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Palkansaajien tutkimuslaitos 40 vuotta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) edeltäjän Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen (TTT) perustamisesta. Juhlavuoden merkeissä laitos julkaisi marraskuun alussa Timo Soukolan
kirjoittaman historiateoksen ”Vireä ja tarvittaessa ärhäkkä.
Palkansaajien tutkimuslaitos ja sen edeltäjä julki-sen keskustelun herättäjinä 1971–2011” ja järjesti 22.11. juhlaseminaarin otsikolla ”Haastaako talouskriisi kestävän kehityksen?” Helsinki Congress Paasitornissa. Tasavallan presidentti Tarja Halosen ja PT:n johtaja Seija Ilmakunnaksen seminaarissa pitämät puheet sekä professori Joseph
Stiglitzin ja professori Matti Pohjolan esitelmien Power
Point -esitykset ovat saatavilla PT:n kotisivuilla www.labour.
fi. Juhlaseminaarin järjestäjiä ilahduttivat runsas kiinnostus
ja lukuisat huomionosoitukset juhlivalle laitokselle.

tä”. Lehden numero 4/2011 ilmestyy joulukuun puolivälissä. Se sisältää yhteenvedon PT:n 40-vuotisjuhlaseminaarista, katsauksia laitoksen tutkimustoimintaan ja laitoksen
entisen esimiehen Pekka Korpisen haastattelun.

Seminaarit
Palkansaajien tutkimuslaitos järjestää syys- ja kevätkausien aikana seminaareja, joissa esitellään pääasiassa
meneillään olevia tutkimuksia. Esittäjinä on sekä laitoksen omia että ulkopuolisia tutkijoita. Seminaarit pidetään
yleensä keskiviikkoisin klo 10 laitoksen seminaarihuoneessa ja ne ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille.
Lista kevätkauden 2012 seminaareista ilmestyy vuodenvaihteen jälkeen PT:n kotisivuille.

Nimitysuutinen
Palkansaajien tutkimuslaitoksen
strategia

Tutkimuskoordinaattori Jukka Pirttilä on valittu valtiovarainministeriön taloustieteellisen neuvoston jäseneksi.

Laitoksen johtokunta on 1.12. pitämässään kokouksessa hyväksynyt PT:n strategiset suuntaviivat vuosille 2012–2015. Asiakirjaa tullaan lähiaikoina tekemään tunnetuksi laitoksen taustayhteisöille. Sitä on saatavana hallintosihteeri Jaana Toivaiselta,
puh. (09) 2535 7341, e-mail: jaana.toivainen@labour.fi.

Uusia tutkimuksia ja työpapereita

Talous & Yhteiskunta -lehti

 Timo Soukola: Vireä ja tarvittaessa ärhäkkä. Palkansaajien tutkimuslaitos ja sen edeltäjä julkisen keskustelun herättäjinä 1971–2011. Helsinki: Palkansaajien
tutkimuslaitos.

Kirjat:

Talous & Yhteiskunta -lehden numero 3/2011 ilmestyi
syyskuun lopulla, ja sen teemana oli ”Kohti täystyöllisyyt-
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Työpapereita-sarja:
Työpaperit ovat tulostettavissa pdf-muodossa laitoksen
kotisivuilta osoitteesta www.labour.fi/ptuusijulkaisu.asp.
 No. 269 Pekka Sauramo: The relationship between labour share and unemployment: the role of wage-setting institutions.
Raportissa tarkastellaan funktionaalisen tulonjaon ja
työttömyyden välistä riippuvuutta keskeisissä OECDmaissa. Erityishuomion saa kysymys, onko riippuvuus
muuttunut tavalla, joka voidaan tulkita ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoiman laskuksi. Tämän lisäksi
tarkastellaan, ovatko palkkaneuvotteluinstituutiot,
erityisesti palkkaneuvottelujen koordinaation laajuus,
vaikuttaneet riippuvuuden luonteeseen.
Tulosten
mukaan on erittäin todennäköistä, että useimmissa
OECD-maissa tapahtunut palkkojen osuuden lasku on
ainakin osittain seurausta heikentyneestä ay-liikkeen
neuvotteluvoimasta.
 No. 270 Petri Böckerman ja Mika Haapanen: The effect of polytechnic reform on migration. Palkansaajien
tutkimuslaitos, Työpapereita 270, 33 s.
Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia alueiden väliseen muuttoliikkeeseen.
 No. 271 Kaisa Kotakorpi, Tommi Härkänen, Pirjo Pietinen, Heli Reinivuo, Ilpo Suoniemi ja Jukka Pirttilä: The
welfare effects of health-based food tax policy.
Tutkimuksessa tarkastellaan terveysperusteisen elintarvikeverotuksen vaikutuksia elintarvikeverotuksen
jakaumaan, ruoan kysyntään sekä terveyteen. Vero
tuotteeseen sisältyvälle sokerille vähentäisi 2-tyypin
diabeteksen sekä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta
merkittävästi. Terveysvaikutukset ovat suurimmillaan
matalan sosioekonomisen taustan omaavien ihmisten
keskuudessa, mistä syystä tällaiset verot vähentäisivät terveyseroja. Tällöin epäterveellinen verotus ei ole
kokonaishyvinvointivaikutuksiltaan regressiivistä.

Muualla julkaistuja tutkimuksia:
Muualla julkaistuja tutkimuksia on saatavana tekijöiltä, ja
usein ne löytyvät myös hakemalla Internetistä. Aikakauskirjoja on tieteellisissä kirjastoissa.
 Petri Böckerman ja Tuomo Virkola (2011): Maahanmuuttajien työnhakumenetelmät Euroopassa. Työpoliittinen aikakauskirja 54:3, 22–34.
Tässä artikkelissa on tarkoituksena selvittää, miten
maahanmuuttajien työnhaku eroaa kantaväestöstä.
Miten työnhakuprosessi eroaa maiden välillä? Kuinka
maassaoloaika vaikuttaa työnhakuun? Onko Euroopan
sisäisten ja ulkoisten maahanmuuttajien välillä huomattavia eroja? Tavoitteena on luoda katsaus ilmiöön
eurooppalaisesta näkökulmasta.
 Petri Böckerman, Edvard Johansson ja Samuli Saarni
(2011): Institutionalisation and quality of life for elderly
people in Finland, ENEPRI Research Report, No. 92, 17 s.
Tutkimuksessa tarkastellaan vanhusväestön elämänlaatua.

TUTKIMUSLAITOS

 Petri Böckerman, Alex Bryson ja Pekka Ilmakunnas
(2011): Does high involvement management improve
worker wellbeing? National Institute of Social and Economic Research, NIESR Discussion Paper No. 380, 37
s. Centre for Economic Performance, Discussion Paper
No. 1095, 39 s.
Tutkimuksessa tarkastellaan ns. työpaikkainnovaatioiden vaikutusta työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin.
 Jaakko Kiander, Pekka Sauramo ja Hannu Tanninen
(2011): Finnish incomes policy as corporatist political
exchange: development of social capital and the social wage, Transfer 17:4.
Artikkelissa tarkastellaan suomalaista tulopolitiikkaa
hyödyntämällä poliittisen vaihdannan käsitettä eli pitämällä suomalaista tulopolitiikkaa esimerkkinä korporatistisesta poliittisesta vaihdannasta.
 Mari Kangasniemi ja Antti Kauhanen: Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot, ETLA, Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011.
Merkittävä osa sukupuolten palkkaerosta johtuu työmarkkinoiden eriytymisestä sukupuolen mukaan. Miehet ja naiset työskentelevät talouden eri sektoreilla,
eri ammateissa, eri yrityksissä ja eri tehtävissä. Ansiot
ja niiden kehitys riippuvat voimakkaasti näistä tekijöistä. Eriytyminen niiden suhteen on oleellinen tekijä
sukupuolten välisten palkkaerojen synnyssä.

Uusia tutkimussopimuksia
 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa on solmittu tutkimussopimus ”Samapalkkaisuus – sukupuolten
väliset palkkaerot PAMilaisilla toimialoilla”. Hankkeen
toteuttavat tutkimusjohtaja Reija Lilja ja tietohallintopäällikkö Eija Savaja 1.11.2011–30.4.2012.
 Kelan tutkimusosaston kanssa on solmittu tutkimussopimuksen ”Sairausvakuutuksen rooli toimeentuloriskien
vakuutuksessa” toteuttamisesta vuoden 2012 aikana.
Hankkeen toteuttaa erikoistutkija Ilpo Suoniemi.
 TURIn (The Trade Union Related Research Institutes,
Bryssel) kanssa tullaan solmimaan EU-rahoitteinen
tutkimussopimus “Collectively agreed wages in Europe
(CAWIE) – Improving existing data and indicators to
support the dialogue and economic governance in the
EU”. Erikoistutkija Pekka Sauramo toteuttaa hankkeen vuoden 2012 aikana.

Henkilöstöuutisia
 Ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen on vuorotteluvapaalla 1.1.2012–24.12.2012.
 KTM Jose Lahtinen toimii nuorempana tutkijana
”Keskeisten teollisuuden- ja palvelutoimialojen kehitystä tarkasteleva toimialaraportointi” -tutkimushankkeessa ajalla 1.11.–30.11.2011.
 KTM Jose Lahtinen toimii ohjelmistoasiantuntijana
7.12.2011–24.12.2012.
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