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

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

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen syksyn talousennuste en

tyksen kommentointia”, joka ilmestyy laitoksen www-sivuilla joulun alla.

tarkistuskierros käydään joulukuussa. Sen perusteella
ennustepäällikkö Pekka Sauramo kirjoittaa “Talouskehi-

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta-lehden numero 4/2003 ilmestyi

hempi tutkija Seija Parviainen. Viimeiset kaksi vuotta lehteä toimittanut vanhempi tutkija Heikki Taimio siirtyy
tutkimusprojektiin.

marraskuussa, ja sen teemana on koulutus. Kevättalvella
ilmestyvän numeron 1/2004 teemana on EU:n itäaajentuminen. Lehden toimittajaksi palaa 1.1.2004 alkaen van-

Vertailutietoa eurooppalaisesta työelämästä
Palkansaajien tutkimuslaitos on toiminut vuoden 2003

tyvistä aiheista. Kuluvan vuoden aikana ilmestyneisiin
raportteihin voi tutustua EIROn kotisivuilla
(www.eiro.eurofound.ie) – Comparative Information –
Comparative Studies.

alusta EIRO-verkoston (European Industrial Relations
Observatory) kansallisena keskuksena. EIRO tuottaa mm.
vertailuraportteja Euroopan eri maiden työelämään liit-

Uusia tutkimuksia ja tutkimusprojekteja
PT:n ”Työpapereita”-sarjassa (numero 192) on ilmesty-

“Funktionaalinen tulonjako Suomessa: ollaanko tasapainossa?”. Tutkimusselosteessa analysoidaan 1990-luvul-

nyt tutkimuskoordinaattori Pekka Sauramon tutkimus
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la tapahtunutta voimakasta funktionaalisen tulonjaon
muutosta, joka näkyi palkkojen kansantulo-osuuden rajuna laskuna. Voidaanko alentunutta palkkojen osuutta
pitää jonakin uutena normaalina tilana, jonka ylläpitämiseen esimerkiksi tulevien vuosien palkkaratkaisuilla
tulisi pyrkiä? Selosteessa annettava vastaus on: ei voida.
Tammikuussa ilmestyy ”Työpapereita”-sarjassa vanhempi tutkija Petri Böckermanin tutkimus ”Arvopaperimarkkinat suomalaisen palkansaajan näkökulmasta”, joka
on syntynyt Suomen Pörssisäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa. Raportin ensimmäisessä osassa kuvataan palkansaajakotitalouksien roolia arvopaperimarkkinoilla Suomessa 1990-luvulla. Palkansaajien rooli arvopaperimarkkinoilla on kasvanut 1990-luvun kuluessa.
Raportin toisessa osassa kartoitetaan rahoitussektorin
merkitystä työllisyydelle Suomessa. Rahoitussektorin
osuus kaikista työllisistä on Suomessa noin kahden prosentin luokkaa, mikä on OECD-maiden vertailussa erittäin alhainen lukema. Raportin kolmannessa osassa eritellään kansallisten arvopaperimarkkinoiden merkitystä
kansantaloudelle talousmaantieteen näkökulmasta.
AKAVAn kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Kansainvälinen palkkavertailu”. Kauppatieteiden yo Jutta
Moisala toteuttaa hankkeen 1.11.2003–31.3.2004. Tässä projektissa tarkastellaan palkkarakenteen eroja Suomen ja EU-maiden välillä ja erityisesti koulutuksen vaikutusta palkkaan ja käytettävissä oleviin tuloihin eri EUmaissa sekä verrataan samanlaisen koulutuksen suorittaneitten työntekijöiden palkkatasoa eri maissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön kanssa
on solmittu tutkimussopimus työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikkaa Suomessa 1990-luvulla
selvittävästä hankkeesta. Siinä tutkitaan työssäoloehtojen
ja muiden työttömyysturvassa tapahtuneiden muutosten
sekä työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia erityisesti pienituloisten taloudelliseen asemaan ja työssäkäyntiin. Hankkeen toteuttavat erikoistutkija Merja Kauhanen,
tutkimusjohtaja Reija Lilja ja tutkimuskoordinaattori Ilpo
Suoniemi ajalla 1.11.2003–31.12.2004.
Yhteistyössä KTV:n, KVL:n, VAL:n ja Superin kanssa
on aloitettu tutkimushanke vanhainkotipalveluiden kil-

pailuttamisesta. Hankkeen toteuttavat vanhempi tutkija
Heikki Taimio sekä tutkimuskoordinaattorit Eero Lehto
ja Ilpo Suoniemi ajalla 1.11.2003–31.12.2004. Hankkeessa tutkitaan, mitkä kuntien ominaisuudet vaikuttavat niiden todennäköisyyteen kilpailuttaa vanhainkotipalveluja sekä mitä mahdollisia kustannus- ja muita vaikutuksia kilpailuttamisella voi olla.
Suomen Akatemian kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Sosiaalinen pääoma, palkanmuodostus ja kansantalouden suorituskyky Suomen näkökulmasta” ajalle
1.7.2004–30.6.2007.
Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo ja Ossi Korkeamäki (VATT) selvittävät viiden eri ministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa alueellisen sotu-maksuvapautuskokeilun työllisyysvaikutuksia. Kokeilussa työnantajan sotu-maksu poistetaan kolmeksi vuodeksi kahdenkymmenen Pohjois-Lapissa ja saaristossa sijaitsevan kunnan alueella toimivilta yrityksiltä. Kokeilun arviointi tehdään vertaamalla kokeilualueen yritysten työllisyyskehitystä alueen ulkopuolella toimivien samanlaisten yritysten työllisyyskehitykseen. Kokeilun alkuvaihetta kuvaava
väliraportti jätettiin sosiaali- ja terveysministeriölle marraskuussa 2003. Ensimmäiset varsinaiset tulokset kokeilun vaikutuksista saadaan keväällä 2004.
Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo ja Tuulia Hakola (ETK) selvittävät Eläketurvakeskuksen rahoittamassa projektissa yrityksille varhaiseläkkeistä koituvien omavastuiden vaikutusta irtisanomisiin. Työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat omavastuut muuttuivat vuonna 2000. Tutkimuksessa selvitetään, vähensikö
uudistus ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomisia.
Suomen Akatemia on myöntänyt PT:n ja Stakesin tutkijoille 150 000 euron apurahan terveydenhuollon työmarkkinoita koskevaa tutkimusta varten. Hanke on nelivuotinen. PT:n tutkijoista hankkeessa ovat mukana tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo, tutkimusjohtaja
Reija Lilja ja vanhempi tutkija Kenneth Snellman.
Tutkimuskoordinaattorit Roope Uusitalo ja Juhana Vartiainen (FIEF) osallistuvat National Bureau of Economic Researchin (NBER) projektiin, jossa verrataan palkkarakennetta yritystasolla seitsemässä eri maassa.

Henkilöstöuutisia
Kauppatieteiden yo Jutta Moisala on palkattu määräai-

sens institut för ekonomisk forskningin (FIEF) johtajaksi. Hänen virkavapautensa PT:stä jatkuu aikaisempien
päätösten mukaisesti.

kaiseksi projektitutkijaksi 1.11.2003-31.3.2004.
Tutkimuskoordinaattori Juhana Vartiainen on nimitetty 7.11.2003 Tukholmassa toimivan Fackföreningsrörel-
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