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SATU-hankkeen seminaari

Muutoksia PT:n kotisivuilla

Tutkimushankkeesta ”Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja sukupuolten palkkaerot (SATU)” järjestettiin 3.12. seminaari, jonka lehdistötiedote löytyy PT:n kotisivuilta. Kyseessä on Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishanke, joka
on saanut sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alan
rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta. Sen keskeisenä tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten uusien
palkkausjärjestelmien käyttöön otto – tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen suorituksen arviointi sekä tulospalkkaus – vaikuttavat miesten ja naisten palkkaeroihin.
Hankkeen loppuraportti ilmestyy ensi vuoden lopulla.

”Kuukauden kolumni” ja ”Talouskehityksen kommentointia” on marraskuusta alkaen yhdistetty PT-blogiin. Vanhat
kolumnit ja talouskommentit löytyvät ”Arkistosta”. Talousennusteen tarkistukset kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvät jatkossa kohdassa ”Uusin talousennuste”.

Ennusteet
Palkansaajien tutkimuslaitoksen 20.11.2009 julkistetussa, kaikkien aikojen ensimmäisessä toimialaennusteessa
tarkastellaan teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän
palvelujen näkymiä vuoteen 2011 saakka. Toimialaennuste löytyy PT:n kotisivuilta.
PT:n varsinaisen talousennusteen tarkiste ilmestyy
joulukuun puolivälissä kotisivuille kohtaan ”Uusin talousennuste”. Kevään talousennuste vuosille 2010–2011 ilmestyy pääsiäisen jälkeen viikolla 14. Tarkempia tietoja
sen julkistamisesta annetaan ensi vuoden ensimmäisessä
Jäsentiedotteessa.

Laitoksen 40-vuotisjuhlan valmistelut
PT:n vuonna 2011 vietettävien 40-vuotisjuhlien järjestelytoimikunta on pitänyt ensimmäisen kokouksensa johtaja Jaakko Kianderin johdolla. Tilaisuuden ajankohdaksi on
alustavasti sovittu syyskuun puoliväli.

Tutkimusneuvottelukunta perustetaan
PT:n johtokunta on perustanut tutkimusneuvottelukunnan, johon se on nimennyt seuraavat 10 henkeä 2-vuotiskaudeksi alkaen 1.1.2010. Neuvottelukunnan tehtävänä
on toimia foorumina laitoksen tutkijoiden ja taustayhteisöjen asiantuntijoiden keskustelulle.
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Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 4/2009 ilmestyy
joulukuun puolivälissä teemanaan ”työ ja tuottavuus”.
Helmikuun puolivälissä ilmestyvän numeron 1/2010 teemana on ”työurat”.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia-sarja:

 No. 108 Eero Lehto: Essays on Mergers and Acquisitions and Trade on Innovations.
Väitöskirja koostuu viidestä aikaisemmin julkaistusta
artikkelista, joista neljän aihe liittyy yrityskauppoihin.
Yrityskauppa- analyysin kolmessa ensimmäisessä artikkelissa tutkitaan niitä tekijöitä, jotka saavat yrityksen tulemaan joko yrityskaupan kohteeksi tai ostajaksi. Neljännessä artikkelissa tutkitaan yrityskauppojen
vaikutuksia. Viides artikkeli on teoreettinen työ, jossa
analysoidaan innovaatioiden markkinoita.
 No. 109 Ville Haltia, Pasi Holm, Jaakko Kiander, Eero
Lehto, Katariina Maliniemi ja Markku Ollikainen: Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan.

Työpapereita-sarja:

 No. 255 Petri Böckerman, Edvard Johansson ja Antti Kauhanen: Innovative Work Practices and Sickness
Absence: What Does a Nationally Representative Employee Survey Tell?, 2009.
Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikkainnovaatioiden
vaikutuksia sairauspoissaoloihin. Työpaikkainnovaatioilla tarkoitetaan itseohjautuvia tiimejä, informaation
jakamista, työnantajan tarjoamaa koulutusta sekä kannustinpalkkausta. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta vuodelta 2008. Yhden yhtälön
mallien perusteella havaitaan, että työpaikkainnovaatiot kasvattavat työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden lyhyitä sairauspoissaoloja. Kahden yhtälön mallien
avulla, joissa voidaan huomioida se, että työpaikkainnovaatiot ovat endogeenisia muuttujia, päädytään puolestaan siihen, ettei työpaikkainnovaatioilla ole yhteyttä
sairauspoissaoloihin eikä työtapaturmiin.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:

 Petri Böckerman, Ulla Hämäläinen ja Roope Uusitalo
(2009): Labour Market Effects of the Polytechnic Education Reform: The Finnish Experience. Economics of
Education Review, 28:6, 672–681.
Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia työmarkkinoilla.
 Petri Böckerman ja Erkki Laukkanen (2009): Presenteeism in Finland: Determinants by Gender and the Sector of Economy, Ege Academic Review, 9, 1007–1016.
Tutkimuksessa tarkastellaan sairaana työskentelyyn
vaikuttavia tekijöitä Suomessa.
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 Edvard Johansson, Petri Böckerman, Tuija Martelin ja
Kari Poikolainen (2009): Does education shield against
common mental disorders? Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Keskusteluaiheita, No. 1202.
Tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta
terveyteen.
 Lars Jonung, Jaakko Kiander ja Pentti Vartia
(toim.)(2009): The Great Financial Crisis in Finland
and Sweden. The Nordic Experience of Financial Liberalization. Edward Elgar.
Kirjaan sisältyvissä artikkeleissa tarkastellaan 1990alun lamaa ja siihen johtanutta kehitystä rahoitusmarkkinoilla Ruotsissa ja Suomessa.
 Jukka Pirttilä (2009): Mirrlees Review ja Suomen verojärjestelmä, teoksessa Eerola, E. ym. (toim.): Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen – miksi ja mihin
suuntaan? VATT Julkaisuja 54, s. 139–166.
Kyseessä on päivitetty versio katsauksesta Suomen
verojärjestelmän uudistamiseen.

Tulossa olevia tutkimuksia
 Kristiina Huttunen, Jarle Møen ja Kjell G. Salvanes:
How Destructive is Creative Destruction? Effects of
Displacement on Labor force Withdrawal, within-firm
Labor Mobility and Earnings, Journal of the European
Economic Association (tulossa).
Tutkimuksessa tarkastellaan irtisanomisten seurauksia.

Uusia tutkimussopimuksia
 Suomen Akatemian on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeelle ”Kansainvälistymisen ja rakennemuutoksen vaikutus työntekijöihin ja työpaikkoihin” vuosille
2010–2013. Tutkimushanke toteutetaan yhdessä Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa. PT:ssä hankkeen toteuttaa vanhempi tutkija Kristiina Huttunen.
 Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeelle ”Näyttö ratkaisee? – Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista kone- ja metallialalla”. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metallityöväen Liitto ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa.
Tutkimushankkeen toteuttavat, vanhempi tutkija Mari
Kangasniemi, tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen,
tutkimusjohtaja Reija Lilja ja tietohallintopäällikkö Eija
Savaja vuoden 2010 aikana.

Henkilöstöuutisia
 Vanhempi tutkija Kristiina Huttunen on virkavapaalla 1.1.–31.7.2010.
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