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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 .

Tiedotteen julkaisutapa muuttunut

Uusia tutkimuksia ja työpapereita

Palkansaajien tutkimuslaitos tiedottaa julkaistaan neljä
kertaa vuodessa laitoksen www-sivujen Jäsenpalvelutosastossa. Tiedotteen ilmestymisestä kerrotaan sähköpostitse.

 Petri Böckermanilta on ilmestymässä lähiaikoina
tutkimus, jossa hän tarkastelee alueelliseen tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä seutukunnittaisella aineistolla vuosina 1989-1997. Tavoitteena on erityisesti selvittää tieto- ja viestintäteknologian leviämisen
mahdollisia vaikutuksia tuottavuuteen Suomen alueilla. Böckermanin tutkimus on osa Sitran, Etlan ja Etlatieto Oy:n keväällä 2002 päättyvää hanketta, jossa
pureudutaan uuteen talouteen erityisesti Suomen kansantalouden tulevien haasteiden näkökulmasta. Hankkeesta julkaistiin viime lokakuussa väliraportti ”Uuden
talouden loppu?” (Heli Koski, Petri Rouvinen ja Pekka
Ylä-Anttila; Taloustieto Oy). Tarkempia tietoja hankkeesta: http://www.etalous.com .
 Ulla Hämäläinen toteuttaa 1.1.-31.12.2002 hankkeen ”Koulutuksen ja työn vastaavuus korkeakoulutettujen markkinoilla”, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
 Merja Kauhasen tutkimus ”Määräaikaiset työsuhteet
ja toimeentulon riskit” ilmestyy toukokuussa. Tutkimuksessa tarkastellaan määräaikaisia työsuhteita ja
niihin liittyviä toimeentuloriskejä sekä sitä, muodostuvatko määräaikaiset työsuhteet loukoiksi vaiko ponnahduslaudoiksi. Tutkimuksen rahoittaa Kela.
 Eero Lehdon (yhdessä Olavi Lehtorannan kanssa)
tekemä tutkimus ”Mergers and Acquisitions as Means
to Transfer Technology” ilmestyy toukokuussa. Siinä

PT:n sähköpostipalvelu
Laitoksen www-sivuilla on avattu uusi sähköpostipalvelu,
jonka kautta saa aika ajoin tietoja kotisivujen päivityksistä, uusista talousennusteista ja tutkimusjulkaisuista.
Siellä on erilliset lomakkeet sähköpostilistalle liittymistä
ja osoitteenmuutoksia varten. Listalle on jo lisätty kaikki
ne, jotka saavat tiedon tästä ”PT tiedottaa” -tiedotteesta.

Alustavaa tietoa tulevista ennusteista
Kevään talousennuste julkaistiin 27.3.2002. Tilastokeskukselta saadaan ennakkotiedot vuoden ensimmäisen
neljänneksen kansantalouden tilinpidosta 7.6., ja pian tämän jälkeen laitoksen www-sivujen Talousennuste-osastolle kirjoitetaan ”Talouskehityksen kommentointia”, jossa
tarkastellaan kevään ennustetta uusien lukujen valossa.
Seuraava varsinainen talousennuste ilmestyy syyskuussa.
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vedetään yhteen Tekesin rahoittaman ”Yritysrakenteet sekä tutkimus ja tuotekehitys” -projektin tuloksia. Tutkimus tarkastelee lähinnä sitä, missä määrin
tarve siirtää teknologiaa yrityksestä toiseen selittää
yrityskauppoja. Laajasta yritysaineistosta saadut tulokset osoittavat, että tuotekehitykseen ja tutkimukseen (T&K) investoineet yritykset ovat keskimääräistä
alttiimpia ostamaan muita yrityksiä. Vastaavasti T&K:
hon investoineet yritykset ovat keskimääräistä houkuttelevampia ostokohteista, kun ostettava yritys toimii
muualla kuin prosessiteollisuudessa. Myös yritysten
hallussa olevat innovaatiot lisäävät todennäköisyyttä, että muualla kuin prosessiteollisuudessa toimiva
yritys ostetaan. Vastaavasti innovointi ei edistä lisää
yrityskaupan kohteeksi joutumisen todennäköisyyttä
prosessiteollisuudessa. Ostavan yrityksen kohdalla tilanne on tältä osin täysin päinvastainen. Nimenomaan
prosessiteollisuudessa innovointi lisää yrityksen halua ostaa muita yrityksiä. Nämä tulokset viittaavat
siihen, että muualla kuin prosessiteollisuudessa teknologia siirtyy ostokohteesta ostavaan yritykseen ja
taas prosessiteollisuudessa teknologian siirron suunta
on päinvastainen. Tämän lisäksi yrityksen oma T&K
näyttää vahvistavan sen kykyä omaksua ulkopuolella
kehitettyä teknologiaa ja siten sen halukkuutta ostaa
innovoivia yrityksiä. Tulokset osoittavat myös, että
yrityskaupat rajoittuvat taloudellisesti melko vahvassa
asemassa oleviin yrityksiin.
 Reija Lilja on saanut ajalle 20.11.2001-20.2.2003
rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä ja EU:n
V tasa-arvo-ohjelmalta hankkeeseen, jossa tutkitaan
yhteistyössä Etlan kanssa naisten urakehitystä IT- ja
vähittäiskaupan aloilla. Toimeksianto on osa Suomen
toimeenpanemaa EU:n V tasa-arvo-ohjelman hanketta
”Sektorikohtaisten strategioiden kehittäminen palkkaerojen kaventamisessa”.
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 Reija Lilja ja Juhana Vartiainen toteuttavat
1.12.2001–30.9.2002 AKAVAn rahoittaman hankkeen
”Sukupuolten väliset palkkaerot korkeasti koulutettujen piirissä”.
 Ilpo Suoniemeltä ilmestyy touko-kesäkuussa loppuraportti PT:n Tutkimuksia-sarjassa otsikolla ”Social
evaluation and trends in Finnish incomes and inequality, 1990–1999”. Tutkimus käsittelee taloudellisen
hyvinvoinnin kehitystä, kun elintason nousun lisäksi
otetaan huomioon tuloerojen kehitys.
 Ilpo Suoniemi toteuttaa (yhdessä Hannu Tannisen ja
Matti Tuomalan kanssa) 1.1.-31.12.2002 sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittaman hankkeen ”Hyvinvointivaltion rahoitusperiaatteet”. Tutkimuksessa verrataan
hyvinvointipalveluiden eri rahoitusmuotojen, kuten
verotuksen, asiakas- ja vakuutusmaksujen, tuloksellisuutta yhteiskunnan tehokkuus- ja oikeudenmukaisuustavoitteiden kannalta. Tutkimuksessa selvitetään,
miten työmarkkinoiden toimintaa voidaan edistää täsmentämällä rahasiirtoihin perustuvan tulonsiirtojen
suhdetta julkisiin palveluihin ja käyttäjämaksuihin.
Tutkimuksessa selvitetään myös niitä etuja ja haittoja,
joita liittyy palvelutuotannon uudistuksiin kuten kilpailuttaminen, yksityistäminen ja palvelusetelit.

Henkilöstöuutisia
 KTT Hannu Tanninen toimii 1.6.–31.12.2002 tutkijana vanhempi tutkija Ilpo Suoniemen koordinoimassa
projektissa ”Hyvinvointipalveluiden rahoitusperiaatteet”.
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