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Palkansaajien

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 keväällä julkistetusta ta-

2004 esitellään taustayhteisöille keskiviikkona 20.8. klo
13.00. Tilaisuudessa jaettava informaatio on luottamuksellista torstaihin 21.8. klo 10.00 saakka, jolloin talousennuste esitellään lehdistötilaisuudessa ja julkaistaan
myös laitoksen kotisivuilla.

lousennusteesta ei tehdä varsinaista tarkistetta nyt kesäkuussa, vaan ennustepäällikkö Pekka Sauramo tarkastelee muuttuneita talousnäkymiä tänään ilmestyvässä ”Talouskehityksen kommentointia”-kirjoituksessaan laitoksen www-sivuilla. Syksyn talousennuste vuosille 2003–

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

lisyydestä, ja siihen sisältyy myös valtiosihteeri Raimo
Sailaksen haastattelu.

syyskuun alussa. Lehti on teemanumero palkoista ja työl-

Uusia tutkimuksia ja tutkimusprojekteja
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi huhtikuussa tutki-

on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö, josta sitä voi
tilata.
Erikoistutkija Merja Kauhasen tutkimus ‘’Osa-aikatyö
palvelualoilla” (Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia 88) ilmestyi huhtikuussa. Tutkimus on tehty Pal-

muskoordinaattori Ilpo Suoniemen yhteistyössä projektitutkija Hannu Tannisen ja professori Matti Tuomalan
kanssa laatiman raportin ”Hyvinvointipalveluiden rahoitusperiaatteet” (STM:n julkaisuja 2003:5). Tutkimuksen
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velualojen ammattiliiton PAM:n ja Palvelutyönantajien
toimeksiannosta ja Työsuojelurahaston tuella.
Vanhempi tutkija Petri Böckermanin väitöskirja ”Empirical Studies on Working Hours and Labour Market
Flows” tarkastettiin 9.6. Helsingin kauppakorkeakoulussa. Teos on julkaistu sarjassa Helsinki School of Economics, Acta Oeconomicae Helsingiensis A–216, ja sitä on
rajoitetusti saatavana tekijältä.
17.6. julkistettiin ETLAn ja PT:n yhteistyönä tehty tutkimus Kari Alho–Anni Heikkilä–Jukka Lassila–Jukka
Pekkarinen–Hannu Piekkola–Ralf Sund: ”Suomalainen
sopimusjärjestelmä – työmarkkinaosapuolten näkemykset” (ETLA sarja B 203, Palkansaajien tutkimuslaitoksen Tutkimuksia 89). Teos on osa laajempaa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta ”Työmarkkinoiden pelisäännöt: työelämän suhteet, sopimustoiminta ja
tulopolitiikka 2000-luvulla”. Kirjaa voi tilata Jaana Toivaiselta, p. (09) 2535 7341, jaana.toivainen@labour.fi.
20.8. ilmestyy Kenneth Snellmanin, Roope Uusitalon
ja Juhana Vartiaisen kirjoittama raportti “Tulospalkkaus
ja teollisuuden muuttuva palkanmuodostus”. Raportti on

tulos Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamasta projektista “Tulospalkkaus – EMU-ajan joustoelementti”. Raportissa tarkastellaan eri syitä tulospalkkausjärjestelmien käyttämiseen sekä niiden vaikutusta
yritysten tuottavuuteen, henkilöstön käyttäytymiseen ja
palkanmuodostukseen.
Valtion ja erityispalveluiden ammattiliitto VAL on lahjoittanut laitokselle 10 000 euroa käytettäväksi julkisten
palvelujen turvaamista ja kehittämistä edistävään tieteelliseen tutkimustyöhön.
STTK:n kanssa on solmittu tutkimussopimus ”STTK
ry:n toimihenkilöbarometri 2003”. Hankkeen toteutuksesta vastaavat tietohallintopäällikkö Eija Savaja ja ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen ajalla 1.2.–30.9.2003.
Työsuojelurahaston kanssa solmitaan jatkotutkimussopimus ”Työmarkkinoiden pelisäännöt: työelämän suhteet,
sopimustoiminta ja tulopolitiikka 2000-luvulla”. Hanke
toteutetaan yhteistyössä ETLAn kanssa. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat johtaja Jukka Pekkarinen, tutkimuskoordinaattorit Pekka Sauramo ja Roope Uusitalo
sekä vanhempi tutkija Kenneth Snellman.

Henkilöstöuutisia
VTM vanhempi tutkija

Ralf Sundin työsuhde päättyy

Kauppatieteiden yo Mika Rinne-Kanto työskentelee
tutkijaharjoittelijana laitoksella 1.6.–31.8.2003.
VTM vanhempi tutkija Seija Parviainen palaa virkavapaalta 1.7.2003.
VTM vanhempi tutkija Heikki Taimion työsuhdetta on
jatkettu 1.7.–31.12.2003.

30.6.2003.
Hollantilainen Paul Jonker Twenten yliopistosta päättää vierailunsa laitoksessa 30.6.2003. Hän on viimeistellyt tutkimushankettaan ”Ammattiyhdistyksen rooli sosiaalisen pääoman muodostumisessa Suomessa”.
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