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PT:n johtaja ilmastopolitiikan
selvitysmieheksi
Pääministeri Matti Vanhanen on asettanut PT:n johtaja
Jaakko Kianderin selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa
ilmastopolitiikkaa sosiaalisesti reilulla tavalla. Selvitystehtävä liittyy hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmisteluun. Selonteko linjaa pitkän
aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja esittää toimenpide-ehdotuksia. Selonteko annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009.
Kianderin tehtävänä on tuottaa tulevaisuusselontekoa
varten ehdotuksia keinoista, joilla ilmastopolitiikkaa voidaan toteuttaa mahdollisimman reilulla tavalla. Selvitystyössä tulee arvioida mahdollisuuksia soveltaa ohjauskeinoja niin, että ilmastonsuojelun sosiaaliset hyödyt voitaisiin maksimoida ja haitat minimoida. Kianderin toimikausi
on 9.6.2008–15.10.2008.

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2008–2009 julkistetaan taustayhteisöjen edustajille maanantaina 25.8.2008 klo 10 ja tiedotusvälineille tiistaina
26.8.2008 klo 10, jonka jälkeen se on saatavilla laitoksen
www-sivuilta.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 2/2008 ilmestyi
toukokuussa. Se sisältää laitoksen talousennusteen lisäk-

si artikkeleita palkoista, työehtosopimuksista, kauppojen
aukioloajoista, huipputulojen verotuksesta ja kehitysavusta. Tässä lehdessä on myös ETLAn toimitusjohtaja Sixten
Korkmanin haastattelu. Numero 3/2008 ilmestyy syyskuun puolivälin jälkeen. Sen teemana on kuntatalous.

PT:n kotisivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen kotisivut osoitteessa
www.labour.fi ilmestyvät sisällöltään ja muodoltaan uudistettuina aivan lähipäivinä.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:
 No. 241 Samuli Hiekka ja Matti Virén (2008): Nostaako asumistuki vuokria? Tutkimus Turun seudun vuokra-asuntomarkkinoista.
 No. 242 Merja Kauhanen, Iben Bolvig, Inés Hardoy,
Reija Lilja ja Marianne Røed (2008): The incentive effects of tightened UIB entitlement rules – Empirical
evidence from three Nordic countries.
Tutkimus käsittelee työttömyysturvan saantiehtojen
kiristyksen kannustinvaikutuksia kolmessa pohjoismaassa.
 No. 243 Eero Lehto, Petri Böckerman ja Janne Huovari
(2008): The return to the technological frontier: The
conditional effect of plants’ R&D on their productivity
in Finnish manufacturing.
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, riippuuko tutkimusja kehitysmenojen vaikutus tuottavuuteen toimipai-
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kan sijainnista toimialan tehokkuusrintaman suhteen.
Tulosten mukaan toimipaikan omalla ja sen emoyrityksen TK:lla on positiivinen vaikutus tuottavuuteen.
Toimipaikan oman T&K:n vaikutus tuottavuuteen vähenee toimipaikan etäisyyden kasvaessa toimialan tehokkuusrintamasta. Muiden yritysten T&K-kannan vaikutus on myös keskimäärin positiivinen, mutta tämä
vaikutus kasvaa toimipaikan etäisyyden kasvaessa toimialan tehokkuusrintamasta. Tämän lisäksi havaitaan
se, että toimipaikoilla on taipumus lähentyä toimialan
tehokkuusrintamaa riippumatta muiden yritysten T&Kkannan vaikutuksista.

Tulossa olevia tutkimuksia:
 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 -sarjassa julkaistaan elokuussa Segregaatio ja sukupuolten palkkaerot -hankkeen loppuraportti, johon Reija
Lilja, Eija Savaja ja Ilpo Suoniemi (yhdessä ETLAn Rita
Asplundin kanssa) ovat kirjoittaneet luvun ”Sukupuolten välisen segregaation monimuotoisuus ja sukupuolten palkkaerot teknologiateollisuudessa”.
 Elokuussa ilmestyy loppuraportti Suomen Akatemian
rahoittaman ”Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot”-tutkimusohjelman osahankkeesta, joka on
toteutettu Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Kuopion yliopistossa. Se ilmestyy PT:n Raportteja-sarjassa
otsikolla ”Suomalainen tulopolitiikka, poliittinen vaihdanta ja sosiaalinen pääoma”. Loppuraportissa on kolme kirjoitusta, joiden kirjoittajina ovat Jaakko Kiander,
Pekka Sauramo ja Hannu Tanninen (KY).
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Uusia tutkimussopimuksia:
 Työterveyslaitoksen kanssa on solmittu tutkimussopimus Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimushankkeesta ”Promotion of Resources and Well-Being
in Work Transitions” ajalle 1.1.2008–31.12.2009.
 Stakesin kanssa on solmittu tutkimussopimus, jossa
yhdistetään hankkeet ”Kilpailuttaminen vai oma tuotanto vanhuspalveluissa” ja ”Tuottavuus, kustannukset ja työhyvinvointi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa – yksityinen vai kunnan tuotanto?”

Henkilöstöuutisia
 PhD Mari Kangasniemi on nimitetty vanhemmaksi
tutkijaksi 11.8.2008 alkaen.
 Taloustieteen yo Risto Rönkkö toimii tutkijaharjoittelijana 5.5.–29.8.2008.
 Kauppatieteiden yo Miikka Rokkanen toimii tutkijaharjoittelijana 19.5.–18.8.2008.
 Valtiotieteen yo Heli Hyykky toimii tutkijaharjoittelijana 19.5.–31.8.2008.
 Kauppatieteiden yo Sakari Kohvakka toimii tutkijaharjoittelijana 19.5.–18.8.2008.

 (2)

