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PT-uutiset julkaistaan neljä kertaa vuodessa Palkansaajien tutkimuslaitoksen www-sivujen ”Uutisia”-osastossa. Tiedotteen ilmestymisestä kerrotaan sähköpostitse PT:n uutiskirjeellä, jonka voi tilata
”Uutisia”-osaston lomakkeella. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista sähköpostiosoitteen muutoksista
osoitteeseen aila.mustonen@labour.fi.

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitos julkisti 17.9. syksyn talousennusteensa vuosille 2015–2016. Ennuste ja sen
lehdistötiedote ovat saatavilla pdf-muodossa laitoksen
kotisivuilta. Ennusteen liitteenä on uusi arvio talouskehityksen ja politiikkamuutosten vaikutuksista esimerkkiperheiden ostovoimaan.

Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2015 ilmestyy
syys–lokakuun vaihteessa. Se sisältää artikkeleita eurokriisistä, työmarkkinoista, aluekehityksestä ja maahanmuutosta. Lehdessä on myös professori Markus Jäntin
haastattelu. Numero tulee luettavaksi ja tulostettavaksi pdf-muodossa osoitteessa http://www.labour.fi/ptTjaYyleisesittely.asp.

PT mukaan Akatemian rahoittamaan
strategisen tutkimuksen konsortioon
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 14.9.2015 valita professori Matti Tuomalan
(TaY) johtaman konsortion ”Tasa-arvoinen yhteiskunta”
-ohjelmaan. Ohjelma on kuusivuotinen ja ensivaiheessa
rahoitusta haettiin ajanjaksolle 1.9.2015–31.12.2017.
Tutkimuskonsortio, ”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka”, (Work, Inequality and Public Policy – WIP) kokoaa
yhteen tutkijoita kansantaloustieteestä, taloushistoriasta,

valtio-opista, sosiaalipolitiikasta ja psykologiasta. Edustettuna on 7 yliopistoa ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen
lisäksi 4 muuta tutkimuslaitosta. Kilpailu oli tiukka, sillä
ohjelmaan valittiin 6 konsortiota, kun siihen haki 35 konsortiota, joista 17 pääsi jatkoon kesäkuun karsinnassa.
Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että
koko elinkaaren aikana. Tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon
kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja
vältetään köyhyysloukkujen syntyminen. Tulojen uudelleenjaon perusmallia (Mirrlees 1971) laajennetaan tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia, sosiaalivakuutusohjelmien suunnittelua ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita. Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan
sekä monitahoisesti että koko elinkaaren näkökulmasta ja
saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityksen ja terveyden dynamiikasta. Tuotamme
uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten
työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioimme nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.
Konsortio tarjoaa Palkansaajien tutkimuslaitokselle loistavat yhteistyömahdollisuudet kansainvälisesti meritoituneiden senioritutkijoiden kanssa. Politiikkarelevantit tutkimushankkeet sopivat erinomaisesti tutkimuslaitoksemme strategiaan ja tukevat julkisen talouden ja työmarkkinalohkojen
tutkimusteemoja. Konsortio varmistaa suorien tapaamisten,
eri julkaisukanavien käytöllä ja tiedottamisella tutkimustiedon leviämisen yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien mutta myös laajempien kansalaisryhmien käyttöön.
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Muualla julkaistuja tutkimuksia
XX Böckerman, P. & Hyytinen, A. & Kaprio, J. (2015): Smoking and Long-term Labour Market Outcomes, Tobacco
Control, 24:4, 348–353.
Tutkimuksessa tarkastellaan tupakoinnin vaikutuksia
työmarkkinatulemiin.
XX Pehkonen, J. & Viinikainen, J. & Böckerman, P. & Keltikangas-Järvinen, L. & Pulkki-Råback, L. & Raitakari,
O. (2015): Relative Age at School Entry, School Performance and Long-term Labour Market Outcomes, Applied Economics Letters, 22:16, 1345–1348.
Tutkimuksessa tarkastellaan koulun aloittamisiän vaikutuksia koulumenestykseen.
XX Böckerman, P. (2015): High Involvement Management and Employee Well-being, IZA World of Labor,
2015:171.
Artikkelissa tarkastellaan työn uusien organisointitapojen vaikutuksia työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin.
XX Andersen, S.K. & Ibsen, C.L. & Alsos, K. & Nergaard, K.
& Sauramo, P. (2015): Changes in Wage Policy and Collective Bargaining in the Nordic Countries – Comparison
of Denmark, Finland, Norway and Sweden, teoksessa
Van Gyes, G. & Schulten, T. (Eds.) (2015), Wage Bargaining under the New European Economic Governance: Alternative Strategies for Inclusive Growth, Brussels: ETUI. Ilmestyy 29.9.2015
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Talous & Yhteiskunta -lehden numerossa 3/2015 ilmestyy samasta aihepiiristä Pekka Sauramon artikkeli, joka tarkastelee palkkasopimusten tekemiseen
kohdistuvia muutospaineita EU:ssa.

Uusia tutkimussopimuksia
XX Erikoistutkija Pekka Sauramo: Suomen paperiteollisuutta koskeva vertailu koskien paperiteollisuuden
työaikojen, palkkojen, yksikkötyökustannusten ja
tuottavuuden tasoa ja kehitystä eri EU-maissa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Paperiliiton kanssa.
XX Vanhempi tutkija Ohto Kanninen: ”Uutta evidenssiä
subjektiivisen hyvinvoinnin ja tulojen yhteydestä”.

Henkilöstöuutisia
XX Vanhempi tutkija Ohto Kanninen on virkavapaalla
1.9.2015–31.5.2016, jolloin hän toimii Yrjö Jahnsson
Fellowship -tutkijanvaihdossa Massachusetts Institute
of Technology -yliopistossa (MIT) Yhdysvalloissa.
XX Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen toimii vt.
tutkimusjohtajana 1.9.2015 alkaen.
XX MMM Tomi Husa toimii projektitutkijana 1.–30.9.2015.
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