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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 muuttuu
Palkansaajien tutkimuslaitos tiedottaa lähetetään kannatusyhdistyksen jäsenliitoille nyt viimeistä kertaa paperimuodossa postitse. Jatkossa tiedote julkaistaan neljä kertaa vuodessa laitoksen www-sivuilla (http://www.labour.
fi), tällä ”Jäsenpalvelut” -osastolla. Kaikille, jotka saavat
käsillä olevan tiedotteen postissa, tullaan ilmoittamaan
sähköpostitse tiedotteen uusista numeroista ja muista
muutoksista www-sivuillamme. Tätä varten pyydämme,
että jokainen lähettää oman sähköpostiosoitteensa ensi
tilassa osoitteeseen labour@labour.fi, josta kokoamme ne
yhteiseen osoiterekisteriin.

Alustavaa tietoa tulevista ennusteista
Syksyn talousennusteen tarkiste valmistuu tammikuun
puolivälissä, ja sen julkaisemisesta PT:n www-sivuilla tiedotetaan sähköpostitse kannatusyhdistyksen jäsenliitoille. Kevään talousennusteen julkistamisesta maaliskuun
lopulla tiedotetaan myös sähköpostitse kannatusyhdistyksen jäsenliitoille.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita
 Petri Böckerman on sopinut Etlatieto Oy:n kanssa
hankkeesta, jossa tutkitaan tuottavuuden alueellisia
tekijöitä ”uuden talouden” näkökulmasta. Projekti toteutetaan 1.1.–31.3.2002.

 Ulla Hämäläiseltä on valmistumassa tutkimus, jossa
tarkastellaan nuorten työllisyyteen vaikuttavia yleisiä
tekijöitä sekä yksilötasolla koulutuksesta valmistuneiden työllistymistä ja heidän työllisyytensä pysyvyyttä.
 Merja Kauhaselta on valmistumassa tutkimus ”Määräaikaiset työsuhteet ja toimeentulon riskit”.
 Eero Lehdolta ilmestyy lähiaikoina laitoksen Työpapereita- ja Tutkimuksia -sarjoissa useita tutkimuksia,
joissa käsitellään yrityskauppoja ja niihin liittyviä teknologian siirtoja.
 Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt sopimuksen
Norjan vastaavan laitoksen (FAFO) kanssa ay-liikkeen
kansainvälistymisstrategioiden selvittämiseksi. Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää, miten integraatio ja globalisaatio ovat vaikuttaneet ay-liikkeen
asemaan yhteiskunnassa ja miten ay-liike on ottanut
toiminnassaan huomioon muuttuneen kansainvälisen
toimintaympäristön. Tutkimus tehdään neljässä pohjoismaassa samanaikaisesti. Erityiskohteina on neljä
toimialaa: metalli, telekommunikaatio, maaliikenne
sekä pankki- ja vakuutusala. Tutkimus valmistuu vuoden 2003 keväällä. Yhteenvetoraportin laatii tohtori
Jon Erik Dölvik Norjasta. Suomen osuudesta vastaa
projektitutkija Ralf Sund Palkansaajien tutkimuslaitoksessa.
 Ilpo Suoniemeltä ilmestyy aivan lähiaikoina tutkimus
”Recent trends in income inequality in Finland” (yhdessä Marja Riihelän, Risto Sullströmin ja Matti Tuomalan
kanssa). Tammikuussa häneltä ilmestyy laajempi tutkimus ”Evaluation of Household Income and Inequality in the 1990’s”. Vuoden alussa Suoniemi aloittaa
Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin
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”Taloudellinen syrjäytyminen: tuloköyhyys, kulutus ja
työmarkkinat” (yhdessä Risto Sullströmin ja Matti Tuomalan kanssa).
 Juhana Vartiaiselta valmistui 11.12. tutkimus ”Sukupuolten palkkaeron tilastointi ja analyysi”, joka on
ilmestynyt sosiaali- ja terveysministeriön sarjassa Tasa-arvojulkaisuja 2001:7.
 Yhteistyössä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa toteutetaan vuosina 2001–2003 Työsuojelurahaston rahoittama hanke ”Työmarkkinoiden pelisäännöt:
työelämän suhteet, sopimustoiminta ja tulopolitiikka
2000-luvulla”. Hankkeessa analysoidaan kansantaloustieteellisin menetelmin sitä, miten Suomen työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä toimii rahaliiton oloissa
ja millaisia muutospaineita siihen kohdistuu. Keskeisiä
kysymyksiä ovat: 1) Miten euroalueen palkanmuodostus on alkanut toimia rahaliiton käynnistyttyä? 2) Mitä
hyötyä on työehtosopimusten koordinoinnista pienessä
Emu-maassa? 3) Mikä olisi Suomelle teoreettisesti paras palkkanormi Emu-oloissa? 4) Mikä on tulosopimusten ja veroratkaisujen yhteys? 5) Millaisia kokemuksia
on muiden pienten euromaiden työmarkkinajärjestelmistä? Lisätietoja: Juhana Vartiainen, Palkansaajien
tutkimuslaitos, Juhana.Vartiainen@labour.fi.
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Henkilöstöuutisia
 VTM Ralf Sund aloitti projektitutkijana 1.11.2001 tutkimusprojektissa ”Kansainvälistyminen ja ay-liikkeen
valinnat”.
 VTM, vanhempi tutkija Seija Parviainen on virkavapaalla 1.12.2001–30.4.2003 ja työskentelee Valtiovarainministeriön Kansantalousosastolla neuvottelevan
virkamiehen määräaikaisessa virassa.
 VTM Heikki Taimio aloitti vanhempana tutkijana
1.12.2001 toimien Seija Parviaisen sijaisena hänen
virkavapautensa ajan.
 VTT Pentti Puoskari aloittaa osapäiväisenä projektitutkijana 1.1.2002 ja toteuttaa julkisen talouden
haasteita koskevan tutkimushankkeen.
 VTT, vanhempi tutkija Kari Hämäläinen on irtisanoutunut 1.1.2002 lähtien, jolloin hän siirtyy johtavaksi
ekonomistiksi Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen.
 KTT, projektitutkija Kenneth Snellmanin työsuhde
jatkuu 1.2.–31.12.2002 Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Työmarkkinoiden pelisäännöt”.
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