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Talousennuste

No. 99 Petri Böckerman, Ulla Hämäläinen ja Roope
Uusitalo, Vastasiko ammattikorkeakoulu-uudistus työelämän tarpeita?, 2006.
Tutkimuksessa arvioidaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia vastavalmistuneiden työllistymiseen, palkkoihin ja tehtäväasemaan käyttäen rekistereistä koottuja
yksilötason aineistoja. Tutkimuksessa hyödynnetään ammattikorkeakoulu-uudistuksen asteittaista toteuttamista.
Tulosten valossa AMK-uudistus oli varsin onnistunut. Suurimmat myönteiset vaikutukset vastavalmistuneiden työllistymiseen ja tuloihin havaitaan hallinnon ja kaupan alalla.
n

Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2006–2007 julkistetaan taustayhteisöille keskiviikkona
22.3. klo 13.00. Tilaisuudessa annettava informaatio on
luottamuksellista torstaina 23.3. klo 10.00 alkavaan lehdistötilaisuuteen asti.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2006 ilmestyi
helmikuun puolivälissä, ja sen teemana on teknologia ja
tuottavuus. Huhtikuun lopulla julkaistava numero 2/2006
sisältää talousennusteen lisäksi artikkeleita työvoimapulasta, palkkojen joustavuudesta, työttömien profiloinnista, työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja verotuksesta.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia-sarja:
n No. 98 Ritva Pitkänen ja Pekka Sauramo, Pääoman
lähtö: Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen ja tulopolitiikka, 2005.

Työpapereita-sarja:
n No. 216 Eero Lehto, The choice between the in-house
provision and the competitive out-house provision of
public services, 2006.
n No. 217 Petri Böckerman, Too much, too soon? Polytechnic graduate placement in Finnish manufacturing,
2006.
Tulossa olevia tutkimuksia:
n Jukka Pirttilä ja Håkan Selin (Uppsalan yliopisto), Income shifting and the elasticity of taxable income: Evidence from Finnish dual tax reform, ilmestyy laitoksen
työpapereita-sarjassa kahden kuukauden kuluessa.
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Kenneth Snellman, Where Did the Physicians Go? A
Study of the Response to Regional Earnings Differences, ilmestyy laitoksen työpapereita-sarjassa kevään aikana.
n

Uusia tutkimusprojekteja
Työministeriön kanssa on solmittu tutkimussopimus
“Ovatko arviot työvoimapoliittisten toimenpiteitten vaikutuksista kohdallaan?”. Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo toteuttaa hankkeen vuoden 2006 aikana.
Tutkimus on yhteishanke VATTin ja TTL:n kanssa.
n Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kanssa on solmittu tutkimussopimus “Työttömyyskorvausten vaikutus
työttömyyden kestoon”. Tutkimuskoordinaattori Roope
Uusitalo ja tietohallintopäällikkö Eija Savaja toteuttavat
hankkeen vuoden 2006 aikana Palkansaajasäätiö on
myöntänyt hankkeelle osarahoituksen.
n

VTM nuorempi tutkija Markku Lehmus toimii erikoistutkija Pekka Sauramon vuorotteluvapaasijaisena 1.2.–
31.12.2006.
n Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo on 1.5.–
30.6.2006 tutkijavierailulla Mannheimin yliopistossa
Saksassa.
n VTT Pentti Puoskari toimi määräaikaisena projektitutkijana 1.1.–14.2.2006 Palkansaajasäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa “Palkansaajien vai työnantajien
maksama eläke?”
n Valt. yo Vesa Syrjän määräaikainen työsuhde jatkuu
1.1.–31.3.2006 Akavan alipalkkaliittoja koskevassa tutkimushankkeessa “Sopimusratkaisut ja Akavan alipalkkanimikkeiden ansiokehitys 1995–2004”.n
n

Palkansaajasäätiön kanssa on lisäksi solmittu seuraavat
tutkimussopimukset:
n “Voidaanko kokonaistyöllisyyttä parantaa julkisen työllisyyden avulla?” Erikoistutkija Ilpo Suoniemi ja tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä toteuttavat hankkeen
vuoden 2006 aikana.
n “Epämukavat työolot, työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot”. Vanhempi tutkija Petri Böckerman toteuttaa hankkeen vuoden 2006 aikana.
n “Palkansaajien vai työnantajan maksama eläke?” Projektitutkija Pentti Puoskari on toteuttanut hankkeen 1.1.–
14.2.2006.
n “Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa hankkeen vuoden 2006 aikana.
n “Talous & Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2006 ja 2007”. Vanhempi tutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen vuoden 2006 aikana.

Henkilöstöuutisia
Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilästä on tullut saksalaisen tutkimuslaitoksen, CESifo:n Research Affiliate.
Hän on vanhempainlomalla, isyysvapaalla ja hoitovapaalla
3.4.–22.6.2006.
n Erikoistutkija Pekka Sauramo on jäänyt vuorotteluvapaalle 1.2.–31.12.2006.
n
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