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Palkansaajien tutkimuslaitos tiedottaa julkais-

rotaan 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 ker-

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitoksen suhdanne-ennuste vuo-

muksellista keskiviikkoon 26.3. klo 10.00 saakka, jolloin suhdanne-ennuste esitellään lehdistötilaisuudessa ja
julkaistaan myös laitoksen kotisivuilla.

sille 2003–2004 esitellään taustayhteisöille tiistaina 25.3.
klo 13.00. Tilaisuudessa jaettava informaatio on luotta-

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta-lehden numero 2/2003 ilmestyy

naarista ”Euroalueen talouspolitiikka valinkauhassa”,
artikkelin työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmistä
EU:ssa sekä Talousneuvoston pääsihteerin Seppo Leppäsen haastattelun.

huhtikuun lopulla. Lehti sisältää suhdanne-ennusteen lisäksi katsaukset USA:n ja Saksan talouskehitykseen, esitelmät ja niiden kommentit 24.2. pidetystä PT:n semi-

Uusia tutkimuksia ja tutkimusprojekteja
Palkansaajien tutkimuslaitos on solminut sopimuksen

kansallisena keskuksena ajalla 1.1.–31.12.2003. Laitos raportoi työelämän suhteisiin liittyvistä tapahtumista
Suomessa EIRO-verkoston kotisivulle http://
www.eiro.eurofound.eu.int/.

European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions kanssa toimimisesta EIRO-verkoston ((European Industrial Relations Observatory)
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Palkansaajien tutkimuslaitos

Tiedote 1/2003

Jäsentiedotteessa 4/2002 mainittiin ECOTEC
Research and Consulting Limitedin kanssa solmittu
asiantuntijasopimus ”European Employment Observatory – The SYSDEM Network of Labour Market Experts”. Laitos kirjoittaa mm. Suomen osuuden European Employment Observatoryn säännöllisesti ilmestyvään
newsletteriin sen kotisivulle http://www.eu-employmentobservatory.net/.
Sisäasiainministeriön kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Kuntien yhdistymisen taloudelliset vaikutukset”.
Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo toteuttaa hankkeen 1.2.–30.9.2003 yhdessä VATTin kanssa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen tutkimushankkeeseen ”Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisen alueellisen kokeilun seurantatutkimus”. Tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo toteuttaa hankkeen 1.10.2003–31.3.2004 yhdessä
VATTin kanssa.
Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) on myöntänyt
hankerahoituksen tutkimushankkeeseen ”Aluetekijät ja
kansainvälistyminen yrityskaupoissa”. Erikoistutkija Eero
Lehto toteuttaa hankkeen yhdessä vanhempi tutkija Petri Böckermanin kanssa ajalla 1.1.–31.12.2003.
Palkansaajasäätiön kanssa tullaan solmimaan seuraavat tutkimussopimukset vuodelle 2003:
Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi toteuttaa hankkeen ”Taloudellinen syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa”, jota rahoittaa myös Suomen
Akatemia.
Erikoistutkija Merja Kauhanen toteuttaa hankkeen
”Määräaikaisten työsuhteiden problematiikka”.

Tutkimuskoordinaattori Pekka Sauramo toteuttaa
hankkeet ”Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja
ennustetyö” ja ”Palkansaajanäkökulma makrotaloudellisessa tutkimuksessa”.
Vanhempi tutkija Heikki Taimio toteuttaa hankkeen
”Talous&Yhteiskunta-lehden kehittäminen vuonna
2003”.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee keväällä tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemen yhteistyössä projektitutkija Hannu Tannisen ja professori Matti Tuomalan
kanssa laatiman raportin ”Hyvinvointipalveluiden rahoitusperiaatteet”. Tutkimuksen on rahoittanut sosiaali- ja
terveysministeriö.
Erikoistutkija Merja Kauhasen tutkimus ‘’Osa-aikatyö
palvelualoilla” ilmestyy huhtikuussa. Tutkimuksessa tarkastellaan osa-aikatyön tekemistä ja teettämistä työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. Tutkimuksen ovat
rahoittaneet Työsuojelurahasto, PAM ry ja Palvelutyönantajat ry yhdessä.
Nuorempi tutkija Ulla Hämäläiseltä ilmestyi 17.3. tutkimus ”Ylikoulutusta korkeakoulutettujen työmarkkinoilla?” (Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia n:o
87). Tutkimuksessa hyödynnetään vuonna 1997 Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistoista valmistuneiden maistereiden kokemuksia koulutuksen ja työn vaatimustason
vastaavuudesta sekä heti valmistumisen jälkeen että työuran jo vakiintuessa. Tämän lisäksi tarkastellaan objektiivisemman ns. tilastollisen mittaustavan tuottamia arvioita ylikoulutuksen määrästä korkeakoulutettujen työmarkkinoilla.

Henkilöstöuutisia
VTL

Pertti Honkanen toimii määräaikaisena projektitutkijana 1.2.–30.9.2003 Akavan rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Mikrosimulointimalli julkisen talouden
tulonjakovaikutusten arvioimiseksi”.
Hollantilainen Paul Jonker Twenten yliopistosta viimeistelee 1.3.–30.6.2003 laitoksessa tutkimushankettaan ”Ammattiyhdistyksen rooli sosiaalisen pääoman
muodostumisessa Suomessa”.

Kauppat. yo Jutta Moisala Jyväskylän yliopistosta toimii tutkijaharjoittelijana laitoksessa 1.5.–31.7.2003.
VTK vanhempi tutkija Seija Parviaiselle on myönnetty
ehdollinen virkavapaus 1.5.–30.6.3003, mikäli valtiovarainministeriö jatkaa hänen nimitystään neuvottelevan
virkamiehen määräaikaisessa virassa.n
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