päättymisen jälkeen. onko elä-
kejärjestelmän valtarakenne ja 
vallan käyttö sopusoinnussa pe-
rustehtävän kanssa? näin kysy-
tään jan-Erik johansonin, jukka 
lassilan ja Heikki niemelän toi-
mittamassa kirjassa ”Eläkeval-
ta Suomessa” (Etla B 250), jon-
ka yhdeksässä artikkelissa asiaa 
tarkastellaan taloustieteellisestä, 
oikeustieteellisestä ja valtio-opil-
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lisesta näkökulmasta. jokaista artikkelia seu-
raa työeläkeasiantuntijan puheenvuoro. yk-
sityisalojen työeläkejärjestelmä on kirjassa 
keskeinen tarkastelun kohde. rahoituson-
gelmastaan huolimatta se on kansainvälises-
sä vertailussa taloudellisesti melko kestävä 
ja toiminnaltaan sujuva. sen sijaan hallin-
nollisesti suomen työeläkejärjestelmä on  
ollut pitkään omintakeinen. suomen tyEl- 
järjestelmän piirteisiin kuuluu yksityisten va-
kuutusyhtiöiden toiminta julkisessa (i pila- 
riin kuuluvassa) eläkejärjestelmässä. vastaavasti työ-
markkinajärjestöjen asema on varsin vahva julkisen 
lakisääteisen järjestelmän sisällä. kirja julkistettiin 
huhtikuussa (8.4.). suomen akatemian rahoittama 
tutkimushanke ”Pension Power in Finland” sisältyi 
akatemian ”valta suomessa” -tutkimusohjelmaan.

samanaikainEn suHdannE- ja rakEnnEkriisi 
– millä Eväin EtEEnpäin?
yhden toimialan (sähköteknisen teollisuuden) vien-
nin ja tuotannon voimakas aleneminen selittää pit-
kälti sen, että suomen kokonaistuotanto putosi 
vuonna 2009 muita maita enemmän, arvioidaan val-
tioneuvoston kanslian rahoittamassa selvityksessä 
”Suhdanne- ja rakennekriisi yhtä aikaa? Toimiala- ja 
yritysrakenteen muutokset taantumassa” (dp 1239). 
mikäli sähköteknisen teollisuuden vaikutus eliminoi-
daan, bruttokansantuotteen supistuminen poikke-
aa huomattavasti vähemmän muista oECd-maista: 
Bkt:n määrä olisi supistunut 8 prosentin sijasta noin 
5–6 prosenttia, kun se laski oECd-maissa keskimää-
rin noin 4 prosenttia. Helmikuussa (23.2.) julkistetun 
selvityksen tekivät mika maliranta, reijo mankinen, 
paavo suni ja pekka ylä-anttila.

talous- ja elinkeinopolitiikalla kannattaa vahvis-
taa valmistavan teollisuuden toimintaedellytyksiä, 
koska tuotannon pois siirtymisen epätoivottuja vai-
kutuksia kokonaistuotantoon ja ulkoiseen tasapai-
noon on vaikea korjata. korkean jalostusasteen toi-
minnotkin pysyvät varmemmin suomessa, jos täällä 
on riittävästi tuotantoverkoston solmukohtia eli val-
mistusta, arvioi projektijohtaja timo nikinmaa kir-

jassaan ”Antaa valojen palaa – teollisuut-
ta tarvitaan” (Etla B 249). kirja julkistettiin 
maaliskuussa (17.3.). saara ja Björn Wahl-
roos säätiö tuki hanketta taloudellisesti.

kaivannaisalasta on tulossa suomen 
pitkän ajan kasvuveturi, jos raaka-ainei-
den ja metallien hinnat pysyvät nykyisel-
lä korkealla tasolla, kuten odotetaan. kas-
vun mahdollistavat suomen suhteellisen 
runsaat mineraalivarat, jotka on hyvin kar-
toitettu, sekä suotuisat toimintaedellytyk-

set, joista on pidettävä huolta jatkossakin. kansan-
talouden kannalta tärkeää on uusien palveluiden 
syntyminen ja alan teknologian kehitys sekä malmi-
en jatkojalostus kotimaassa, arvioidaan Hannu Her-
nesniemen, Birgitta Berg-anderssonin, olavi ranta-
lan ja paavo sunin kirjoittamassa mineraaliklusterin 
vaikuttavuusselvityksessä ”Kalliosta kullaksi, kum-
musta klusteriksi” (Etla B 252). tutkimuksen rahoit-

tivat tekes, kaivannaisteollisuus 
ry, infra ry, kiviteollisuusliitto 
ry, metalliliitto sekä metso ja 
sandvik. loppuraportti julkistet-
tiin toukokuussa (12.5.).

suomen kone- ja metalli-
tuoteteollisuus on vastannut 
alan maailmanlaajuiseen ra-
kennemuutokseen supistamal-
la kannattamatonta ja heikosti 
tuottavaa kapasiteettia paran-
taen niin tuottavuuttaan. no-

peutuneen tuottavuuden kasvun ansiosta suomen 
koneteollisuuden kilpailukyky on ollut viime vuosina 
suhteellisen hyvä, ilmenee paavo sunin ja pekka ylä-
anttilan laatimasta raportista  
”Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muu-
tos – Suomen koneteollisuus maailmantaloudessa” 
(dp 1255). Elokuussa (22.8.) julkistettu raportti oli 
osa laajempaa sitran ja teknologiateollisuus ry:n ra-
hoittamaa hanketta.

ohjelmistojen merkitys teollisuudelle kasvaa tu-
levaisuudessa, ennakoi Etlassa tehty selvitys, joka 
kartoittaa ohjelmistojen roolia teollisuustuotteiden 
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kehityksessä ja arvonmuodos-
tuksessa. tällä hetkellä ohjel-
mistot tuovat teollisuuden lii-
kevaihtoon lisäarvoa kaikkiaan 
17 miljardin euron verran. tuo-
mo nikulaisen, jyrki ali-yrkön ja 
timo seppälän selvityksen mu-
kaan kaikkiaan 39 miljardia eu-
roa teollisuusyritysten suomen- 
yksiköiden liikevaihdosta tulee 
tuotteista, jotka ovat hyvin riip-

puvaisia ohjelmistoista. tämä summa vastaa lähes 
kolmasosaa näiden yksiköiden koko liikevaihdosta. 
teknologiateollisuus ry:n rahoittama selvitys ”Softaa 
koneisiin! Ohjelmisto-osaaminen suomalaisen teolli-
suuden uudistajana” julkistettiin lokakuussa (6.10.).

mitEn julkisEt yritystuEt vaikuttavat?
Helmikuussa julkaistiin Heli kosken ja pekka ylä-
anttilan kirjoittama raportti ”Yritystukien vaikutta-
vuus – tutkimushankkeen yhteenveto ja johtopää-
tökset” (tEm raportteja 7/2011), johon on koottu 
työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman kolmivai-
heisen tutkimushankkeen tulokset. Hankkeessa kar-
toitettiin yritystukitietokannan käytettävyyttä tukien 
vaikuttavuuden arviointiin sekä tehtiin vaikuttavuut-
ta koskevaa tutkimusta. aineistosta ilmeni muun mu-
assa, että monilla tukia myöntävillä organisaatioilla 
on vuodesta toiseen tukia saavia ”kanta-asiakkaita”, 
vaikka terveiden markkinakelpoisten yritysten ei pi-
täisi jatkuvia tukia tarvita. lisäksi joukko yrityksiä saa 
jatkuvaa tukea useilta organisaatioilta. tämä voi olla 
merkki tavoitellusta toisiaan täydentävien tukien jär-
jestelmästä, mutta myös tukien ei-toivotusta kasau-
tumisesta.

yritystukiaineiston työstäminen tutkimuskäyt-
töön kelvolliseksi vei odotettua enemmän aikaa, ja 
aineiston hyödyntäminen yritystukien vaikuttavuu-
den tutkimukseen on vasta aluillaan, yhteenvedos-
sa arvioidaan.

Huhtikuussa (8.4.) julkaistussa Heli kosken ja 
mika pajarisen tutkimusraportissa ”The Role of Bu-
siness Subsidies in Job-Creation Start-Ups, Gazelles 
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And Incumbents” (dp 1246) arvioidaan yritystukien 
työllisyysvaikutuksia nopeasti kasvavissa nuorissa yri-
tyksissä, muis sa nuorissa yrityksissä sekä vanhem-
missa yrityksissä. kaikilla yritystuilla on positiivinen 
vaikutus työllisyyteen sekä aloittelevissa että van-
hemmissa yrityksissä tukien myöntövuonna. työllis-
tämistukia ja muita tukia saaneet yritykset kasvoi-
vat myös tukivuoden jälkeen nopeammin kuin tukea 
saamattomat. sen sijaan nopeasti kasvavissa nuoris-
sa yrityksissä yritystuet eivät näyttäisi antavan tuen 
myöntövuonna eikä sen jälkeen lisäsykäystä työllisyy-
den kasvuun, kun vertailukohtana ovat tukea saa-
mattomat nopeasti kasvavat yri tykset. tutkimusta ra-
hoitti työ- ja elinkeinoministeriö.

Heli kosken tutkimusraportissa ”Does Marginal
Cost Pricing of Public Sector Information Spur Firm 
Growth?” (dp 1260) tarkastellaan julkisen tiedon 
hinnoittelun vaikutusta maantieteellistä tietoa hyö-
dyntävien teknisen palvelun yrityksien liikevaihtoon. 
tutkimuksen mukaan maissa, joissa julkinen maan-
tieteellinen tieto on ollut ilmaista tai hinta on katta-
nut enintään rajakustannukset, yritysten keskimää-
räinen vuosikasvu on ollut 15 prosenttia suurempi 
kuin maissa, joissa julkisen maantieteellisen tiedon 
hinnoittelu on ollut kustannusperusteista. Eniten 
halvemmasta maantieteellisestä tiedosta ovat hyö-
tyneet pienet ja keskisuuret yritykset. syyskuussa 
(28.9.) julkistettua tutkimusta rahoitti tekes.

miksi saksa mEnEstyy?
saksalaiset yritykset ovat menestyneet 2000-luvulla 
hyvin ja saksa on myös selvinnyt finanssikriisistä pa-

remmin kuin useimmat teolli-
suusmaat. maan menestymistä 
selittää neljä merkittävää teki-
jää: työmarkkinoiden jousta-
vuus, maltillinen palkkakehitys, 
työvoimapoliittiset uudistuk-
set ja vahva teollinen perus-
ta, ilmenee Etlan tutkimuk-
sesta ”Miksi Saksa menestyy? 
Talous- ja työmarkkinauudistus-
ten rooli Saksan taloudellisessa 
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menestyksessä 2000-luvulla” (Etla B 251). tutkimus-
raportin kirjoittivat tutkimuspäällikkö antti kauha-
nen Etlasta ja asiantuntija seppo saukkonen Elinkei-
noelämän keskusliitosta. se julkistettiin huhtikuussa 
(26.4.).

myös pohjoismaissa on tapahtunut työmarkki-
noiden polarisoitumista, joka muistuttaa keskeisiltä 
osin työllisyyden u-muotoista kehitystä yhdysvallois-
sa, ilmenee neljän pohjoismaisen tutkijan, rita asp-
lundin, Erling Barthin, per lundborgin ja kjersti misje 
nilsenin tutkimuksesta ”Challenges of Nordic Labour
Markets: A Polarization of Working Life?” (dp 1251). 
työmarkkinoiden polarisoituminen tarkoittaa sitä, 
että työllisyys kasvaa toisaalta hyvin palkatuissa, kor-
keaa osaamista vaativissa ammateissa, toisaalta 
osaamis- ja palkkajakauman alimpaan osaan kuulu-
vissa tehtävissä. vastaavasti jakauman keskiosaan si-
joittuvissa ammateissa työllisyys vähenee. pohjois-
maiden ministerineuvoston rahoittaman hankkeen 
tutkimusraportti julkistettiin kesäkuussa (10.6.).

EnnustEita suomEn taloudEsta
vuoden aikana julkistettiin kaksi suhdanne-ennustet-
ta, maaliskuun 24. päivänä ja syyskuun 21. päivänä. 
keväällä Etla ennakoi lähimpään puoleen prosent-
tiyksikköön pyöristettynä 4 prosentin Bkt-kasvua. 

syksyllä näkymät olivat jo sel-
keämmät ja silloin tehty ennus-
te poikkesi vain 0,1 prosenttiyk-
sikköä keväällä 2012 julkaistun 
ennakkotiedon mukaisesta 2,9 
prosentin kasvusta.

Ennusteiden julkistamis-
päivinä järjestettiin myös 
perinteeksi muodostunut 
lounasseminaari. kevään lou-
nasseminaarin aiheena oli 
”Kunnat kuluttavat, valtio vel-

kaantuu ja yritykset ulkoistavat”. teemasta keskus-
telivat sixten korkmanin puheenjohdolla kansan-
edustaja antti kalliomäki, kansanedustaja Hannes 
manninen ja eduskunnan puhemies sauli niinistö. 
syksyn seminaarissa keskusteltiin aiheesta ”Talous-

kasvun eväät: miten Suomi selviää 
heikkenevän kansainvälisen talou-
den oloissa”. suomen mahdollisuuk-
sia selvitä tiukassa taloustilanteessa 
arvioivat puheenjohtaja lauri lyly, 
toimitusjohtaja marjo miettinen ja 
toimitusjohtaja mikko pukkinen. 
myös syksyllä paneelin puheenjoh-
tajana toimi sixten korkman.

kahdesti vuodessa julkaistavan 
suhdanne-ennusteen lisäksi Etla 
tuotti myös vuonna 2011 useita muita en-
nustejulkaisuja, joista osa julkaistaan verk-
kojulkaisuina. näitä ovat kuukausittain ilmestyvä 
Suhdannenäkymät (verkkojul-
kaisu), neljästi vuodessa ilmes-
tyvä Kansainväliset suhdanteet, 
sekä kahdesti vuodessa ilmesty-
vät Toimialakatsaus (verkkojul-
kaisu), Toimialojen kannattavuus 
ja Kulutusmarkkinat.

yHtEistyötä kotimaassa
ktt jari Hyvärinen tekesistä 
osallistui vuonna 2011 ennuste-
ryhmän työhön tavoitteenaan 
selvittää, kuinka Etlan tekemiä ennustei-
ta voitaisiin aiempaa paremmin hyödyntää 
tekesin toiminnassa. virkavapausvuotensa 
aikana hän myös tutki, millaiset ominaisuudet teke-
vät maista tuottavia toiminta- ja innovaatioympäris-
töjä yrityksille ja tutkimukselle, ja teki kansainvälisiä 
vertailuita tuottavuuden kehityksestä. jari Hyvärisen 
tutkimustulosten mukaan ne maat, jotka panostavat 
oikealla tavalla innovaatioympäristönsä kehittämi-
seen, ovat myös menestyneet korkean teknologian 
vientimarkkinoilla. niissä maissa, joissa t&k-meno-
jen osuus Bkt:sta on korkea – kuten suomessa ja 
usa:ssa – myös työn tuottavuus on teollisuudessa 
kärkitasoa.

jari Hyvärinen kirjoitti vuoden aikana neljä julkai-
sua, ”Innovaatiotoiminta – Näkemyksiä ympäristö- ja 
energia-alaan” (dp 1252, 3.6.), ”Innovaatiotoiminta 
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– Näkemyksiä hyvinvointialaan ja työelämän kehittä-
miseen” (dp 1256, 31.8.), ”Innovaatiotoiminta: Suo-
mi globaalitaloudessa. Loppuraportti” (dp 1263, 
9.1.2012) ja ”Productivity: An International Compari-
son” (dp 1264, 9.1.2012).

Etlan tytäryhtiön Etlatiedon tutkijat osallistui-
vat työ- ja elinkeinoministeriön julkaisun ”Kasvu-
yrityskatsaus 2011” toteuttamiseen. Huhtikuussa 
(14.4.) julkistettu katsaus sisältää runsaasti tilasto-
tietoa suomen kasvuyrityksistä. 
katsauksessa on julkaistu myös 
kuusi kolumnia, joista kaksi, Heli 
kosken ja mika pajarisen ”Tuet 
ja nuorten yritysten kasvu” sekä 
mika pajarisen, petri rouvisen ja 
pekka ylä-anttilan ”Omistajuu-
den yhteys kasvuun” on 
Etlan tutkijoiden kirjoittamia.

yHtEistyötä Euroopassa
Etla jatkoi kansainvälistä yhteis-
työtä kahdessa eurooppalaisten tutkimuslaitosten 
yhteenliittymässä, Euroopan suhdannelaitosten lii-
tossa aiECE:ssa ja euroalueen talouspolitiikkaa  
tutkivassa ja makroennusteita tuottavassa Euro-
FramEssa.

EuroFramE-ryhmä järjestää vuosittain konfe-
renssin, jossa käsitellään Euroopan unionin näkö- 
kulmasta relevantteja talouspoliittisia kysymyksiä. 
kahdeksas konferenssi jär-
jestettiin Helsingissä 10.  
kesäkuuta. sen teemana oli-
vat Euroopan unionin työ-
voimamarkkinat. konferens-
siin osallistui runsaat 50 
tutkijaa 11 maasta.

EuroFramEn vuotuinen 
arvio euroalueen talouden 
kehityksestä ja näkymistä 
julkistettiin tällä kertaa vuo-
den 2012 puolella 18. tammi-
kuuta. sen tekemiseen osallistui-
vat Etlasta markku kotilainen ja 
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paavo suni. EuroFramE tuottaa myös kuukausittai-
sen EuroGroWtH-suhdanneindikaattorin. katsaus 
indikaattorin kehitykseen julkaistaan Financial times 
deutschland -lehdessä ja internetissä EuroFramEn 
sivuilla. Etlasta katsauksen kirjoittamiseen osallis-
tuu paavo suni.

aiECE:n raaka-aineryhmä julkisti vuonna 2011 
yhteistyössä aiECE:n maailmankaupan ryhmän kans-
sa kaksi ”World Commodity Prices and World Trade
in 2011 and 2012” -raporttia (16.5. ja 23.11.). 
aiECE:n raaka-aineryhmää johtaa Etlan paavo suni.

Etla kuuluu myös eurooppalaisten tutkimuslai-
tosten muodostamaan konsortioon, jonka kanssa 
Eu:n komission talous- ja rahoitusasioiden pääosasto 
(ECFin) on tehnyt puitesopimuksen Eu-maiden talo-
udellisia rakenteita koskevien tutkimusten hankkimi-
sesta. markku kotilainen edustaa Etlaa konsortion 
johtoryhmässä.

Etla on mukana myös toisessa eurooppalaisten 
tutkimuslaitosten konsortiossa, jonka kanssa Eu:n 
komission veroasioiden pääosasto (taXud) on teh-
nyt vastaavan puitesopimuksen verotusta koskevien 
tutkimusten hankkimisesta. sen johtoryhmässä  
Etlaa edustaa tarmo valkonen. Etla osallistui vuo-
den aikana kahteen tutkimushankkeeseen, ”The ret-
rospective evaluation of elements of the VAT system” 
ja ”Study on the impacts of fiscal devaluation”.

Edellisessä, vuoden 2011 aikana toteutetussa 
hankkeessa arvioitiin nykyisen arvonlisäjärjestelmän 
vahvuuksia, heikkouksia ja toimivuutta sekä sen vai-
kutuksia yritysten ja kotitalouksien taloudelliseen 
käyttäytymiseen ja laajemmin koko talouteen.  
taXud julkaisi hankkeen loppuraportin ”A retrospec-
tive evaluation of elements of the EU VAT system” 
joulukuussa (1.12.).

jälkimmäisessä, vuoden lopulla käynnistynees-
sä hankkeessa selvitetään finanssipoliittisen deval-
vaation ja revalvaation vaikutuksia Euroopan kauppa-
taseeltaan ali- ja ylijäämäisiin maihin sekä Euroopan 
unioniin kokonaisuudessaan. Finanssipoliittisella de-
valvaatiolla viitataan verotuksen kohdentamiseen 
tavalla, joka jäljittelee ulkoisen devalvaation vaiku-
tuksia. tämä voi tapahtua esimerkiksi alentamalla 
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työnantajien sosiaaliturvamaksuja ja korottamalla ar-
vonlisäveroa vastaavasti.

yhdessä itävallassa toimivan iiasan (internatio-
nal institute for applied systems analysis) kanssa  
toteutettiin vuosina 2009–2011 Game Changers  
-tutkimushanke. siinä analysoitiin keinoja, joilla suo-
men kaltaiset taloudet voivat va-
rautua erilaisten ääri-ilmiöiden 
(extreme events) vaikutuksiin. 
Hankkeen loppuraportti, ”Ext-
reme Events” julkistettiin kesä-
kuussa (16.6.). sen kirjoittajat 
olivat john Casti ja leena ilmo-
la (iiasa), petri rouvinen (Etla-
tieto) ja markku Wilenius (turun 
yliopisto).

pääomasijoittajilla on ollut 
huomattava positiivinen vaikutus sijoituskohteina 
olleiden, toimintaansa aloittaneiden korkean tek-
nologian yritysten kasvuun, tuottavuuteen, inves-
tointeihin ja innovatiivisuuteen, ilmenee kymme-
nen eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen 
yhteisen viCo-tutkimushankkeen loppuraportista 

”Venture capital – policy lessons 
from the VICO Project”. lokakuus-
sa (13.10.) ilmestyneen raportin 
toimittivat massimo Colombo ja 
Fabio Bertoni sekä terttu luukko-
nen Etlasta.

viCo on akronyymi hankkeen 
virallisesta nimestä ”Financing 
Entrepreneurial Ventures in  
Europe: Impact on innovation, 
employment growth, and com-
petitiveness”. Eu:n rahoittamaan 

hankkeeseen osallistui tutkijoita seitsemästä Euroo-
pan maasta, Belgiasta, saksasta, suomesta, ranskas-
ta, italiasta, Espanjasta ja isosta-Britanniasta. tutkijat 
pyrkivät selvittämään, kuinka innovatiivisiin yrittäjä-
vetoisiin hankkeisiin tehdyt pääomasijoitukset ovat 
heijastuneet innovaatioasteeseen, uusien työpaikko-
jen syntymiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn tutkituis-
sa maissa.

ETLA vuonna 2011

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011

Etlan tytäryhtiö Etlatieto toimi myös vuonna 
2011 kansainvälisiä kilpailukykymittauksia tekevien 
imd:n ja WEF:n kansallisena kumppanina.

julkaisuja myös Evan sarjoissa
Etlan tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnettiin 
myös Evan julkaisuissa. sixten korkman kirjoitti hel-
mikuussa (17.2.) julkaistun Eva raportin ”Onko 
hyvinvointivaltiolla tulevaisuut-
ta”. lisäksi jukka lassila ja tarmo 
valkonen kirjoittivat kesäkuus- 
sa (7.6.) julkaistuun Eva raport-
tiin ”Heja sverige: mitä suomi 
voisi oppia ruotsilta politiikassa 
ja taloudessa (ja urheilussa)”  
luvun ”Jarruttamalla johtoon: 
Eläkejärjestelmät antavat Ruot-
sille kilpailuedun, mutta se on 
tavoitettavissa”.

Eva analyysi -sarjassa ilmestyi kolme Etlan tut-
kijoiden kirjoittamaa analyysia, antti kauhasen ja 
mika malirannan ”Terve tuho – tietä tuottaville työ-
paikoille ja kasvulle” (17. 3.), sixten korkmanin ”EMU 
on eksyksissä” (7.10.) ja mika malirannan ”Suuri 
kuoppa – Suomen hyvät työllisyysluvut kätkevät tuot-
tavuuden romahduksen” (16.11.).

Etlan Edustajat usEin julkisuudEssa
Etlan tutkijat olivat vuonna 2011 edelleen kysyttyjä 
alustajia ja esitelmöitsijöitä yritysten sekä yksityisten 
ja julkisten yhteisöjen tilaisuuksissa. tapahtumarikas 
vuosi poiki myös runsaasti haastattelu- ja komment-
tipyyntöjä tiedotusvälineiltä. vuonna 2011 Etlan 
edustajaa haastateltiin tai Etla mainittiin lähteenä 
111 Helsingin sanomien ja 71 kauppalehden uutises-
sa tai artikkelissa.

talouden tutkimusta harjoittavista tutkimuslai-
toksista Etlaan on kymmenen viime vuoden aika-
na viitattu selvästi useimmin. vuosina 2002–2011 vii-
tattiin Etlaan yhteensä 1 815 Helsingin sanomien 
ja kauppalehden uutisessa ja artikkelissa. viittaus-
ten lukumäärä on 2,5-kertainen muihin tutkimuslai-
toksiin (palkansaajien tutkimuslaitos, pellervon ta-
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Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011

loustutkimus – helmikuuhun 2010 saakka nimellä 
pellervon taloudellinen tutkimuslaitos – ja valtion ta-
loudellinen tutkimuskeskus) verrattuna.

Etlan uudessa verkkojulkaisussa ”Ajankohtaista 
taloudessa ja tutkimuksessa” ilmestyi vuonna 2011 
kolme artikkelia.

urakiErtoa ja lausuntoja
mika maliranta työskenteli Etlan tehtävien ohella 
jyväskylän yliopiston osa-aikaisena professorina.

Etlan edustajia kuultiin vuoden aikana asiantun-
tijoina eduskunnan eri valiokunnissa.

väitös BiotEknoloGiatEollisuudEn 
kasvukivuista
Etlatiedon tutkija antti-jussi tahvanainen väitteli 3.6. 
tekniikan tohtoriksi aalto-yliopiston perustieteiden 
korkeakoulussa aiheesta ”Diagnosing the Growing 
Pains of a Technology Based In-
dustry: An Examination of the 
Finnish Biotechnology Industry 
in Light of Empirical Econo-
mics”. väitöskirjassa tunniste-
taan, millaisia liikkeenjohtoon 
ja toiminnan organisointiin liit-
tyviä haasteita suomalaiset pie-
net ja keskisuuret bioteknolo-
giayritykset ovat kohdanneet 
alan kehittyessä teollisuudeksi.

Etlan a-sarjassa julkaistiin 
vuonna 2011 myös entisen et-
lalaisen, kuntaliiton pääekono-
mistin juhani turkkilan väitös-
kirja ”Tuloverotuksen reaalinen 
muuttuminen Suomessa – kuu-
sikymmentä vuotta verojen 
vuoristorataa” (a 46). turkki-
la väitteli 15.1. valtiotieteiden 
tohtoriksi Helsingin yliopiston 
valtiotieteellisessä tiedekun-
nassa.
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yHdistys ja Hallitus
Etlan jäseniä vuonna 2011 olivat teollisuuden ja 
työnantajain keskusliiton (tt) säätiö, Elinkeinoelä-
män keskusliitto r.y. sekä palvelutyönantajien yleinen 
työnantajaliitto r.y. 

yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidet-
tiin 16.6.2011 ja syyskokous 20.12.2011. Hallituksen 
puheenjohtajana oli jorma ollila. Hallitus kokoontui 
neljä kertaa. Etlalla on myös valtuuskunta, joka ko-
koontui kaksi kertaa.

HEnkilöstö
vuoden 2011 lopussa Etlaan oli työsuhteessa 43 
henkilöä. koko henkilökunnasta projekti- ja ennus-
tetyössä oli 28 henkilöä, joista 15:lla on tohtorin tut-
kinto. Etla on pyytänyt tutkimusprojekteihin osallis-
tuvia ulkopuolisia korkeatasoisia koti- ja ulkomaisia 
tutkijoita Etlan associate research Felloweiksi. vuo-
den 2011 lopussa Etlalla oli yhdeksän associate re-
search Fellowia. 

Henkilöstöllä on käytössä kattava työterveys-
palvelu. työhyvinvointia ylläpidetään myös henkilö-
kuntayhdistyksen ja sen ohessa toimivien urheilu- ja 
kulttuuritoimikuntien avulla.

talous
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuotot olivat 
vuonna 2011 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, josta jä-
senten tuki oli 1,6 miljoonaa euroa. jäsen- ja kanna-
tusmaksujen osuus rahoituksesta oli vajaa 40 pro-
senttia. tytäryhtiöt (Etlatieto oy ja taloustieto oy) 
mukaan lukien tuotot olivat 5,7 milj. euroa. vuoden 
aikana Etlassa oli meneillään lähes viisikymmentä 
tutkimusprojektia, joihin saatiin ulkopuolista rahoi-
tusta. projektirahoittajia olivat mm. tekes, Euroopan 
unioni, tt-säätiö, Euroopan unionin sekä pohjoismai-
den eri rahastot, suomen akatemia, työsuojelura-
hasto sekä monet ministeriöt. projektituotot olivat 
vuonna 2011 yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. opetus-
ministeriö jakoi Etlalle aiempien vuosien tapaan toi-
minta-avustusta tieteen edistämiseen.

toimistotilat
Etla vuokrasi tt-säätiöltä toimistotilaa Etlatieto 
oy:n käyttöön. Etla vuokrasi omia toimitilojaan ta-
loustieto oy:lle ja Elinkeinoelämän valtuuskunnalle.

yHtEistoiminta Evan kanssa
Etlan toimitusjohtaja on myös Evan toimitusjohtaja. 
Evan toimisto työskentelee läheisessä yhteistyössä 
Etlan kanssa samoissa toimitiloissa. Evalla on omat 
hallintoelimet ja oma budjetti.

tytäryHtiöt
Etlatieto Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tar-
koituksena on harjoittaa perus- ja soveltavaa tutki-
musta sekä kehittämistä ja levittää tutkimustuloksia 
julkaisujen kautta. yhtiö ei jaa osinkoa, vaan voit-
to käytetään tutkimustoimintaan ja -tulosten levittä-
miseen.

vuonna 2011 toiminnan laajuus oli 1,3 miljoonaa 
euroa. tilivuosi oli ylijäämäinen. 

vuoden aikana valmistui useita tutkimusprojek-
teja, jotka koskivat mm. globaaleja arvoketjuja ja iCt-
sektoria, omistajuuden vaikutuksia yritysten menes-
tymiseen sekä yritystukien vaikuttavuutta. 

Taloustieto Oy kustansi Etlan julkaisemat tut-
kimukset ja suhdanneraportit, Evan raportit sekä 
muuta yleistajuista taloudellista kirjallisuutta. talous-
tieto järjesti yhdessä Etlan kanssa suhdanteen jul-
kistamisen yhteydessä lounasseminaarit maaliskuus-
sa ja syyskuussa. taloustieto oy:n liikevaihto oli 0,2 
miljoonaa euroa ja tilivuosi ylijäämäinen.

Hallinto ja talous

Hallinto ja talous
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Liite 1 Kannatusyhdistyksen valtuuskunta ja hallitus  
 sekä tutkimusneuvosto

kannaTusyhdisTyksEn valTuuskunTa

Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila

Jäsenet
kauppaneuvos Magnus Bargum
asiamies Leif Fagernäs
vuorineuvos Matti Halmesmäki
vuorineuvos Jukka Härmälä
pääjohtaja Kari Jordan
pääjohtaja Asmo Kalpala
varatoimitusjohtaja Ari Kaperi
vuorineuvos Reijo Karhinen
vuorineuvos Harri Kerminen
toimitusjohtaja Heikki Lehtonen
Hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino
toimitusjohtaja Pekka Lundmark
Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen
asiamies Arto Ojala
Hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo
toimitusjohtaja Jussi Pesonen
toimitusjohtaja Mikko Pukkinen
vuorineuvos Juha Rantanen
vuorineuvos Jaakko Rauramo
toimitusjohtaja Pekka Sairanen
Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa
konsernijohtaja Karsten Slotte
vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto
toimitusjohtaja Matti Vuoria
toimitusjohtaja Antti Zitting

kannaTusyhdisTyksEn halliTus

Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila

Jäsenet
kauppatieteen maisteri Sari Baldauf
johtaja Anne Brunila
Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin
professori Bengt Holmström
konsernijohtaja Ole Johansson
vuorineuvos Sakari Tamminen
rehtori Tuula Teeri
Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

ETlan TuTkimusnEuvosTo
Puheenjohtaja
professori Pentti Vartia

Jäsenet
professori Pentti Arajärvi
toimitusjohtaja Sixten Korkman
johtaja Jussi Mustonen
professori Vesa Puttonen
rehtori Aino Sallinen
professori Otto Toivanen
johtaja Raimo Väyrynen

Liite 1
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Liite 2 Henkilökunta

toimitusjohtaja: sixten Korkman

associaTE REsEaRch FEllows 
Juha Alho, professor, university of joensuu, department of 
statistics 
Ari Hyytinen, docent, aalto university school of Economics 
and professor, university of jyväskylä
Pekka Ilmakunnas, professor, aalto university school of
Economics
Mikko Ketokivi, iE Business school, madrid, spain
Tobias Kretschmer, professor, lmu, Germany and lecturer, 
london school of Economics, united kingdom 
Aija Leiponen, associate professor, imperial College london, 
united kingdom 
Sarianna Lundan, associate professor, maastricht university, 
the netherlands
Olli Martikainen, docent, aalto university school of science
and technology and docent, lappeenranta university of 
technology.
Otto Toivanen, professor, katholieke universiteit leuven,
Faculty of Business and Economics, leuven, Belgium

Etlan projekteissa työskentelivät vuonna 2011 myös 
Edvard Johansson, Sami Napari, Anni Nevalainen,
Rolf Maury, Pasi Sorjonen ja Hanna Virtanen.

TyTäRyhTiöT
Etlatieto Oy
lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (09) 609 901
toimitusjohtaja: Pekka Ylä-Anttila
tutkimusjohtajat: Hannu Hernesniemi ja Petri Rouvinen
tutkimuspäällikkö: Jyrki Ali-Yrkkö
projektitutkijat: Matias Kalm, Tuomo Nikulainen,
Mika Pajarinen, Timo Seppälä ja Antti Tahvanainen

Taloustieto Oy
lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (09) 609 909
toimitusjohtaja: Markku Lammi
kustannusjohtaja: Laila Riekkinen

TuTkimus 
Työmarkkinat ja osaaminen 
tutkimusjohtaja: Rita Asplund
tutkimuspäällikkö: Antti Kauhanen
tutkijat: Martti Kulvik, Silja Kulvik, Sirpa Maijanen,
Olli Martikainen, Valeriy Naumov, Paula Ranta,
Saana Tauriainen ja Ye Zhang
tutkimussihteeri: Pekka Vanhala
tutkimusassistentti: Julia Salmi

Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus
tutkimusjohtaja Mika Maliranta
tutkimuspäälliköt: Terttu Luukkonen ja Heli Koski
projektipäällikkö: Jari Hyvärinen

Julkinen talous ja talouspolitiikka
tutkimusjohtaja: Tarmo Valkonen
tutkimusneuvonantaja: Jukka Lassila
tutkimusohjaaja: Niku Määttänen
suunnittelija: Eija Kauppi

Kasvu, rakenteet ja suhdanteet 
tutkimusjohtaja: Markku Kotilainen
tutkimusneuvonantaja: Olavi Rantala
tutkijat: Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila, Hannu Kaseva, 
Reijo Mankinen, Nuutti Nikula ja Paavo Suni

tutkimusneuvonantaja: Kari Alho
tutkimussihteeri: Sinikka Littu

hallinTo
Markku Lammi, talous- ja viestintäjohtaja
Kimmo Aaltonen, graafinen piirtäjä
Jarkko Aitti, järjestelmäasiantuntija
Ann-Christine Ekebohm-Korhonen, toimitusjohtajan sihteeri
Hannele Heikkinen, puhelinvaihteenhoitaja 
Kaija Hyvönen-Rajecki, informaatikko
Kirsti Jalaistus, talouspäällikkö 
Petteri Larjos, atk-päällikkö
Timo Nikinmaa, projektijohtaja (viestintä)
Arja Räihä, myyntisihteeri 
Pirjo Saariokari, toimistovirkailija
Christina Tigerstedt, atk-tukihenkilö
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Liite 3 ETLAn sarjoissa ilmestyneet julkaisut

suhdannEjulkaisuT
Suhdanne. nro. 1/2011, 88 s.
Suhdanne. nro. 2/2011, 86 s.

 
kaTsauksET
International Economic Outlook, 4 numeroa.
Kansainväliset Suhdanteet, 4 numeroa.
Kulutusmarkkinat, 2 numeroa.
Suhdannenäkymät-verkkojulkaisu, 12 kertaa.
Toimialakatsaus-verkkojulkaisu, 2 numeroa.
Toimialojen kannattavuus, 2 numeroa.
World Commodity Prices. raaka-aineiden maailmanmarkkina-
hinnat v. 2010–2012. toukokuu 2011, nro 88, 99 s. 
World Commodity Prices. raaka-aineiden maailmanmarkkina-
hinnat v. 2011–2012. marraskuu 2011, nro 89, 72 s.

 
saRja a
A 46 
juhani turkkila, tuloverotuksen reaalinen muuttuminen suo-
messa – kuusikymmentä vuotta verojen vuoristorataa. Helsin-
ki 2011. 276 s.

A 47 
Antti-Jussi Tahvanainen, diagnosing the Growing pains of a 
technology-Based industry. an Examination of the Finnish Bio-
technology industry in light of Empirical Economics. Helsinki 
2011. 229 s.

 
sarja B 
B 249
Timo Nikinmaa, antaa valojen palaa – teollisuutta tarvitaan. 
Helsinki 2011. 73 s.

B 250 
jan-Erik johansson – Jukka Lassila – Heikki niemelä (toim.), 
Eläkevalta suomessa. Helsinki 2011. 246 s.

B 251 
Antti Kauhanen – seppo saukkonen, miksi saksa menestyy? 
talous- ja työmarkkinauudistusten rooli saksan taloudellisessa 
menestyksessä 2000-luvulla. Helsinki 2011. 84 s.

B 252
Hannu Hernesniemi – Birgitta Berg-Andersson – Olavi Rantala 
– Paavo Suni, kalliosta kullaksi – kummusta klusteriksi. suomen 
mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys. Helsinki 2011. 241 s.

 

kEskusTEluaihEiTa – discussion PaPERs 
No 1234
Antti-Jussi Tahvanainen – Tuomo Nikulainen, Commercializa-
tion at Finnish universities – researchers’ perspectives on 
the motives and Challenges of turning science into Business. 
10.01.2011. 47 s.

No 1235 
Heli Koski – Mika Pajarinen, do Business subsidies Facili-
tate Employment Growth? 04.01.2011. 20 s.

No 1236 
Antti-Jussi Tahvanainen – raine Hermans, making sense 
of the tto production Function: university technology 
transfer offices as process Catalysts, knowledge Converters 
and impact amplifiers. 11.01.2011. 40 s.

No 1237 
Jukka Lassila – Tarmo Valkonen, julkisen talouden rahoituksel-
linen kestävyys suomessa. 11.01.2011. 28 s.

No 1238
martin kenney – Bryan pon, structuring the smartphone 
industry: is the mobile internet os platform the key. 
10.02.2011. 24 s.

No 1239 
Mika Maliranta – Reijo Mankinen – Paavo Suni – Pekka Ylä-
Anttila, suhdanne- ja rakennekriisi yhtä aikaa? toimiala- ja 
yritysrakenteen muutokset taantumassa. 17.02.2011. 20 s.

No 1240 
Jyrki Ali-Yrkkö – Petri Rouvinen – Timo Seppälä – Pekka Ylä-
Anttila, Who Captures value in Global supply Chains? Case 
nokia n95 smartphone. 28.02.2011. 22 s.

No 1241 
Antti Kauhanen – Sami Napari, Gender differences in Careers. 
9.03.2011. 31 s.

No 1242 
Mika Pajarinen – Petri Rouvinen – Pekka Ylä-Anttila, omista-
juuden vaikutus suomalaisen työllisyyden kasvuun ja pysyvyy-
teen. 16.03.2011. 27 s.

No 1243 
Rita Asplund – Sami Napari, intangibles and the Gender Wage 
Gap. an analysis of Gender Wage Gaps across occupations in 
the Finnish private sector. 22.03.2011. 24 s.

No 1244 
Antti Kauhanen – Sami Napari, Career and Wage dynamics. 
Evidence from linked Employer-Employee data. 25.03.2011. 
28 s.
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No 1245 
Kari E.O. Alho, should sweden join the Emu? an analysis of 
General Equilibrium Effects through trade. 06.04.2011. 16 s.

No 1246 
Heli Koski – Mika Pajarinen, the role of Business subsi-
dies in job Creation of start-ups, Gazelles and incumbents. 
07.04.2011. 21 s.

No 1247 
Antti Kauhanen, the perils of altering incentive plans. a Case 
study. 08.04.2011. 22 s.

No 1248 
Rita Asplund – Sami Napari, intangible Capital and Wages. 
an analysis of Wage Gaps across occupations and Genders in 
Czech republic, Finland and norway. 11.04.2011. 18 s.

No 1249
mari kangasniemi – Antti Kauhanen, performance-related pay 
and Gender Wage differences. 21.04.2011. 19 s.

No 1250
Ye Zhang, Wireless acquisition of process data. 24.05.2011. 
52 s.

No 1251 
Rita Asplund – Erling Barth – per lundborg – kjersti misje 
nilsen, Challenges of nordic labour markets: a polarization of 
Working life? 08.06.2011. 21 s.

No 1252 
Jari Hyvärinen, innovaatiotoiminta: näkemyksiä ympäristö- ja 
energia-alaan. 1.6.2011. 39 s.

No 1253
ari Hyytinen – Mika Maliranta, Firm lifecycles and External 
restructuring. 17.06.2011. 34 s.

No 1254 
Timo Seppälä – Olli Martikainen, Europe lagging Behind in 
iCt Evolution: patenting trends of leading iCt Companies. 
22.06.2011. 18 s.

No 1255 
Paavo Suni – Pekka Ylä-Anttila, kilpailukyky ja globaalin toi-
mintaympäristön muutos. suomen koneteollisuus maailmanta-
loudessa. 19.08.2011. 39 s.

No 1256 
Jari Hyvärinen, innovaatiotoiminta: näkemyksiä hyvinvointi-
alaan ja työelämän kehittämiseen. 31.8.2011. 28 s.

No 1257 
Terttu Luukkonen – matthias deschryvere – Fabio Bertoni – 
Tuomo Nikulainen, importance of the non-financial value 
added of Government and independent venture Capitalists. 
2.9.2011. 28 s.

No 1258
ari Hyytinen – Mika Pajarinen – Pekka Ylä-Anttila, Finpron vai-
kuttavuus – Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten 
kansainvälistymiseen ja menestymiseen. 15.9.2011. 32 s.

No 1259 
Kari E.O. Alho, How to restore sustainability of the Euro? 
19.9.2011. 27 s.

No 1260 
Heli Koski, does marginal Cost pricing of public sector infor-
mation spur Firm Growth? 28.9.2011. 15 s.

No 1261
Valeriy Naumov – Olli Martikainen, method for throughput 
maximization of multiclass networks with Flexible servers. 
13.12.2011. 19 s.

No 1262 
Valeriy Naumov – Olli Martikainen, optimal resource alloca-
tion in multiclass networks. 14.12.2011. 17 s.

No 1263 
Jari Hyvärinen, innovaatiotoiminta: suomi globaalitaloudessa. 
30.12.2011. 49 s.

No 1264 
Jari Hyvärinen, productivity: an international Comparison. 
30.12.2011. 20 s.

No 1265 
Jukka Lassila – Tarmo Valkonen – juha m. alho, Fiscal sus-
tainability and policy rules under Changing demographic 
Forecasts. 21.12.2011. 32 s.



15Liite 4

Liite 4 Artikkelit ja julkaisut muissa kuin ETLAn 
 sarjoissa

TiETEEllisET julkaisuT ja aRTikkEliT TiETEEllisissä 
aikakauskiRjoissa ja akaTEEmisissa saRjoissa

Ali-Yrkkö, J. – Rouvinen, P. – Seppälä, T. – Ylä-Anttila, P.: 
Who Captures value in Global supply Chains? Case nokia 
n95 smartphone. journal of industry, Competition and trade, 
11(3), 263–278. http://dx.doi.org/10.1007/s10842-011-0107-4

Ali-Yrkkö, J. – Rouvinen, P. – Ylä-Anttila, P.: le modèle nor-
dique et les défis associés aux chaînes de valeur mondiales.  
a. sydor (rédacteur), les chaînes de valeur mondiales: impacts 
et implications (427–444). ottawa: affaires étrangères et Com-
merce international Canada.

Ali-Yrkkö, J. – Rouvinen, P. – Ylä-Anttila, P.: the nordic model 
and the Challenge from Global value Chains. in a. sydor (Ed.), 
Global value Chains: impacts and implications (367–384).  
ottawa: Foreign affairs and international trade Canada.

Ali-Yrkkö, J. – Rouvinen, P. – Seppälä, T. – Ylä-Anttila, P.: Who 
Captures value in Global supply Chains? the Case of nokia’s 
n95 smartphone (WidEr angle newsletter). 
http://www.wider.unu.edu/publications/newsletter/ 
articles-2011/en_GB/05-2011/

Asplund, R. – Napari, S.: intangibles and the gender wage gap: 
an analysis of gender wage gaps across occupations in the 
Finnish private sector, journal of labor research, vol. 32, no. 
4, 305–325.

Kauhanen, A.: the perils of altering incentive plans: a Case 
study, managerial and decision Economics, vol. 32, no. 6,  
371–384. 

jones, d. – kalmi, p. – Kauhanen, A.: Firm and Employee Ef-
fects of an Enterprise information system: micro-econometric 
Evidence, international journal of production Economics, vol. 
130, no. 2, 159–168.

Maliranta, M.: regulation, resource reallocation and produc-
tivity growth – By jens matthias arnold, Giuseppe nicoletti and 
stefano scarpetta. nordic Economic policy review (2), 99–102.

sauramo, p. – Maliranta, M.: structural Change in Finnish man-
ufacturing: the theory of the aggregation of production Func-
tions and an Empirical analysis with a plant-level panel. struc-
tural Change and Economic dynamics, 22(2), 116–134.

Breznitz, d. – kenney, m. – Rouvinen, P. – Zysman, j. – Ylä-Ant-
tila, P.: value Capture and policy design in a digital Economy. 
journal of industry, Competition and trade, 11(3), 203–207. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10842-011-0108-3

muuT TuTkimusjulkaisuT

stehrer, r. – Ali-Yrkkö, J. – Hanzl-Weiss, d. – Foster, n. – 
Rouvinen, P. – Seppälä, T. – stöllinger, r. – Ylä-Anttila, P.: 
trade in intermediate products and Eu manufacturing supply 
Chains. the vienna institute for international Economic stud-
ies, WiiW research reports, 369. http://www.wiiw.ac.at/ 
modpubl/download.php?publ=rr369

Asplund, R. – Napari, S.: assessment of the Effects of intangi-
ble Capital on Gender Wage Gaps in the Czech republic, Fin-
land and norway, kirjassa H. piekkola (toim.): intangible Capi-
tal - driver of Growth in Europe, proceedings of the university 
of vaasa, reports 167 (2011), vaasa, 96–102.

Asplund, R. – lilja, r.: kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjes-
telmiä kehittämällä, talous & yhteiskunta, 1/2011, palkansaa-
jien tutkimuslaitos, 38–43.

ahvenharju, s. – Halonen, m. – Hjelt, m. – pathan, a. – pursu- 
la, t. – vaahtera, a. – Kotilainen, M. – Kaseva, H. – Nikula, N.: 
Eakr-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostra- 
tegian 2007–2013 arviointi vuosina 2007–2010. teema 2: in-
novaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaa-
misrakenteiden vahvistaminen. loppuraportti. Euroopan unio-
ni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Lassila, J. – Valkonen, T. – alho, j. m.: assessing the sustain-
ability of health and long-term care financing – and the useful-
ness of policy guidelines based on demographic forecasts. juha 
Honkatukia (toim). three takes on sustainability. vatt publica-
tions 58. Helsinki, 151–175.

Colombo, m. G. – Bertoni, F. – Luukkonen, T. (Eds.): venture 
Capital. policy lessons from viCo project.

vickery, G. – Luukkonen, T. – radosevic, s. – Fisher, r.: Cip iCt 
psp Final (second interim) Evaluation - Final report,  
http://ec.europa.eu/cip/files/cip/docs/cip_ict_psp_interim_
evaluation_report_2011_en.pdf

Maliranta, M. – Määttänen, N.: ”luova tuho” yrityssektorilla 
– tuottavuuden avain ja politiikan haaste. kansantaloudellinen 
aikakauskirja, 107(3), 234–255.

ilmakunnas, p. – Maliranta, M.: suomen työpaikka- ja työn-
tekijävirtojen käänteitä: toimialojen elinkaaret ja finanssikriisi. 
työpoliittinen aikakauskirja, 54(2), 6–23.

Määttänen, N.: the impact of vat in the context of wealth and 
asset prices, in: a retrospective evaluation of the Eu vat sys-
tem, report commissioned by the Eu commission.

Braunerhjelm – Halldin – Heum – kalvet – Pajarinen, M. – 
pedersen – Ylä-Anttila, P.: large Firm dynamics on the nordic-
Baltic scene. implications for innovation and Growth. snF  
report. Bergen norway.



16 Liite 4

Liite 4 Artikkelit ja julkaisut muissa kuin ETLAn 
 sarjoissa

Valkonen, T.: julkisen talouden haasteet pitkällä aikavälillä, 
kommentti, kansantaloudellinen aikakauskirja, 107, 2/2011, 
179–186.

Valkonen, T.: Eläkerahoilla infrastruktuuri kuntoon?, kansan-
taloudellinen aikakauskirja. 107 vsk. 2/2011, 205–210.

Ylä-Anttila, P.: ammattikorkeakoulut koulutus- ja tutkimus-
järjestelmässä. talous & yhteiskunta 2/2011.

muuT aRTikkEliT

Alho, K.E.O.: should the Eurozone enlarge?, vox-verkko-
julkaisu, CEpr, 5.6.

Asplund, R.: Erilaisuus työelämän voimavarana – ikä ja koulu-
tus, julkaisussa m. joronen – s. lehtinen (toim.): Eriarvoinen 
työ, seminaariraportti, työterveyden Edistämisyhdistys ry,  
41–44. 

Kauhanen, A. – Maliranta, M.: terve tuho – tietä tuottaville 
työpaikoille ja kasvulle, Eva analyysi no. 14. 

Koski, H. – Pajarinen, M.: tuet ja nuorten yritysten kasvu, kas-
vuyrityskatsaus 2011, työ- ja elinkeinoministeriö, 52–53.

Lassila, J. – Valkonen, T.: jarruttamalla johtoon – Eläkejärjes-
telmät antavat ruotsille kilpailuedun, mutta se on tavoitetta- 
vissa, Eva raportti: Heja, sverige! mitä suomi voisi oppia 
ruotsilta politiikassa ja taloudessa (ja urheilussa)? 57–62.

Maliranta, M.: keskitulot ovat kohonneet ripeästi suomessa, 
Helsingin sanomat, mielipide, 13.4.

Maliranta, M.: pienituloisten tulot ovat kasvaneet, Helsingin 
sanomat, mielipide, 21.4.

Maliranta, M.: ihanteiden mukaista ja kestävää talouspolitiik-
kaa, keskisuomalainen, 22.5.

Määttänen, N. – Maliranta, M.: politiikan teon ohjaamiseen ei 
tarvita ”onnellisuusmittareita”, Helsingin sanomat, 6.2.

Nikinmaa, T.: automaatio avuksi kilpailussa kehittyvien maiden 
kanssa, trioplus, 2/2011, 24.

Nikinmaa, T.: maailma muuttuu, pysymmekö perässä?, visio, 
2/2011, 33. 

Pajarinen, M. – Rouvinen, P. – Ylä-Anttila, P.: omistajuuden 
yhteys kasvuun, kasvuyrityskatsaus 2011, työ- ja elinkeino-
ministeriö, 54–55.

Rouvinen, P. – Ylä-Anttila, P.: turhan monta tukea, 
talouselämä, 3/2011, 28.1., 41–43.



17Liite 5

Liite 5 Seminaareja ETLAssa

21.01.
Jussi Mustonen (Ek): ajankohtaista taloudesta ja verotuksesta.

28.01. 
Märten Ross (Eesti pank): viron talouden lähinäkymät globaa-
lin kriisin oppituntien valossa.

18.02. 
Meri Obstbaum (vm): the Finnish unemployment volatility
puzzle.

11.03. 
Matti Apunen (Eva): talousjournalismi: mitä se hakee, mitä se 
haluaa? 

18.03. 
Jukka Lassila ja Tarmo Valkonen (Etla): julkisen talouden 
kestävyys.

25.03. 
Juuso Vanhala (sp): labour markets during recessions –
Evidence on the role of wage rigidity and hysteresis.

01.04. 
Antti Suvanto (sp): Finanssikriisistä valtioiden velkakriisiin.

15.04. 
Jari Hyvärinen (tEkEs): miten mitata innovaatiotoiminnan 
vaikuttavuutta?

06.05. 
Juha Honkatukia (vatt): pitkän ajan toimiala- ja työllisyyskehi-
tyksen ennakointi.

20.05. 
Mikko Alkio: terveyden kustannuksella – miksi terveydenhuol-
tojärjestelmä on uudistettava?

17.06. 
Yrjö Vartia (Hy) ja Antti Suoperä (tk): palkkayhtälöiden analyy-
si ja synteesi.

19.08. 
Martin Kenney (university of California, davis): Following 
venture Capital into Clean technology: is Current u.s.  
Government policy Wise?

25.08. 
Burton H. Lee (stanford university, European innovation and 
Entrepreneurship): understanding silicon valley through  
Comparisons with European innovation Ecosystems.

26.08. 
Urho Lempinen (Cd Financial technology): What Caused the 
Global Financial Crisis – and What keeps it lingering?

16.09. 
William Kerr (Harvard Business school): taxation, Corruption, 
and Entrepreneurship/Growth.

30.09. 
Risto Murto: Helpot ja vaikeat ratkaisut velkakriisiin: sijoitta-
jan näkökulma.

21.10. 
Eelko Huizingh (univ. of Groningen): Getting your academic 
paper published (in the most Handsome Way).

28.10. 
Seppo Laaksonen (Hy): mikrodatan käsittely ja sen vaikutukset 
empiirisen analyysin tuloksiin.

11.11. 
Svetlana Ledyaeva (ay): Foreign investments between
offshore Financial Centers and russia: institutional arbitrage 
or institutional Escape?

18.11. 
Heli Koski (Etla): does marginal Cost pricing of psi spur Firm 
Growth?

25.11. 
Janne Tukiainen (vatt ja HECEr): political re-election
incentives and policy Choices: Evidence from voting on 
municipal mergers.

02.12. 
Juhani Turkkila (kuntaliitto): kuntatalouden näkymät.

09.12. 
Antti Kauhanen ja Mika Maliranta (Etla): makropalkkakehi-
tyksen mikrodynamiikka.

16.12. 
Petri Böckerman (pt): ulkoistaminen ja työolot.



18 Liite 6

Kari Alho

”How to restore sustainability of the Euro?”, kansantaloustie-
teen päivät, taloustieteellinen yhdistys, 11.2., oulu

 
Rita Asplund

”Challenges of nordic labour markets: a polarization of work-
ing life?”, 8th EuroFramE Conference on economic policy  
issues in the European union – labour markets after the crisis: 
policy challenges for the Eu economies, EuroFramE, Helsinki, 
10.6. (yhdessä Erling Barthin, per lundborgin ja kjersti  
misje nilsenin kanssa)

”innovations-relaterade reflektioner kring företagen och deras 
verksamhetsmiljö”, Ett innovationspolitiskt ramverk för sveri-
ge – del i: utbildning och forskning i världsklass, Entreprenör-
skapsforum, tukholma, ruotsi 6.5.

”Erilaisuus työelämän voimavarana: ikä ja koulutus”, Eriarvoi-
nen työ -seminaari, työterveyden Edistämisyhdistys ry,  
Helsinki, 24.5. 

Antti Kauhanen

”Career and Wage dynamics: Evidence from linked-Employer 
Employee data”, vatt seminaari, Helsinki, 7.4

”Career and Wage dynamics: Evidence from linked-Employer 
Employee data”, society of labor Economists’ 16th annual 
meeting, vancouver, kanada, 29.4.

”Gender differences in Careers”, scandinavian Economic  
History meeting, Göteborg, ruotsi, 26.8.

 ”performance measurement and incentive plans”, scandina-
vian Economic History meeting, Göteborg, ruotsi, 27.8.

 ”performance measurement and incentive plans”, Colgate 
university – Hamilton College Economics seminar, Colgate  
university, Hamilton, new york, yhdysvallat, 18.11. 

Markku Kotilainen

”suomen talous elpyy vajeiden ja eurokriisin varjossa”.  
kuntaliiton hallitus, Helsinki, 3.2.

”makrokatsaus: miten suomi ja globaali talous ovat kehitty-
mässä”, kiinteistövälittäjien keskusliitto, Helsinki, 28.4.

”Euroopan velkakriisin merkitys ja vaikutus suomeen”,  
alexandria-pankkiiriliike, oulu, 18.10.

”Euroopan velkakriisin merkitys ja vaikutus suomeen”,  
alexandria-pankkiiriliike, kouvola, 20.10.

”Euroopan velkakriisin vaikutukset suomeen”, parkanon  
säästöpankki, parkano, 10.11. 

Jukka Lassila

”työeläkejärjestelmä kestäväksi”, tEla, Helsinki, 10.1.

”työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin laskelmista, kommentti-
puheenvuoro”, Etk, Helsinki, 13.6.

”Fiscal sustainability and policy rules under changing demo-
graphic forecasts”, the 67th Congress of the international  
institute of public Finance (iipF), ann arbor, michigan,  
yhdysvallat, 8.–11.8.

”Eläkevalta suomessa”. tElan hallitus, Helsinki, 7.9.

”Hoito- ja hoivamenojen rahoittamisesta, vatt-päivä,  
Helsinki, 7.10. 

Terttu Luukkonen

”Conservatism and risk-taking in peer review: the Emerging 
ErC practices”, Workshop on peer review practices and risk-
taking in Funding path-breaking research, riksbankens jubi- 
leumsfond, tukholma, ruotsi, 1.4.

”importance of the non-financial value-added of government 
and independent venture capitalists”, Entrepreneurial Finance: 
the real impact, viCo scientific Conference, milan-stresa, ita-
lia, 30.6.–1.7. (yhdessä matthias deschryveren, Fabio Bertonin 
ja tuomo nikulaisen kanssa).

”supporting ‘Frontier research’: the limitations of peer  
review”, atlanta Conference on science and innovation policy: 
Building Capacity for scientific innovation and outcomes,  
atlanta, yhdysvallat, 15.–17.9. (yhdessä maria nedevan  
kanssa). 

Mika Maliranta

”yritysten tuottavuus ja iCt:n käyttö – trendit ja näkymät”,  
sähköisen liiketoiminnan valiokunnan kokous, keskuskauppa-
kamari, Helsinki, 7.2. 

”suomen tuottavuus- ja talouskasvu”, jyväskylän yliopisto,  
jyväskylä, 6.4.

kommenttipuheenvuoro jens arnoldin, Giuseppe nicolettin ja 
stefano scarpettan tutkimuksesta ”regulation, resource real-
location and productivity Grotwth”, nordic Economic policy  
review: special issue on ”productivity and Competitiveness”, 
Helsinki, 29.4.

Liite 6 Esitelmiä ja alustuksia



19Liite 6

”kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjui-
hin”, maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuusfoorumi, osa 2, 
jyväskylä, 10.5.

”suomen yrityssektorin kilpailukyky”, suomen talouspoliittiset 
haasteet – eläkejärjestelmä ja kilpailukyky, pohjola markets, 
Helsinki, 25.5.

”recessions, productivity and renewal”, programme for oECd 
structural mission to Finland, Etla, Helsinki, 7.6.

”jatkuva talouskasvu – kannattaako siihen edes pyrkiä?”,  
jyväskylän kesän Hyde park, jyväskylä, 14.7.

”terve tuho – tietä tuottaville työpaikoille ja kasvulle”, Etelä-
karjalan ja kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmien semi-
naari, imatra, 23.–24.8.

kommenttipuheenvuoro stéphan vincent-lancrin esityksestä 
”the oECd innovation strategy for Education and training”,  
seminaari ”koulutuksen innovaatiostrategia – onko sellaista, 
tarvitaanko?”, opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki, 13.9.

”Creative destruction and productivity: a Finnish perspective”, 
seminaari ”Explaining and improving productivity: the danish 
Experience in an international perspective”, danmarks natio-
nalbank and the international monetary Fund, tanska,  
kööpenhamina, 22.–23.9. 

”työelämän kehityksen reunaehdot”, seminaari ”yhdessä 
enemmän – uudistuva työelämän kehittämis- ja palvelutehtä-
vä”, opetus- ja kulttuuriministeriö ja suomen yrittäjät,  
Helsinki, 19.10.

”talouskasvu ja alueet”, keski-suomen liikenneseminaari,  
jyväskylä, 29.11. 

Niku Määttänen

”private and public provision of longevity and long term care 
insurance”, oslo university, oslo, norja, 14.10. 

Timo Nikinmaa

”antaa valojen palaa – teollisuutta tarvitaan”, pohjois-karjalan 
tuotannollisten alojen uusiutumisohjelman käynnistysseminaa-
ri, joensuun tiedepuisto, joensuu, 31.5.

”antaa valojen palaa – teollisuutta tarvitaan”, liiketalouden ja 
teknologian työryhmä, teknologiateollisuus ry, Helsinki 6.10.

”antaa valojen palaa! – tutkimusta meiltä ja muualta”, teolli-
nen pohjola -seminaari, pohjola-norden, Helsinki 7.10. 

Petri Rouvinen

”Who Captures value in Global supply Chains? Case nokia 
n95”, Berkeley, kalifornia, yhdysvallat, 21.1. 

”avainlippu arvolle?”, alkuperämerkkitoimikunnan kokous, 
suomalaisen työn liitto, Helsinki. 8.2. 

”value Capture in Global supply Chains”, roundtable discus-
sion on the role of trade in Global Economy, ulkoministeriö, 
kirkkonummi, 16.2.

”Who Captures value in Global supply Chains? Case nokia 
n95”, Graduate institute, Geneve, sveitsi, 18.2. 

”odota odottamatonta”, toimintaympäristön ennakointi- 
projekti, suomen akatemia, Helsinki. 3.3.

”Extreme Events and Game Changers: national Consider-
ations”, Edinburgh, iso-Britannia, 24.3.

”suomen talouden rakennemuutos”, tilannekatsaus, työ- ja 
elinkeinoministeriön johtoryhmä, Helsinki, 5.9. 

tEmin kasvuyrityskatsaus 2011:n esittely, työ- ja elinkeino- 
ministeriö, Helsinki, 21.6. 

”Extreme Events – ääritapahtumat”, sitra, Helsinki, 27.9. 

kasvuyrityskatsaus 2012:n suunnittelu, työ- ja elinkeinominis-
teriö, Helsinki. 29.9.2011. 

”mistä arvo syntyy ja kuka sen kaappaa?”, työ- ja elinkeino- 
ministeriö, Helsinki, 21.11. 

”teknologiapolitiikka”, aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 
Helsinki, 28.11.

”Globaali arvonmuodostus – Case nokia n95”, työ- ja elin- 
keinoministeriö, Helsinki, 14.12.

tEmin Elinkeinopoliittisen linjauksen valmistelu: lähtökohdat 
Etlan näkökulmasta, työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki, 
14.12.

”self-employment & Entrepreneurship work @ Etla”, nordic 
innovation, oslo, 21.12. 

Tarmo Valkonen

”julkisen talouden haasteet pitkällä aikavälillä, kommentti”,  
taloustieteellinen yhdistys, Helsinki, 22.3.

”kestävyysvajearvonta”, palkansaajien tutkimuslaitoksen semi-
naari, Helsinki, 27.4.

”aging and sustainability of public finances”, statistical days,  
tilastoseura, Helsinki, 30.5.

”seuraavan hallituskauden finanssipolitiikan raamit”, sisäminis-
teriön suunnittelupäivä, vierumäki, 3.2.

Liite 6 Esitelmiä ja alustuksia



20 Liite 6

”väestön ikääntymisen kansantaloudelliset seuraukset”, suomi 
ikääntyy – luentosarja, Helsingin yliopisto, 15.2.

”julkisen talouden kestävyys ja politiikka”, turun yliopiston  
topsos-koulutus, Helsinki, 13.5.

”työeläkejärjestelmän tavoitteiden mittaamisesta”, Etk,  
Helsinki, 19.5.

”verot valtion maksettaviksi – kommentteja terveydenhuollon 
rahoitukseen”, kansaneläkelaitos, Helsinki, 16.11. 

Pekka Ylä-Anttila

”innovation systems and policies”, tallinnan teknillinen yliopis-
to, 29.11.

Liite 6 Esitelmiä ja alustuksia



21Liite 7

Liite 7 Asiantuntijatehtävät

TiEdEyhTEisö, yhdisTyksET, komiTEaT ja TyöRyhmäT

Kari Alho

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen hallitus, sihteeri.

suomen dosenttiliiton hallitus, jäsen.

valtiovarainministeriö, talouspolitiikan koordinaatio ja kansain-
väliset rahoituskysymykset -jaosto (Eu1), jäsen. 

Rita Asplund

ösB/irs -konsortion hanke ”organisation of exchange of good 
practices on gender equality” (tender dG Empl no. vt/2010/ 
027), kansallinen asiantuntija. 

Antti Kauhanen

industrial relations, international journal of production  
Economics, journal of Economic Behavior and organization,  
oxford Economic papers, scandinavian journal of Economics, 
social science and medicine, käsikirjoituksien arvioija.

työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muuto-
strendit -työryhmä, asiantuntija. 

Markku Kotilainen

Euroframe-ryhmä (eurooppalaisten taloudellisten tutkimuslai-
tosten verkosto), steering committee, jäsen. 

Euroframe-ryhmä, 7. konferenssi ”labour markets after the 
Crisis: policy Challenges for the Eu Economies?”, Helsinki, 
10.6., vastuullinen järjestäjä.

suomalais-venäläisen tieteellis-teknisen komission talous- ja 
yhteiskuntatieteiden jaosto, suomen akatemia, jäsen.

maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta/kriisivalmius-
jaosto, jäsen.

ulkoasiainministeriö, laaja oECd-ryhmä, jäsen.

ulkoasiainministeriö, transatlanttisen verkoston talous- ja inno-
vaatiojaosto, jäsen.

ulkoasiainministeriö, transatlanttisen verkoston ulkopolitiikka-
jaosto, jäsen.

valtiovarainministeriö, laaja Eu1-jaosto, varajäsen. 

Terttu Luukkonen

atlanta Conference on science and innovation policy: Building 
Capacity for scientific innovation and outcomes, sept. 15–17, 
2011, atlanta, united states, member of the program Com-
mittee.

13th international Conference on scientometrics and informet-
rics, 4–8 july 2011, durban, south africa, member of the  
programme Committee.

Entrepreneurial Finance: the real impact, viCo scientific Con-
ference, milan-stresa, 29 june–1 july, 2011, Chair of opening 
session.

Workshop on peer review practices and risk-taking in Funding 
path-breaking research, organised by riksbankens jubileums-
fond, 1 april, 2011, stockholm, organiser of the scientific 
programme. 

European alliance for innovation (Eai), member of the adviso-
ry Board, 2011–.

Commission of the European Communities, directorate  
General information society and media, study ”performance 
monitoring Concepts and tools for Eu funded research in iCt” 
(smart 2010/0028); independent Expert (reviewer), april 
2011–.

Commission of the European Communities, directorate Gener-
al information society and media, panel of Experts to evaluate 
(the Final/second interim Evaluation) the information Commu-
nications technologies policy support programme (iCt-psp) of 
the Competitiveness and innovation Framework programme 
(Cip) (2007–2013); member, january–july 2011.

karolinska institutet, stockholm, member of the examination 
committee of pauline mattsson’s phd thesis entitled ”dynam-
ics of European research collaboration networks – relation to 
policy instruments and other factors”. public defense in stock-
holm, 18 march.

aalto university, opponent of marja-liisa niinikoski’s doctoral 
thesis entitled ”innovation: Formation of a policy field and a 
policy-making practice”, public defense 30 may.

the academy of Finland, member of an expert panel in the 
evaluation of the us-portugal partnership programmes, carried 
out by the academy of Finland, 28 october.

research policy, advisory Editor, 1999–.

science, technology & Human values, member of the Editorial 
advisory Board, 1994–1996, 1997–1999, 2000–.

research Evaluation, member of the Editorial advisory Board, 
1991–. 

Mika Maliranta

jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitos, professori (osa- ja 
määräaikainen), 1.8.2009–.
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Euroopan unioni, action/tC/dC: is0701 ”Comparative analysis 
of Enterprise data: industry dynamics, Firm performance and 
Worker outcomes”, vastuuhenkilö.

international advisory Committee of the international produc-
tivity monitor, kanada, jäsen. 

Niku Määttänen

Finnish doctoral programme in Economics, macroeconomic 
theory, instructor.

Finnish doctoral programme in Economics, macroeconomics 
workshop, coordinator. 

nordic summer symposium in macroeconomics, member of 
the organizing committee. 

CEsifo Economic studies, Guest editor. 

Timo Nikinmaa

FoFFi – uuden valmistavan teollisuuden tutkimusagenda,  
projektin ohjausryhmä, jäsen.

suomalaisen omistajuuden neuvottelukunta (sonk), sihteeri. 

Petri Rouvinen

aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, väitöskomitea, lausunto 
ktm ossi lindströmin väitöskirja-käsikirjoituksesta ”Essays on 
the dynamic interactions between investments and Corporate 
Financing”, 9.9. (yhdessä ari Hyytisen kanssa)

tampereen palveluinnovaatiokeskuksen ohjausryhmä, vara- 
jäsen.

institute for management development (imd), the Competi-
tiveness program, country representative.

World Economic Forum (WEF), the Competitiveness program, 
country representative. 

Pekka Ylä-Anttila

opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulujen uudis-
tuksen valmistelutyön ohjausryhmä, jäsen.

lausunnot ja kuulEminEn

Rita Asplund

asiantuntijalausunto aiheesta Eu:n 8. puiteohjelma, Eu:n tut-
kimus- ja innovaatio-ohjelmat (Euti), Helsingin messukeskus, 
28.03.

kuultavana aiheesta studietidsbegränsning, Åbo nation,  
Helsinki, 7.12. 

Markku Kotilainen

lausunto Eu:n rahoituskehyksistä vuosille 2014–2020, Edus-
kunnan suuri valiokunta, 11.2.

kuultavana Eu:n rahoituskehyksistä vuosille 2014–2020, Edus-
kunnan suuri valiokunta, 16.11. 

Jukka Lassila

kuultavana kestävyyslaskelmista, Eduskunnan tarkastusvalio-
kunta, 2.2. 

Terttu Luukkonen

Commission of the European Communities, dG research  
preassessment meeting, Brussels, 18 july, 2011, with external 
experts on the draft impact assessment to accompany the 
proposal concerning ”Horizon 2010”, the Common strategic 
Framework (CsF) of the Eu for research and innovation Expert. 

Tarmo Valkonen

kuultavana aiheesta ”Budjettikehykset”, Eduskunta, valtiova-
rainvaliokunta, 28.10.

lausunto Eläketurvakeskuksen ja kevan pitkän aikavälin laskel-
mien oletuksista, eläkeneuvottelutyöryhmä, 19.12.

Liite 7

Liite 7 Asiantuntijatehtävät



23

Liite 8 Tuloslaskelma ja tase

Liite 8

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
      
Varsinainen toiminta     
 tuotot     
  projektituotot 1 767 567.80 1 922 098.78
  muut tuotot 303 178.25 333 029.00
 tuotot yhteensä 2 070 746.05 2 255 127.78
 kulut    
  Henkilöstökulut 2 686 085.58 2 832 898.70
  poistot 33 072.65 66 294.47
  muut kulut 967 809.22 954 501.32
 kulut yhteensä 3 686 967.45 3 853 694.49
Tuotto-/kulujäämä -1 616 221.40 -1 598 566.71
Varainhankinta      
 tuotot     
  kannatus- ja jäsenmaksut 855 000.00 835 000.00
  tt-säätiön lisärahoitus 713 500.00 695 000.00
Tuotto-/kulujäämä -47 721.40 -68 566.71
sijoitus- ja rahoitustoiminta -159 351.25 -68 419.84
yleisavustukset 220 000.00 210 000.00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 927.35 73 013.45
      
     
Tase  31.12.2011 31.12.2010
      
VASTAAVAA 
 Pysyvät vastaavat
  aineelliset hyödykkeet  99 217.92 124 964.97
  sijoitukset  1 067 431.64 1 067 431.64
 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 166 649.56 1 192 396.61
 Vaihtuvat vastaavat
  pitkäaikaiset 200 000.00 0.00    
  lyhytaikaiset 616 479.40 623 916.89
  rahat ja pankkisaamiset 539 831.77 747 660.59
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 356 311.17 1 371 577.48
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 522 960.73 2 563 974.09
      
VASTATTAVAA 
 Oma pääoma      
  arvonkorotusrahasto 1 000 000.00 1 000 000.00
  Edellisten tilikausien ylijäämä 526 184.60 453 171.15
  tilikauden ylijäämä 12 927.35 73 013.45
 Oma pääoma yhteensä 1 539 111.95 1 526 184.60
 Vieras pääoma      
  lyhytaikainen  vieras pääoma 983 848.78 1 037 789.49
 Vieras pääoma yhteensä 983 848.78 1 037 789.49
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 522 960.73 2 563 974.09
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