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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 .

Talousennuste

Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille 2005–2006 julkistettiin 22.3.

Talous & Yhteiskunta -lehti

Talous & Yhteiskunta-lehden numero 2/2005 ilmestyy huhtikuun puolivälissä. Sen teemana on “työtätekevät köyhät”, ja se sisältää myös PT:n talousennusteen.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
Tutkimuksia -sarja
No. 94 Kaj Ilmonen, Kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunnan uudistumiskyky, 2005.
Tutkimuksessa tarkastellaan sellaisia keskeisiä sosiaalisia muodostumia ja prosesseja kansalaisyhteiskunnassa, jotka
auttoivat Suomen taloudelliseen nousuun 1990-luvun alun laman jälkeen.
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Työpapereita -sarja
Työpapereita-sarja julkaistaan nyt ainoastaan pdf-muodossa Internetissä.
No. 210 Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas, Elusive effects of unemployment on happiness.
No. 211 Eero Lehto, On Publicly Provided Services – Public or Private Production?

Tulossa olevia tutkimuksia
Merja Kauhanen: “Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka”.
Tutkimus luo ensin yleiskuvaa siitä, ketkä ovat köyhiä ja työtätekeviä köyhiä Suomessa, miten köyhyysriskit vaihtelevat eri väestöryhmissä, minkälaisia ovat vuotuiset virrat köyhyyteen ja pois köyhyydestä sekä ketkä köyhistä ovat
pitkäaikaisköyhiä. Sen jälkeen tutkimus siirtyy analysoimaan tilastollisten mallien avulla työtätekevien köyhien köyhyydestä poistumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä mukaan lukien politiikkamuuttujat. Tutkimuksessa katsotaan
myös henkilön tulojen ja tulojen rakenteen muutosta köyhyydestä poistumisen jälkeen. Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen ns. työvoimapoliittisten ohjelmien vaikuttavuusaineistoa, joka pitää sisällään useasta eri rekisteristä
kootut tiedot 350 000 hengestä vuosilta 1987–2000. Tutkimusajanjakso on rajattu vuosiin 1993–2000, koska aiempien vuosien tiedot otoshenkilön ja puolison eri tuloista ovat puutteelliset. Tutkimuksen ovat rahoittaneet työministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.
Kenneth Snellman: “Vårdbranschens arbetsmarknad” (“Terveydenhuoltoalan työmarkkinat”).
Tutkimuksessa tarkastellaan terveydenhuollon työmarkkinoiden kehitystä vuodesta 1987 eteenpäin. Ammattikoulutettujen määrä alalla on lisääntynyt merkittävästi ja kuten myös alalla työskentelevien määrä. Lamavuosien työttömyydestä on viime vuosien aikana siirrytty tilanteeseen, jossa on yhä vakavampi pula ainakin joistakin ammattiryhmistä. Yhä useampi terveydenhuollon ammattilainen siirtyy seuraavien vuosikymmenien aikana myös eläkkeelle.
Työvoiman lisääntyvän kysynnän takia on erittäin tärkeää, että alan työvoimaa käytetään tehokkaalla mutta kestävällä tavalla .

Uusia tutkimusprojekteja
Tampereen yliopiston ja Suomen Akatemian kanssa on solmittu tutkimussopimus “Studies on behavioral public
economics”. Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi ja erikoistutkija Jukka Pirttilä toteuttavat hankkeen 1.1.2005–
31.12.2007.
Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa on solmittu tutkimussopimus “Yrityskauppojen kilpailuvaikutukset Suomessa”. Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto toteuttaa hankkeen 1.1.–31.12.2005.
Palkansaajasäätiön kanssa on solmittu seuraavat tutkimussopimukset:
“Kuinka suuria etuja Suomen tuloveroalennuksista on saatu?” Erikoistutkija Jukka Pirttilä toteuttaa hankkeen vuoden 2005 aikana.
“Investoinnit, yritysten kannattavuus ja palkat”. Erikoistutkija Pekka Sauramo toteuttaa hankkeen vuoden 2005
aikana.
“Järjestäytymisasteen heilahtelut 1990-luvulla: Olemmeko uuden ajan kynnyksellä? Vanhempi tutkija Petri Böckerman ja tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo toteuttavat hankkeen vuoden 2005 aikana.
“Työttömyys – mikrotason näkökulma”-kirjahankkeen toteuttavat vuoden 2005 aikana tutkimusjohtaja Reija Lilja ja
tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo.
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Henkilöstöuutisia
Vanhempi tutkija Kenneth Snellman toimii projektitutkijana 1.1.–31.12.2005 Suomen Akatemian rahoittamassa
tutkimushankkeessa “Terveydenhuollon työmarkkinat”.
VTL Pertti Honkanen toimii projektitutkijana 1.3.–30.6. ja 1.8.–31.10.2005 Yrjö Jahnssonin säätiön rahoittamassa
tutkimushankkeessa “Jutta-mikrosimulointimalli”.
VTT Pentti Puoskari toimii projektitutkijana 18.2.–11.5.2005 Kemian liiton rahoittamassa tutkimushankkeessa,
joka selvittää kemianteollisuuden toimialojen ja edunvalvonnan näkymiä.
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