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Tutkimusneuvottelukunta

Talous&Yhteiskunta-lehti

Johtokunta on valinnut Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusneuvottelukuntaan seuraavat jäsenet kaudeksi 2013-2014: Antti Aarnio
(STTK), Juha Antila (SAK), Timo Eklund (Metalliliitto), Mari Huuhtanen (Jyty), Esa Kaitila
(Paperiliitto), Tuula Kiander (JHL), Petri Palmu
(Pro), Joonas Rahkola (SAK), Kenneth Snellman
(Tehy), Heikki Taulu (Akava), Aila Tähtitanner
(Uusi Insinööriliitto), Mika Väisänen (OAJ) ja
Jukka Vänskä (Lääkäriliitto).

Talous&Yhteiskunta-lehden numero 4/2012 ilmestyy ensi viikolla. Se sisältää EU:n komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin haastattelun sekä artikkeleita finanssi- ja eurokriisistä,
perustulosta, tulonjaosta ja Kiinasta. Lehden
numero 1/2013 ilmestyy helmikuun lopulla, ja
siihen on tulossa artikkeleita mm. kilpailukyvystä.

Nimitys

Palkansaajien tutkimuslaitos on antanut
15.11.2012 valtioneuvoston kanslialle lausunnon ”Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus
- ehdotus kokonaisuudistukseksi”. Lausunnon
on kirjoittanut tutkimusjohtaja Reija Lilja, ja
se on saatavana laitoksen kotisivun Arkistosta.

Johtaja Seija Ilmakunnas on nimitetty Tampereen yliopiston hallituksen jäseneksi kaudeksi
2013-2016.

Lausuntoja
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Palkansaajien tutkimuslaitos on antanut
4.12.2012 eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä koskien talous- ja rahaliittoa koskevaa sopimusta.
Lausunnon on kirjoittanut johtaja Seija Ilmakunnas, ja se on saatavana laitoksen kotisivun
Arkistosta.
Uusia tutkimuksia
 113 Lehmus Markku: Essays on the macroeconomic effects of taxation.
Vanhempi tutkija Markku Lehmus väitteli 5.12. Turun yliopistossa. Väitöskirja on
saatavana sekä painettuna että laitoksen
kotisivulla pdf-muodossa. Siinä tutkitaan
verotuksen vaikutuksia makrotaloudellisilla
malleilla.

Uusia työpapereita
 280 Böckerman, P. & Vainiomäki J. (2012):
Stature and life-time labor market outcomes: Accounting for unobserved differences.
Tutkimuksessa tarkastellaan henkilön pituuden vaikutusta työllisyyteen ja palkkoihin.
 Pirttilä, P. & Nyyssölä, M. & Sandström, S.
(2012): Helping poor farmers to help themselves: Evidence from a group-based aid
project in Mozambique, UNU-WIDER WP
2012:88.
Tutkimuksessa tarkasteltiin Kirkon ulkomaanavun apuprojektin vaikuttavuutta Mosambikin maaseudulla.

Tulossa olevia tutkimuksia
 Lilja, R. & Savaja, E.: Sukupuolten välinen
palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla. Selvitys miesten ja naisten palkkakehityksestä vuosilta 2007—2010 kaupan
alalla, kiinteistöpalvelualalla sekä matkailu, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa, Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 24.
Ilmestyy tammikuussa 2013.
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Selvitys on tehty Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimeksiannosta. Siinä tarkastellaan sukupuolten välisiä palkkaeroja
kolmella yksityisen sektorin palvelualalla;
kaupan alalla, kiinteistöpalvelualalla sekä
matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa (marava). Muut yksityisen sektorin
palvelualat ovat mukana vertailuryhmänä.
Selvitys tuottaa faktatietoa sukupuolten välisistä palkkaeroista, mutta se pyrkii myös
yleisellä tasolla keskustelemaan, minkälaisiin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota kun
sukupuolten välillä havaitaan palkkaeroja.
Mitä eri tavoin mitatut palkkaerot kertovat
sukupuolten välisestä palkkauksellisesta
tasa-arvosta on selvityksen keskeinen lähtökohta.
 Pirttilä, J. & Huttunen, K. & Uusitalo, R.
(2013): The employment effects of low-wage subsidies, Journal of Public Economics,
97, 49-60.
Tulosten mukaan päättynyt matalapalkkatuki ei nostanut kohderyhmän työllisyysastetta, mutta se vähensi osa-aikatyötä
ikääntyneiden joukossa.
 Kangasniemi, M. & Pirttilä, J. (2013): Trade
unions in the south and cooperation between unions in the south and in the north:
A survey of the economics literature. Ilmestyy Työpapereita-sarjassa alkuvuodesta 2013.
Työpaperi on kirjallisuuskatsaus ammattiliittojen roolista kehitysmaissa ja käytöstä
kehitysavun kanavina.

Kirja-arvio
 Ilmakunnas, S.: Jaloilla äänestämisen ylistys,
Kansantaloudellinen
aikakauskirja
4/2012, ilmestyy joulukuussa.
Kirja-arvostelu Björn Wahlroosin teoksesta
Markkinat ja demokratia. Loppu enemmistön tyrannialle.
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Uusia tutkimussopimuksia
 Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on
solmittu sopimus tutkimus- ja kehittämishankkeesta ”Sopimus tasa-arvon varmistamisesta palkka- ja sopimuspolitiikassa”.
Hankkeen toteuttavat tutkimusjohtaja Reija Lilja ja tietohallintopäällikkö Eija Savaja
15.10.2012-30.9.2013.
 Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoituksen Palkansaajien tutkimuslaitoksen
ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikön yhteishankkeelle ”Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja
määräaikaisessa työssä”. Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen toteuttaa hankkeen 1.4.2013-31.12.2014.
Henkilöstöuutisia
Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä on
irtisanoutunut Palkansaajien tutkimuslaitoksesta 1.1.2013 lukien. Julkisen talouden
tutkimuskoordinaattoriksi on nimitetty erikoistutkija Ilpo Suoniemi ajalle 1.1.2013 30.9.2014.
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