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Toimialaennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimialaennuste vuosille 2012–2013 julkistetaan seuraavan
kerran marraskuussa. Tarkempi aika selviää
tiedotusvälineille lähetettävästä kutsusta noin
2 viikkoa aikaisemmin.
Tutkimusiltapäivä työhyvinvoinnista
Palkansaajien tutkimuslaitos järjestää tutkimusiltapäivän työhyvinvoinnista torstaina 18.
lokakuuta klo 12.30-16.15. Palvelualojen ammattiliiton (PAM) tiloissa, Paasivuorenkatu 4-6
A, 2. kerros. Seminaarissa erikoistutkija Petri
Böckerman ja tutkimuskoordinaattori Merja
Kauhanen esittelevät omissa esityksissään PT:
ssä tehtyä tutkimusta työhyvinvoinnin alalta.
Seminaarin kansainvälisenä puhujavieraana
on tutkimusjohtaja, PhD Mari Jepsen ETUI:sta
(European Trade Union Institute). Hän pitää
seminaarissa esitelmän työpaikkojen laadusta
talouskriisin aikana.

Lisäksi seminaarissa SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila esittelee SAK:n vuoden 2012
työolobarometrin tuloksia. Tarkempi ohjelma
ja ilmoittautumisohjeet löytyvät laitoksen kotisivulta www.labour.fi.
Talous&Yhteiskunta-lehti
Talous&Yhteiskunta-lehden numero 3/2012 on
juuri ilmestynyt. Se on teemanumero ”Kunnat
muutoksessa” ja sisältää myös PT:n talousennusteen vuosille 2012-2013 sekä kaupunkitaloustieteen professori (emeritus) Heikki
A. Loikkasen haastattelun. Lehden numero
4/2012 ilmestyy joulukuun puolivälissä.
Lausunto VM:lle
Palkansaajien tutkimuslaitos on antanut lausunnon hallituksen esityksestä talous- ja rahaliittoa koskevasta sopimuksesta. Lausunnon
ovat kirjoittaneet johtaja Seija Ilmakunnas ja
tutkimuskoordinaattori Eero Lehto, ja se on
saatavana laitoksen kotisivulta.
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Uusia työpapereita

Uusia tutkimussopimuksia

 279 Kauhanen Merja: The impact of the
near superior’s management on worker
wellbeing, retirement intentions, and establishment productivity.

 Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Ammattiyhdistysliikkeen rooli kehitysmaissa - kirjallisuuskatsaus”.

Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia
vaikutuksia lähiesimiehen johtamisella on
työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen, eläköitymisaikeisiin ennen varsinaista
eläkeikää sekä toimipaikkojen tuottavuuteen. Lisäksi selvitetään, onko lähiesimiehen johtamisen merkityksessä työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen ja eläkeaikeisiin tapahtunut muutoksia yli ajan.

Vanhempi tutkija Mari Kangasniemi ja tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttavat hankkeen vuoden 2012 aikana.

 278 Kangasniemi Mari: Job satisfaction and
wage dispersion.

 Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt
hankintapäätöksen, jossa Palkansaajien
tutkimuslaitokselta tilataan hanke ”Palkkaja sopimuspolitiikan ja palkkausjärjestelmien tutkiminen, arviointi ja kehittäminen samapalkkaisuusnäkökulmasta kaupan alalla
ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalla”.

Työpaperissa tarkastellaan toimipaikan sisäisen palkkahajonnan yhteyttä erilaisiin
yksilöllisen työhyvinvoinnin mittareihin.

Tutkimusjohtaja Reija Lilja ja tietohallintopäällikkö Eija Savaja toteuttavat hankkeen
vuoden 2013 syyskuun loppuun mennessä.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:
 Böckerman, P. & Johansson, E., & Saarni,
S.I. (2012), Institutionalisation and Subjective Wellbeing for Old-age Individuals: Is
Life Really Miserable in Care Homes? Ageing
and Society, 32, 1176-1192.
Tutkimuksessa tarkastellaan laitoshoidon
vaikutusta henkilöiden itsensä kokemaan
hyvinvointiin Suomessa.

Tulossa olevia tutkimuksia
 Suoniemi, Ilpo: Köyhyyden dynamiikasta
Suomessa 1995-2008.
Ilmestyy syksyllä
(ETK) sarjassa.

Eläketurvakeskuksen

 Vanhempi tutkija Markku Lehmus väittelee
5.12. Turun yliopistossa.
Väitöskirjan otsikko on ”Essays on the
macroeconomic effects of taxation” (suom.
”Esseitä verotuksen makrotaloudellisista
vaikutuksista”), ja siinä tutkitaan verotuksen vaikutuksia makrotaloudellisilla malleilla.
 (2)

