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P alkansaajien

tutkimuslaitos tiedottaa julkaistaan neljä kertaa vuodessa laitoksen www-sivujen
”Jäsenpalvelut”-osastossa, jonne tiedotteen käyttäjätunnus on tiedpalv ja salasana pttied. Tiedotteen ilmestymi-

sestä kerrotaan sähköpostitse. Pyydämme ilmoittamaan
mahdollisista sähköpostiosoitteen muutoksista osoitteeseen Aila.Mustonen@labour.fi .

Seminaari ja kirja työttömyydestä

Palkansaajien tutkimuslaitos järjestää seminaarin aiheesta

“Työttömyys: mikrotason näkökulma” maanantaina
16.1.2006 klo 12.00–17.00 Kansallissalissa, osoitteessa
Aleksanterinkatu 44. Seminaarissa julkistetaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisema kirja “Työttömyys
- taloustieteellisiä puheenvuoroja” (toim. Kari Hämäläi-

nen, Heikki Taimio ja Roope Uusitalo). Kirjan tekemistä
on tukenut Palkansaajasäätiö, ja sen kustantaa Edita. Ilmoittautumisia seminaariin otetaan vastaan 10.1.2006
saakka. Seminaarikutsu ja -ohjelma löytyvät laitoksen Internet-sivujen kohdasta “Ajankohtaista”.

Talous & Yhteiskunta -lehti

Talous & Yhteiskunta -lehden numero 4/2005 on ilmes-

tynyt. Se sisältää artikkeleita ilmastonmuutoksesta,
Kiina-ilmiöstä ja työmarkkinajärjestöistä. Lehden seu-

raava numero ilmestyy helmikuun puolivälissä, ja sen
teemana on teknologia ja tuottavuus.
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Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Työpapereita-sarja:

Raportteja-sarja:

n No. 214 Jouko Verho, Unemployment Duration and

n No. 6 Heli Mäkinen, Kotitalouksien tulojen muodos-

Business Cycles in Finland, 2005.
n No. 215 Martin Söderström ja Roope Uusitalo, School
Choice and Segregation: Evidence from an Admission
Reform, 2005.

tuminen ja kulutusbudjetit – Suomi kansainvälisessä vertailussa.

Tulossa olevia tutkimuksia
n Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: “Veronalennukset vä-

hentävät verotuloja”. Kansantaloudellinen aikakauskirja
4/2005.
n Pekka Sauramo ja Ritva Pitkänen: “Pääoman lähtö:
suomalaisten yritysten kansainvälistyminen ja tulopolitiikka”. Tutkimuksia No. 98. Tästä tutkimuksesta järjestetään lehdistötilaisuus 3.1.2006 klo 10.
n Petri Böckerman: “Too much, too soon? Polytechnic
graduate placement in Finnish manufacturing.” Työpaperi ilmestyy tammikuussa 2006.
Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakouluista
valmistuneiden sijoittumista teollisuudessa. Tutkimuksessa käytetään EK:n palkka-aineistoa, joka kattaa kuukausipalkkaiset toimihenkilöt vuosilta 1995–2004. Tulosten
mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat sijoittuneet varsin hyvin palkka- ja tehtävävaativuusluokissa
verrattaessa heitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneisiin henkilöihin vakioitaessa samalla muita vaikuttavia tekijöitä. Tästä huolimatta lähes 20 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista on tehtävässä,
jossa heidän voidaan katsoa olevan ‘ylikoulutettuja’.
AMK-tutkintojen suorittaneiden välillä on eroja sijoittu-

misessa. Tulosten valossa tradenomit ovat amk-insinöörejä huomattavasti huonommin sijoittuneita teollisuuden
tehtävävaativuusluokissa.
n Merja Kauhanen, Reija Lilja ja Eija Savaja: Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus kysynnän näkökulmasta.
Työministeriön tilaamassa tutkimuksessa arvioidaan,
minkälainen merkitys kysyntätekijöillä on ollut työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuuteen. Tutkimusraportti julkaistaan vuoden 2006 alussa.
n Jutta Moisala, Ilpo Suoniemi ja Roope Uusitalo: Työttömien profilointi.
Työministeriön tilaamassa tutkimuksessa rakennetaan
työttömien profilointimalli. Mallin tarkoituksena on ennustaa henkilön pitkäaikaistyöttömyyden riskiä siinä vaiheessa, kun hän työttömyyden alussa saapuu työvoimatoimistoon. Tavoitteena on puuttua työttömyyteen jo ennen kuin se ehtii pitkittyä. Tutkimusraportti julkaistaan
vuoden 2006 alussa.
n Pentti Puoskari: “Palkansaajien vai työnantajan maksama eläke”. Tutkimusraportin arvioitu ilmestymisajankohta: helmikuu.

Uusia tutkimusprojekteja

Suomen

Akatemia on päättänyt rahoittaa professori
Matti Tuomalan (Tampereen yliopisto) hanketta “Julkiset palvelut ja julkinen työllisyys Pohjoismaissa”, johon
Palkansaajien tutkimuslaitokselta osallistuvat Jukka Pirttilä ja Ilpo Suoniemi vuosina 2006–2008.

TEKESin kanssa on solmittu tutkimussopimus “Yrityskauppojen vaikutukset T&K-investointeihin ja patentointiin. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto ja vanhempi tutkija Petri Böckerman toteuttavat hankkeen
1.10.2005–31.8.2006.
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Palkansaajasäätiön kanssa on solmittu tutkimussopimus “Palkansaajien vai työnantajien maksama eläke?”
Projektitutkija Pentti Puoskari toteuttaa hankkeen
14.11.2005–31.12.2005.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kanssa tullaan solmimaan tutkimussopimus “Työttömyyskorvausten vaikutus työttömyyden kestoon”. Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo ja tietohallintopäällikkö Eija Savaja toteuttavat hankkeen 1.1.-31.12.2006.

Henkilöstöuutisia

Johtaja

Jukka Pekkarinen on irtisanoutunut laitoksen
palveluksesta 1.1.2006 lähtien hänen siirtyessään valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajaksi.
Tutkimusjohtaja Reija Lilja on nimitetty laitoksen vt.
johtajaksi 1.1.2006 alkaen siihen asti, kunnes uusi johtaja ottaa tehtävän vastaan.
Vanhempi tutkija Kenneth Snellman toimii projektitutkijana 1.1.–30.6.2006 Suomen Akatemian rahoittamas-

sa tutkimushankkeessa “Terveydenhuollon työmarkkinat”.
VTT Pentti Puoskari toimii määräaikaisena projektitutkijana 14.11.–31.12.2005 Palkansaajasäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa “Palkansaajien vai työnantajien maksama eläke?”
Taloustieteiden yo Markku Lehmus toimii tutkimusavustajana 1.11.–31.12.2005.
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