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Palkansaajien tutkimuslaitoksen jäsentiedote julkaistaan neljä kertaa vuodessa laitoksen wwwsivujen ”Jäsenpalvelut”-osastossa, jonne tiedotteen käyttäjätunnus on tiedpalv ja salasana pttied.
Tiedotteen ilmestymisestä kerrotaan sähköpostitse. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista sähköpostiosoitteen muutoksista osoitteeseen Aila.Mustonen@labour.fi .

Talousennuste

Talous & Yhteiskunta -lehti

26.9. julkaistua syksyn talousennustetta ei katsottu tarpeelliseksi tarkistaa oleellisesti. Laitoksen www-sivuilla on
ilmestynyt ennustepäällikkö Pekka Sauramon kirjoittama
”Talouskehityksen kommentointia”, jossa analysoidaan
suhdannekuvassa tapahtuneita muutoksia. Seuraava varsinainen talousennuste (vuosille 2003–2004) ilmestyy
maaliskuun lopulla.

Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2003 ilmestyy
tammi-helmikuun vaihteessa. Teemanaan hyvinvointivaltio lehti sisältää artikkeleita verotuksesta, hyvinvointivaltiosta, työllisyydestä, työelämästä, terveydenhuoltojärjestelmästä, perhepolitiikasta ja eläkeuudistuksesta.

Uusi kirja

 Palkansaajien tutkimuslaitos on valittu Euroopan elinja työolojen kehittämissäätiön ylläpitämän EIRO-verkoston (European Industrial Relations Observatory)
kansalliseksi keskukseksi vuoden 2003 alusta lähtien.
 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 1.11.2002–23.6.2003.
 Eläketurvakeskuksen ja Kelan kanssa tullaan solmimaan tutkimussopimus ”Nuorten työmarkkina-asema
ja toimeentulon palapeli 1990-luvulla”. Nuorempi tutkija Ulla Hämäläinen toteuttaa hankkeen ajalla 1.1.
–31.12.2003.
 Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemen yhteistyössä projektitutkija Hannu Tannisen ja professori Matti
Tuomalan kanssa laatima raportti sosiaalipalveluiden
rahoitusperiaatteista ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa. Tutkimuksen on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö.
 Erikoistutkija Merja Kauhasen tutkimus ‘’Määräaikaiset työsuhteet ja toimeentulon riskit” ilmestyy
7.1.2003, jolloin siitä järjestetään lehdistötilaisuus.
Tutkimuksessa tarkastellaan, ketkä valikoituvat teke-

Palkansaajien tutkimuslaitos julkisti 3.12.2002 Pekka Sauramon toimittaman ja PT:n tutkijoiden kirjoittaman kirjan
“Kriisistä nousuun – miten kävi kansalaisille?” (Helsinki: Edita). Teos on ensimmäinen laaja analyysi siitä,
miten Suomen lamanjälkeinen menestyminen on näkynyt
kansalaisten taloudellisessa asemassa. Onko työttömyys
alentunut hitaasti? Ketkä työllistyivät – ketkä eivät? Missä mielessä Suomen työttömyys on rakenteellista? Oliko
1990-luku palkkamaltin vuosikymmen? Miksi palkansaajien saama siivu kansantulokakusta on pienentynyt? Miksi
tuloerot ovat kasvaneet? Kirjan perusviesti on: Kansantalous menestyi – mutta ei koko kansa.
Kirjaa voi tilata hintaan 20,00 € (sis. postituskulut) Irmeli
Hongalta.
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mään määräaikaisia työsuhteita, minkälaisia toimeentulon riskejä määräaikaisiin työsuhteisiin liittyy sekä
mihin määräaikaisista työsuhteista siirrytään (pysyviin
työsuhteisiin, uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen,
työttömyyteen vai työmarkkinoiden ulkopuolelle). Tutkimuksen on rahoittanut Kela.
 Nuorempi tutkija Ulla Hämäläiseltä ilmestyy tammikuussa tutkimus ”Koulutuksen ja työn vastaavuus
korkeakoulutettujen työmarkkinoilla”. 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. Tutkimuksen on rahoittanut opetusministeriö
(ESR-rahoitus).
 Vanhempi tutkija Kenneth Snellmanilta on ilmestynyt työpaperi (laitoksen sarjassa numero 187) ”Has
Profit Sharing Led to Fewer Separations?”, jossa käsitellään tulospalkkauksen vaikutuksia työvoiman vaihtuvuuteen yrityksissä.
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Henkilöstöuutisia
 KTT Kenneth Snellman toimii laitoksen vanhempana
tutkijana 1.–31.12.2002.
 Projektitutkija, VTM Ralf Sund jatkaa laitoksella 1.2.
–31.5.2003 ja toimii Työsuojelurahaston tutkimushankkeessa ”Työelämän suhteet, sopimustoiminta ja
tulopolitiikka 2000-luvulla”.
 Projektitutkija, KTT Hannu Tannisen työsuhde päättyy 31.12.2002, ja hän siirtyy takaisin lehtoriksi Kuopion yliopistoon.
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