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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

tarkistuskierros käydään joulukuussa. Tästä tiedotetaan
tuolloin lähemmin laitoksen www-sivuilla.

vuosille 2003–2004 julkistettiin torstaina 21.8., ja sen

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta-lehden numero 3/2003 ilmestyi

Sailaksen haastattelu. Marraskuun lopulla ilmestyvän
numeron 4/2003 teemana on koulutus.

syyskuun alussa. Lehti on teemanumero palkoista ja työllisyydestä, ja siihen sisältyy myös valtiosihteeri Raimo

Kansainvälinen seminaari
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Palkansaajien tut-

15.12.2003 klo 9–16. Seminaariin on kutsuttu kansainvälisesti nimekkäät tutkijat, professorit Torben
Andersen, Steinar Holden ja David Soskice, jotka esiintyvät seminaarissa yhdessä projektin tutkijoiden kanssa. Seminaarin tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin syksyllä laitoksen www-sivuilla. Seminaariin tulee ilmoittautua etukäteen.

kimuslaitos järjestävät osana Työsuojelurahaston rahoituksella tehtävää tutkimushanketta “Työmarkkinoiden pelisäännöt: Työelämän suhteet, sopimustoiminta
ja tulopolitiikka 2000-luvulla” kansainvälisen seminaarin otsikolla “Collective Bargaining and Wage Formation” Helsingissä Diana-auditoriossa maanantaina
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Uusia tutkimuksia ja tutkimusprojekteja
Suomen Pörssisäätiön kanssa on solmittu tutkimusso-

maakunnassa sijaitsevat yritykset hankkivat yrityskaupoilla nettomääräisesti määräysvaltaa muiden maakuntien
talouselämästä. Ostajayrityksen vahva kyky monitoroida
kohdetta, jota voidaan mitata mm. korkeasti koulutettujen työntekijöiden osuudella henkilöstöstä, tukee yrityskauppoja, jotka toteutuvat pitkästä maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta.
Petri Böckerman, Seppo Laaksonen ja Jari Vainio-mäki:
“Who bear the burden of wage cuts? Evidence from Finland during the 1990s”. Tutkimuksessa tarkastellaan
palkkojen sopeutumista (sekä negatiivisten palkanmuutosten osuutta että niiden kohtaantoa) Suomessa käyttäen yksilötason aineistoja, jotka kattavat pääpiirteissään
talouden yksityisen sektorin. Palkanalennukset ovat harvinaisempia kokoaikaisille työntekijöille. Nimellis- ja reaalipalkan alennukset ovat myös yleisempiä pienissä yrityksissä/toimipaikoissa. Nimellispalkan alennukset ovat
lisäksi olleet tilapäisempiä kestoltaan työmarkkinoiden
lohkoilla, joissa ne ovat yleisempiä. Nimellispalkan alennukset ovat olleet yleisimpiä tuntipalkkaisille teollisuustyöntekijöille. Teollisuuden toimihenkilöillä ja palvelualojen työntekijöillä nimellispalkan alennukset ovat sitä vastoin olleet huomattavasti harvinaisempia. Maltilliset palkankorotukset 1990-luvun alkupuolella yhdistettynä positiiviseen inflaatioon merkitsivät sitä, että reaalipalkan
alennuksia oli mahdollista toteuttaa suurelle osalle työntekijöistä ilman yleissopimusten kautta toteutettavia nimellispalkkojen alennuksia.

pimus “Palkansaajanäkökulma arvopaperimarkkinoihin”.
Vanhempi tutkija Petri Böckerman ja erikoistutkija Eero
Lehto toteuttavat hankkeen ajalla 1.9.–31.12.2003.
ECOTEC Research and Consulting Limitedin kanssa
on solmittu asiantuntijasopimus European Employment
Observatory The SYSDEM Network of labour Market
Experts. Tutkimusjohtaja Reija Lilja toimii asiantuntijana ajalla 1.9.2003–31.5.2004.
Roope Uusitalo on yhdessä Antti Moision (VATT) kanssa selvittänyt sisäasiainministeriön toimeksiannosta kuntaliitosten vaikutuksia kuntien menoihin. Tutkimuksessa
verrataan liitoksen tehneitä kuntia verrokkikuntiin, jotka
ovat mahdollisimman samanlaisia kuin liitoskunnat, mutta jotka eivät ole olleet mukana liitoksissa. Tutkimus “Kuntien yhdistymisen vaikutus kuntien menoihin” julkistetaan
laitoksen ja sisäasiainministeriön www-sivuilla 1.10.
Laitoksen “Työpapereita” -sarjassa ilmestyy lähiaikoina kaksi tutkimusta:
Petri Böckerman ja Eero Lehto: “Does geography play
a role in takeovers? Theory and Finnish micro-level evidence”. Tutkimuksessa tarkastellaan kotimaisten yrityskauppojen aluerakennetta Suomessa. Empiiristen tulosten valossa ostaja- ja kohdeyrityksen maantieteellisellä
läheisyydellä on merkittävä vaikutus kotimaisiin yrityskauppoihin. Suuri osa fuusioista toteutuu alueiden sisäisinä yrityskauppoina. Kotimaiset yrityskaupat vahvistavat ytimen ja periferian eroja Suomessa, ts. Uudenmaan

Henkilöstöuutisia
Laitoksen makrotutkimuksen tutkimuskoordinaattorin

koordinaattori VTT Pekka Sauramo hoitaa makrotutkimuksen tutkimuskoordinaattorin ja ennustepäällikön tehtäviä 1.10.–31.12.2003 välisen ajan.

toimeen ja ennustepäälliköksi on nimitetty erikoistutkija
VTL Eero Lehto ajalle 1.1.2004–30.9.2005. Tutkimus-
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