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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 työttömyydestä

Palkansaajien

tutkimuslaitos järjestää 16.1.2006 koko
päivän kestävän seminaarin aiheesta “Työttömyys: mikrotason näkökulma”. Alustajina toimivat professori Stephen Nickell (Englanti) sekä seminaarissa julkaistavan,

suomalaista työttömyyttä käsittelevän kirjan kirjoittajat.
Tarkempia tietoja seminaarista annetaan myöhemmin
syksyllä

Talous & Yhteiskunta -lehti

Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2005 on juuri

ilmestynyt. Se sisältää Palkansaajien tutkimuslaitoksen
25.8. julkistetun talousennusteen lisäksi artikkeleita kulutuksesta Suomessa ja EU:ssa, EMUsta ja ammatillisesta järjestäytymisestä sekä ETLAn eläkkeelle jääneen

toimitusjohtajan Pentti Vartian haastattelun. Lehden seuraava numero ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa, ja
siihen tulee artikkeleita mm. työmarkkinajärjestöjen uudelleenorganisoitumisesta, Kiina-ilmiöstä ja ilmaston
muutoksesta.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia -sarja:

Työpapereita-sarja:

n No. 96 Merja Kauhanen, Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka.
n No. 97 Ilpo Suoniemi, Vesa Syrjä ja Heikki Taimio,
Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttaminen.

n No. 213 Petri Böckerman ja Roope Uusitalo, Union
Membership and the Erosion of the Ghent System: Lessons from Finland.
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Palkansaajien tutkimuslaitos

Tiedote 3/2005

Muualla ilmestyneitä tutkimuksia:

n Tuulia Hakola ja Roope Uusitalo, Eläkevakuutusmak-

n Jukka Pirttilä ja Sanna Tenhunen, Pawns and Queens

Revisited: Public Provision of Private Goods when Individuals make Mistakes, CESifo working paper No. 1466.

sujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin, Eläketurvakeskuksen raportteja 2005:2.

Uusia tutkimusprojekteja

Työministeriön kanssa on solmittu tutkimussopimus
“Työttömien profilointia koskeva tutkimus”. Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo, tutkimuskoordinaattori
Ilpo Suoniemi ja projektitutkija Jutta Moisala toteuttavat
hankkeen 1.8.2005–31.1.2006.
Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tullaan solmimaan sopimus ESR:n rahoittamasta hankkeesta “Perhe
ja ura tasa-arvosuunnittelun haasteena”, joka on yhteishanke ETLAn ja Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimusjohtaja Reija Lilja johtaa yhteishanketta ja toteuttaa laitoksen osan siitä 1.8.2005–31.1.2008.
Perheyritysten liiton kanssa on solmittu tutkimussopimus “Suomalainen omistus ja kansainväliset yrityskau-

pat”-tutkimushanke. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa hankkeen 1.8.–31.12.2005.
Kansaneläkelaitoksen kanssa on solmittu tutkimussopimus “Jutta-malli, välilliset verot”. Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi (PT) ja erikoistutkija Risto Sullström
(VATT) toteuttavat hankkeen 1.8.–31.12.2005.
Akavan Erityisalat ry:n kanssa tullaan solmimaan tutkimussopimus “Sopimusratkaisut ja Akavan alipalkkanimikkeiden ansiokehitys 1995–2004”. Tutkija Vesa Syrjä
toteuttaa hankkeen yhteistyössä tutkimusjohtaja Reija
Liljan ja erikoistutkija Merja Kauhasen kanssa 1.10.–
31.12.2005.

Henkilöstöuutisia

Tutkimuskoordinaattori Juhana Vartiainen on irtisanou-

tunut 1.9.2005 lähtien.
KTT Hannu Tanninen toimii projektitutkijana 1.9.–
30.11.2005 Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa “Sosiaalinen pääoma, palkanmuodostus ja kansantalouden suorituskyky Suomen näkökulmasta”.

KTM Jutta Moisala toimii projektitutkijana 1.8.–
31.12.2005 Työministeriön rahoittamassa hankkeessa
“Työttömien profilointia koskeva tutkimus”.
Valt. yo Vesa Syrjän määräaikainen työsuhde jatkuu
1.10.–31.12.2005 Akavan Erityisalat ry:n rahoittamassa
tutkimushankkeessa “Sopimusratkaisut ja Akavan alipalkkanimikkeiden ansiokehitys 1995–2004”.
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