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Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2008–2009 julkistettiin 12.3. ja on saatavilla laitoksen
www-sivuilta.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2008 ilmestyy lähipäivinä. Sen teemana on työelämä.
Lehden numero 2/2008 ilmestyy vapun tienoilla ja sisältää laitoksen talousennusteen lisäksi artikkeleita palkkasopimuksista ja -rakenteesta, julkisista palveluista,
huipputuloista ja Suomen kehitysavusta.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia-sarja:
 No. 106 Rita Asplund ja Petri Böckerman: Palkkaerot
Suomessa. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja
kehityksen tarkastelu.
Tutkimuksessa eritellään palkkaeroja Suomessa käyttäen EK:n aineistoja. Tulosten valossa korkeapalkkaisten teollisuuden toimihenkilöiden palkkaerot ovat kasvaneet merkittävästi 2000-luvun alussa.

teihin Suomessa erityisesti 1990-luvun laman jälkeen,
jolloin investointitoiminta on ollut laimeata. Tulosten
mukaan suorat sijoitukset ulkomaille ovat vähentäneet
investointeja kotimassa.
 No. 240 Hannu Tanninen: Hyvinvointivaltiomallit ja
talouden toiminta.

Raportteja-sarja:
 No. 12 Ritva Pitkänen: Suomalaisyritykset maailmalla
– tuottiko pääoma? Suomalaisyritysten ulkomaanyksiköiden kannattavuus vuosina 1994–2004.

Muualla ilmestyneitä tutkimuksia:
 Reija Lilja, Rita Asplund ja Kaisa Kauppinen (toim.):
Perhevapaavalinnat ja perhevapaiden kustannukset
sukupuolten välisen tasa-arvon jarruina työelämässä,
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:69.
 Petri Böckerman, Edvard Johansson, Pekka Jousilahti
ja Antti Uutela (2008): The Physical Strenuousness of
Work is Slightly Associated with an Upward Trend in the
BMI, Social Science and Medicine, 66, 1346–1355.
Tutkimuksessa havaitaan, että ammattirakenteen
muutoksella ei ole mahdollista selittää ylipainon yleistymistä Suomessa vuosina 1972–2002.

Uusia tutkimussopimuksia:
Työpapereita-sarja:
 No. 239 Pekka Sauramo: Does outward foreign direct
investment reduce domestic investment? Macro-evidence from Finland.
Raportissa tarkastellaan ulkomaille suuntautuneiden
suorien sijoitusten vaikutuksia kotimaisiin investoin-

 The Research Council of Norway on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan miten Suomen ja
Norjan uudet yritysverojärjestelmät vaikuttavat yritysten investointeihin ja osingonjakoon. Jukka Pirttilä
toteuttaa hankkeen yhteistyössä Statistics Norway:n
kanssa vuosina 2008–2009.
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 Nordisk skattevetenskapelig forskningsråd NSFR:n
kanssa on solmittu sopimus ”Vuoden 2005 yritysverouudistuksen vaikutukset investointeihin ja työllisyyteen”. Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttaa
hankkeen vuoden 2008 aikana yhteistyössä VATTin
kanssa.
 Palvelualojen ammattiliiton kanssa on solmittu tutkimusselvityssopimus ”Kauppojen sunnuntaiaukiolon
vaikutukset alan työllisyyteen ja työsuhteisiin”. Erikoistutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen ajalla
1.12.2007–31.1.2008.
 Kemianliiton, Toimihenkilöunioni TU:n ja Uuden Insinööriliiton UIL:n kanssa on solmittu toimialaennustepilottihanke. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto ja
projektitutkija Markku Lehmus sekä ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen toteuttavat hankkeen vuoden
2008 aikana.
 Rakennusliiton kanssa on solmittu selvityshanke ”Selvitys rakennustoimialasta”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto ja projektitutkija Markku Lehmus toteuttavat
hankkeen vuoden 2008 aikana.
 Palkansaajasäätiön kanssa on lisäksi solmittu seuraavat tutkimussopimukset:
”Palkkapaineet ja työmarkkinainstituutiot”. Erikoistutkija Pekka Sauramo toteuttaa hankkeen vuoden 2008
aikana.
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”Yrityskauppojen vaikutus yksilöiden työllisyyteen ja
palkkatasoon”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto ja
vanhempi tutkija Kristiina Huttunen toteuttavat hankkeen vuoden 2008 aikana.
”Työllisyys ja lastenhankintapäätökset työpaikan pysyvän menetyksen jälkeen”. Vanhempi tutkija Kristiina
Huttunen ja projektitutkija Jenni-Maria Kellokumpu toteuttavat hankkeen vuoden 2008 aikana.
”Talouskehityksen analysointi-, seuranta ja ennustetyö”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa
hankkeen yhdessä ennusteryhmän kanssa vuoden
2008 aikana.
”Talous & Yhteiskunta–lehden toimittamiseen ja kehittämiseen vuonna 2008”. Erikoistutkija Heikki Taimio
toteuttaa hankkeen vuoden 2008 aikana.

Henkilöstöuutisia
 Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä on nimitetty
kansantaloustieteen professorin virkaan Tampereen
yliopistoon 1.8.2008 lukien.
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