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P alkansaajien tutkimuslaitos tiedottaa julkais-

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

taan neljä kertaa vuodessa laitoksen www-sivujen ”Jäsenpalvelut”-osastossa, jonne tiedotteen käyttäjätunnus
on tiedpalv ja salasana pttied. Tiedotteen ilmestymisestä

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste vuosille
2004–2005 esitellään taustayhteisöille keskiviikkona 17.3.
klo 10.00. Tilaisuudessa jaettava informaatio on luotta-

muksellista torstaihin 18.3. klo 10.00 asti, jolloin ennuste julkistetaan tiedotusvälineille.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2004 on juuri
ilmestynyt, ja sen teemana on EU:n laajentuminen. Lehden seuraava numero ilmestyy huhtikuussa.

Uusia tutkimuksia ja tutkimusprojekteja
Laitoksen ”Työpapereita” -sarjassa ovat ilmestyneet:

Valtioneuvoston kanslian kanssa on tehty sopimus erillisselvityksestä koskien maailmantalouden murroksen
vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin, erityisesti palkanmuodostukseen, sopimusjärjestelmän kehittämiseen, verotukseen ja sosiaaliturvaan, koulutuksen painopisteisiin sekä työvoiman liikkuvuuteen. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat johtaja Jukka Pekkarinen, tutkimusjohtaja Reija Lilja, tutkimuskoordinaattori Juhana Vartiainen (FIEF), vanhempi tutkija Heikki Taimio ja pro-

No. 193, Petri Böckerman, Arvopaperimarkkinat suomalaisen palkansaajan näkökulmasta
No. 194, Ossi Korkeamäki ja Roope Uusitalo, Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisen alueellisen
kokeilun työllisyysvaikutukset, Väliraportti I.
Jutta Moisalan ja Roope Uusitalon raportti “Palkka- ja
tuloerot EU-maissa” on valmistunut ja julkaistaan huhtikuun alussa.
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hön liittyviä haittoja (esim. työpaikan likaisuus) ja vaaroja (esim. väkivallan uhka työpaikalla). Tällöin työhön
liittyvistä haitoista ja vaaroista maksetaan markkinoiden
tasapainossa erityistä kompensaatiota korkeamman palkan muodossa. Suomessa työehtosopimukset sisältävät
periaatteessa valmiiksi monenlaisia korvauksia epämukavista työolosuhteista. Tästä huolimatta työntekijöiden
subjektiiviset kokemukset työpaikan haitoista ja vaaroista voivat synnyttää palkkaeroja, joita ei voida ottaa huomioon työehtosopimuksissa. Tutkimuksen tavoitteena on
arvioida kompensoivien palkkaerojen kvantitatiivista suuruutta suomalaisilla työmarkkinoilla käyttäen hyväksi
Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen aineistoa. Tutkimus
tarjoaa siten arvokasta tietoa suomalaisten työmarkkinoiden toiminnasta. Vanhempi tutkija Petri Böckerman
toteuttaa hankkeen ajalla 1.1.–31.12.2004.
European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions kanssa on solmittu sopimus
toimimisesta European Industrial Relations Observatoryn (EIRO) kansallisena keskuksena ajalla 1.1.–
31.12.2004.
Professori Franz Traxlerin (Wienin yliopisto) kanssa on
tehty sopimus toimittaa tiedot työelämän suhteista Suomesta hänen keräämäänsä 20 OECD-maata koskevaan
kyselyyn, joka kattaa vuodet 1970–2003.

jektitutkija Jutta Moisala. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.–
30.9.2004.
Työsuojelurahaston kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Sosiaalinen pääoma, palkanmuodostus ja kansantalouden suorituskyky Suomen näkökulmasta” ajalle
1.1.2005–1.9.2007. Tutkimusprojektissa arvioidaan sosiaalista pääomaa osana työmarkkinajärjestelmän toimintaa. Suomen työmarkkinajärjestelmää käsitellään esimerkkinä sellaisesta sosiaalisesta korporatismista, jolle
ovat ominaisia suhteellisen keskitetty sopimusjärjestelmä sekä läheinen yhteistyö hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen johdon välillä. Sosiaalisen pääoman syntyä ja
uusiutumista tällaisessa työmarkkinajärjestelmässä sekä
sen merkitystä kansantalouden suorituskyvylle tarkastellaan projektissa sekä teoreettisesti että empiirisesti. Suomen tapausta verrataan lisäksi muihin Euroopan pieniin
maihin, erityisesti Ruotsiin. Hanke on rekisteröity Suomen Akatemian sosiaalisen pääoman tutkimusohjelmaan,
ja sen päärahoittaja on Suomen Akatemia. Hankkeen
vastuuhenkilönä toimii johtaja Jukka Pekkarinen.
Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa on solmittu
Työsuojelurahaston rahoittama tutkimussopimus ”Kompensoivat palkkaerot suomalaisilla työmarkkinoilla”. Työn
taloustieteessä on esitetty väittämä, jonka mukaan markkinoilla määräytyvät palkkaerot heijastelevat osaltaan työ-

Henkilöstöuutisia
Vanhempi tutkija Seija Parviainen on irtisanoutunut Pal-

Valt lis. Pertti Honkanen toimii määräaikaisena projektitutkijana 1.3.–31.12.2004. Hänen työsuhteensa kesto
vastaa täysiaikaisena 6 kuukautta.
KTM Jutta Moisala jatkaa määräaikaisena projektitutkijana 16.3.–15.9.2004.
Valt. yo Vesa Syrjä toimii tutkijaharjoittelijana 1.3.–
31.5.2004.

kansaajien tutkimuslaitoksen palveluksesta 1.2.2004 alkaen.
Vanhempi tutkija Heikki Taimio on nimitetty 1.3.2004
alkaen Talous & Yhteiskunta -lehteä toimittavan tutkijan
toimeen.
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