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Talousennuste

Työpapereita-sarja:

Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2006–2007 julkistetaan taustayhteisöille maanantaina
28.8. klo 10.00. Tilaisuudessa annettava informaatio on
luottamuksellista tiistaina 29.8. klo 10.00 alkavaan lehdistötilaisuuteen asti.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 2/2006 ilmestyi

huhti-toukokuun vaihteessa, ja se sisältää talousennusteen
lisäksi artikkeleita työvoimapulasta, palkkojen joustavuudesta, työttömien profiloinnista, työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja verotuksesta. Lehden numero 3/2006 ilmestyy syyskuun puolivälissä, ja sen teemana on julkinen sektori.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia-sarja:
No. 100 Eero Lehto, Yrityskaupat Suomessa 1989–
2003. Yrityskauppojen vaikutukset henkilöstön ja toimipaikkojen määrään sekä tuottavuuteen, 2006.
n

No. 218 Kenneth Snellman, Where Did the Physicians
Go? A Study of the Response to Regional Earnings Differences, 2006.

n

No. 219 Petri Böckerman, Seppo Laaksonen ja Jari
Vainiomäki, Micro-level Evidence on Wage Rigidities in
Finland.
Tutkimuksessa tarkastellaan palkkojen nimellistä ja reaalista jäykkyyttä alaspäin Suomessa käyttäen yksilötason aineistoja työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista
vuosilta 1985–2001. Tulokset osoittavat, että palkoissa
oli 1990-luvulla joustavuutta makrotaloudellisessa mielessä. Erityisesti 1990-luvun alun ankaran laman aikana
reaalipalkkojen jäykkyys alaspäin heikkeni ja suuri osa
työntekijöistä koki reaalipalkan alenemisen. Yksilötason
palkanmuutosten perusteella palkat ovat kuitenkin Suomessa kiistatta jäykkiä alaspäin. Kansainvälisen vertailun valossa Suomi kuuluu korkean jäykkyyden maihin
eurooppalaisittainkin tarkasteltuna. Lamavuosien jälkeen
palkkojen reaalijäykkyys on palannut takaisin korkealle
tasolle, vaikka työttömyys on pysynyt korkeana.
n

No 220 Kenneth Snellman, The long-term effects of the
depression on the labour market outcomes for nurses.
n
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Kenneth Snellman on tutkinut sairaanhoitajien työmarkkinatilanteen pitkäaikaisvaikutuksia valmistuvien kohorttien työmarkkina-asemaan. Ainakin työttömyyteen on
ollut pitkäaikaisia vaikutuksia. Laman vaikutus voi tulosten mukaan olla yli kaksi prosenttiyksikköä pitkällä
aikavälillä niiden kohorttien osalta, jotka valmistuivat sen
aikana. Vaikutus voi olla suurempi työllisyyteen hoitoalalla, mutta sen suhteen estimoinnit ovat epävarmempia.

en sijoittamisessa erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Muualla ilmestyneitä tutkimuksia:

n

n Petri Böckerman ja Roope Uusitalo, Erosion of the Ghent
System and Union Membership Decline: Lessons from
Finland, British Journal of Industrial Relations, 44, June
2006, 283–303.

Tulossa olevia tutkimuksia:
n Merja Kauhanen, Reija Lilja ja Eija Savaja, Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus kysynnän näkökulmasta, Työministeriö, Työpoliittisia tutkimuksia, ilmestyy kesäkuussa (Palkansaajien tutkimuslaitos, Tutkimuksia 101).
Työttömille tarjotun työvoimapoliittisen koulutuksen
ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole havaittu edistävän
kovin merkittävästi heidän työllistymistään. Tämän koulutuksen hyödyt tulevat esille vasta riittävän pitkän ajan
kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Koulutuksen aloittaneiden työttömien ajankäyttöä sitoo koulutus, kun
muut työttömät hakevat aktiivisesti työtä. Tämä vaikutus koulutukseen osallistuvien työllistymiseen on huomattava. Niinpä jos koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan hyvin lyhyen ajan kuluttua koulutuksen aloittamisesta, saadaan pääasiassa negatiivisia tuloksia koulutuksen hyödyistä. Nämä vaikutukset ovat sitä voimakkaampia mitä aikaisemmassa työttömyyden vaiheessa
koulutus aloitetaan.

Uusia tutkimusprojekteja
Eläketurvakeskuksen kanssa on solmittu tutkimussopimus “Eläköityminen ja toimeentulon kehitys”. Erikoistutkija Ilpo Suoniemi toteuttaa hankkeen vuoden 2006
aikana.
n

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd NSFR:n
kanssa on solmittu sopimus “Vuoden 2005 yritysverouudistuksen vaikutukset investointeihin ja työllisyyteen”.
Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttaa hankkeen
vuoden 2006 aikana VATTin kanssa yhteistyössä.
Toimihenkilöunioni TU ry:n kanssa on solmittu sopimus “TU ry:n työolokysely”. KTM tietohallintopäällikkö Eija Savaja toteuttaa kyselyn 30.6.2006 mennessä.
n

Valtioneuvoston kanslian kanssa on solmittu tutkimussopimus “Työn tarjonnan kannustimet Suomessa”. Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttaa hankkeen
vuoden 2006 aikana. Hanke tehdään yhdessä Åbo Akademin kanssa.
n

Henkilöstöuutisia
Vanhempi tutkija Petri Böckerman on nimitetty erikoistutkijaksi 1.6.2006 lähtien.

n

Kauppatieteiden yo Jenni-Maria Kellokumpu toimii
tutkijaharjoittelijana 1.5.–30.6. ja 1.8.–31.8.2006.

n

Valtiotieteen yo Ohto Kanninen toimii tutkijaharjoittelijana 8.5.–7.8.2006.
n

n Kauppatieteiden yo Tuomas Matikka toimii tutkijaharjoittelijana 17.5.–15.9.2006.n

Jutta Moisala, Ilpo Suoniemi ja Roope Uusitalo, Työttömien tilastollinen profilointi työvoimapoliittisten toimenpiteitten kohdentamisessa, Työministeriö, Työpoliittisia tutkimuksia, ilmestyy kesäkuussa (Palkansaajien
tutkimuslaitos, Tutkimuksia 102).
Työttömyyden pitkittymisen todennäköisyyttä voidaan
ennustaa suhteellisen luotettavasti jo työttömyyden alkaessa. Työttömyyden pitkittymisen riskiä lisää mm.
työttömän ikä, aikaisempi työttömyyshistoria ja puutteellinen koulutus. Tilastollisen profilointimallin avulla
riskityöttömät voidaan tunnistaa jo työttömyyden alkuvaiheessa. Tätä tietoa voidaan käyttää apuna työttömi-

n
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