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Toimitusjohtajan katsaus

Kehittämisen
vuosi 2018

PTT viettää
40-vuotisjuhlaansa
vuonna 2019.

PTT2020-strategian toteuttamisessa pääpaino
vaihtui uusien rakenteiden luomisesta järjestelmien ja toimintamallien luomiseen. Kehittämistoimintaan käytettiin merkittävästi niin inhimillisiä
kuin taloudellisia voimavaroja. Toiminnan kehittämistä varten koottu toimintarahasto laitettiin
niin sanotusti töihin vuoden 2018 aikana, jotta
yhdistys olisi 40-vuotisjuhlavuonnaan rakenteidensa, järjestelmiensä, toimintamalliensa ja
-kulttuurinsa sekä osaamisensa kannalta aiempaa valmiimpi yhtäältä tarttumaan seuraavalla
vuosikymmenellä avautuviin mahdollisuuksiin ja
toisaalta vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin.
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Kehityshankkeiden toteuttamista, henkilökunnan
osallistamista ja toiminnan itseohjautuvuutta
takaamaan luotiin toimikunnat, jotka aloittivat
työnsä vuoden 2018 alussa. Toimikuntia aloitti
viisi, joista yksi erikoistui tutkimusviestintään,
toinen tutkimusrahoituksen hankintaan, kolmas
tutkimukseen, neljäs henkilöstövoimavaroihin ja
työhyvinvointiin ja viides talouteen ja hallintoon.
Toimikuntien vetäjinä toimivat viestintäpäällikkö
ja hallintopäällikkö, ja kussakin toimi heidän lisäkseen yksi tutkimusjohtaja ja muutama tutkimushenkilökunnan edustaja eri tutkimusryhmistä.
Ensimmäisenä toimintavuonna merkittävä osa
toimikuntien ajasta kului uuden systeemin sisäänajoon ja työtapojen selkiyttämiseen. Tästä
huolimatta toimikunnat toteuttivat vuoden aikana useita kehitysprojekteja PTT2020 strategian,

Iiro Jussila
toimitusjohtaja
vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä johtoryhmän ohjaamina. Monissa toimikunnissa suurin
ponnistus oli ensimmäisen toimintokohtaisen
strategian luominen ja tulevien vuosien toimintasuunnitelmien hahmottelu tältä pohjalta.
Talouden ja hallinnon alueella suurin työ oli yhdistyksen sääntöjen uudistaminen. PTT:n uudet
säännöt hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa marraskuun lopulla. Koko talon tasolla
eniten aikaa, voimia ja rahaa kulutettiin HR- ja
työsuojelutoimikunnan toiminta-alueella. Vuonna
2017 aloitettu toimitilaremontti valmistui keväällä 2018. Tupaantuliaisia vietettiin sisustamistyön
päätyttyä kesäkuun alussa. Uudistuneita toimiti-
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Toimitusjohtajan katsaus

Kansantalouden tutkimusryhmä

Monivivahteinen ja
toiminnallinen vuosi
loja juhlistettiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa.
Keväällä käynnistettiin toimikunnan toimesta
myös Tutkimusyhteisön kulttuurikäännös TuKu
-kehittämishanke, joka sitoi runsaasti koko henkilöstön voimavaroja. Hankkeessa parannettiin
työyhteisön toimivuutta ja vahvistettiin jatkuvan
uudistumisen sekä itseohjautuvuuden perustuksia kaikilla toiminnan osa-alueilla.

mediaosumien määrä nousi edellisvuodesta yli
35 prosenttia ennätykselliseen 1494:ään. Samalla
ylitettiin toimintasuunnitelmaan kirjattu 30 prosentin kasvutavoite. PTT tuotti myös tieteellisiä
julkaisuja aiempaa enemmän. Työhyvinvointi oli
toimialan keskiarvon tasolla ja myös työyhteisön
toimivuus alkoi kehittyä tavoitteen mukaisesti
aiempaa parempaan suuntaan.

Talouden seuranta ja ennustetoiminta jatkui halki
vuoden tuttuun tapaan vilkkaana, mutta toiminnan kehittämistä tehtiin myös tällä saralla. Ennusteiden julkistamisen alueellistaminen aloitettiin ja
samalla aluetalouteen liittyvää malliosaamista ja
-työkaluja kehitettiin aktiivisesti yhdessä kumppanien kanssa. Myös järjestyksessään toinen
PTT:n vuotuinen talousseminaari liittyi vahvasti
tähän tematiikkaan.

Yhdistyksen talous oli toimintavuonna noin
450 000 euroa alijäämäinen eli alijäämä kasvoi
edellisvuoteen verrattuna noin 300 000 euroa.
Varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat noin 560
000 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä oli
noin 225 000 euroa ja muiden kulujen osuus noin
238 000 euroa. Muiden kulujen kasvusta lisääntyneen alihankinnan osuus oli noin 200 000 euroa.
Toiminnan tuotot kasvoivat noin 300 000 euroa
ja varainhankinta noin 75 000 euroa. Yleisavustusten määrä säilyi ennallaan. Sijoitustoiminnan
tuotot vähentyivät noin 117 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

PTT:n neljä tutkimusryhmää jatkoivat hyvää
työtään kaikilla PTT:n strategian mukaisilla painopistealueilla: globalisaatio ja alueiden kehitys,
asuminen, hyvinvointi, metsä ja ruoka. Runsas
kehittämistoiminta näkyi kuitenkin tutkimushenkilökunnan työajan kohdentumisessa. Tutkimukseen ja asiantuntijatyöhön käytettiin keskimäärin
aiempaa vähemmän aikaa. Tästä huolimatta tutkimushenkilökunta oli aktiivinen eri sidosryhmien
suuntaan kaikkien yhdistyksen toimintamuotojen
puitteissa. Aktiivisen kehittämistoiminnan tulokset alkavat jo näkyä, vaikka varsinaista loikkaa
odotetaankin vasta vuosien 2019 ja 2020 aikana.
Vaikuttavuuden saralla vuosi oli käytössä olevien mittarien mukaan hyvä. Vertailukelpoinen
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Syyt huomattavaan alijäämään voidaan jakaa kolmeen päätekijään. Näistä ensimmäinen on edellä
kuvattu vielä ennaltakin arvioitua runsaampi
kehittämistoiminta. Sen aiheuttamien kulujen
osuus alijäämästä on reilu kolmannes. Toinen
kolmannes selittyy sillä, että toiminnan tuotot
(vähennettynä alihankinnalla) jäivät arvioidusta.
Vajaa kolmannes selittyy sijoitusten arvonalennusten vuoksi tehdyillä kirjauksilla, joiden vuoksi
sijoitustoiminnan tuotot poikkesivat ennalta
arvioidusta.
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Kansantalouden tutkimusryhmän vuosi oli monivivahteinen ja toiminnallinen. Käynnissä olevat
hankkeet käsittelivät monia erityyppisiä teemoja.
Ryhmän vastuulla on kolme koko organisaation ylittävää teemaa: Globalisaatio ja alueiden
kehitys, asuminen sekä hyvinvointi. Lisäksi
toimintavuoden aikaan on pyritty löytämään
yhteistyöhankkeita muiden PTT:n tutkimusryhmien kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman
joustavasti käyttää kaikkia tarjolla olevia PTT:n
tutkijoita ja vahvistaa ryhmien välistä koheesiota.
KT-ryhmä onnistui jälleen saamaan monia valtioneuvoston kanslian koordinoimia valtioneuvoston yhteisiä selvitys- ja tutkimushankkeita.
Kaksivuotinen työttömyyden laajat kustannukset
–hanke saatiin päätökseen. Hankkeessa arvioitiin
ei pelkästään työttömyydestä syntyviä suoria
kustannuksia vaan myös epäsuoria. Toisessa vielä
käynnissä olevassa hankkeessa tutkitaan alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksia ja seurauksia Suomessa. Monipaikkaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa työtä tehdään
ja asutaan monella eri paikkakunnalla. Myös
työvoiman ammatillinen liikkuvuus ja mahdolliset
ratkaisut saatavuusongelmaan ovat tutkimuksen
kohteina omassa hankkeessaan. Valtioneuvoston
tutkimushanke on myös alueellisen taloustiedon
tietokannan luominen yhdessä THL:n kanssa.
Tässä hankkeessa PTT:n tehtävänä on ollut alueellisten panos-tuotos-taulukoiden johtaminen.
Suomen akatemian strategisen tutkimusneuvos-

Olli-Pekka Ruuskanen
tutkimusjohtaja
ton rahoittama Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan
politiikka-tutkimushanke jatkui edelleen. Hankkeessa tutkitaan yhteiskunnan rakenteiden ja
tasa-arvon suhdetta yhdessä Tampereen yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.
Perinteiseen tapaan asumisen teema on tärkeä
KT-ryhmässä ja ryhmän tutkimustoiminta on
synnyttänyt vahvoja erityisasiantuntijoita, joilla
on hyvä yhteiskunnallinen näkyvyys asumiseen
liittyvissä kysymyksissä. Asuntomarkkinaennusteen julkaisu on edelleen keskeinen asuntomarkkinoita taustoittava tapahtuma Suomessa. Myös
asumismenotutkimus on säilyttänyt asemansa
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Kansantalouden tutkimusryhmä

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä

Millainen on Suomen
maatalous vuonna 2050?
kiinnostusta ja yhteiskunnallista keskustelua synnyttävänä selvityksenä. Vuoden lopussa PTT:llä
käynnistyi mielenkiintoinen tutkimushanke, jossa
tutkitaan pienten asuntojen osuuden kasvun vaikutusta suurten kaupunkien asuntomarkkinoihin
KT-ryhmän tutkijat tekevät vuosittain kansantalouden ennusteen. Ennusteessa käsitellään
kattavasti maailman ja Suomen talouden kehitystä. Kansantalouden ennusteessa jatketaan
kehitystyötä, jonka tarkoituksena on lisätä myös
aluetalouksien kehityksen seurantaan. Lisäksi
kansantalouden ryhmä tuottaa maksullisen palveluna myös POP-pankin ennusteen.
Perinteiseen tapaan kansantalouden ryhmän
jäsenet ovat osallistuneet yhteiskunnalliseen
keskusteluun eri foorumeilla. Perinteisten
medioiden lisäksi tutkimusryhmän jäsenet ovat
olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa, johon osa
talouspoliittisesta keskustelusta on siirtynyt.
PTT:n tutkijoita seurataan sosiaalisessa mediassa
ja heidän kannanottonsa saavat laajaa huomiota.
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä keskittyi ruokamarkkinoiden toimivuuteen, maatalouspolitiikan tulevaisuuteen sekä maatalouden
rakenteisiin liittyvään tutkimukseen.

Ryhmän tutkimustoiminta on
synnyttänyt
vahvoja erityisasiantuntijoita,
joilla on hyvä
yhteiskunnallinen
näkyvyys.
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Tutkimushankkeiden puitteissa rakennettiin
visiota Suomen maataloudesta 2050, analysoitiin
maatalouspolitiikan toimintaympäristön muutosta useissa työpajoissa keskeisten sidosryhmien
kanssa sekä osallistuttiin aktiivisesti julkiseen
ja tieteelliseen keskusteluun kolumnien, esitysten, artikkeleiden ja muiden tutkimusjulkaisujen
kautta.
Markkinoiden seurantaan ja lyhyen aikavälin
ennusteisiin liittyvään osaamiseen kohdistui
voimakas kysyntä vuonna 2018. Markkinaseuranta onkin PTT:n maa- ja elintarviketalouden
tutkimusryhmän toiminnan keskiössä. Ryhmän
tutkijat kävivät vuoden aikana pitämässä useita
markkinakatsauksia eri sidosryhmillä ja kirjoittivat yleistajuisia artikkeleita eri ammattilehtiin.
Tutkimusryhmän merkittävin rahoittaja oli Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat Luonnonvarakeskus, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
sekä Helsingin yliopisto.

Kyösti Arovuori
tutkimusjohtaja

Markkinoiden
seurantaan ja
lyhyen aikavälin
ennusteisiin liittyvään osaamiseen
kohdistui voimakas kysyntä.
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Metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmä

Metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmä

Metsäalan toimintaympäristölle ja
kilpailukyvylle keskeiset aiheet kärjessä
Metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmässä
keskityttiin metsäalan toimintaympäristön ja
kilpailukyvyn kannalta keskeisiksi katsottuihin
aihepiireihin. Tutkimus ja asiantuntijatyö liittyivät
erityisesti biotalouteen ja kestävään kehitykseen,
metsäteollisuuden merkitykseen ja toimintaan,
metsänomistajiin sekä ekosysteemipalveluihin ja
luonnon monimuotoisuuteen.
Valtioneuvoston kanslian rahoittama hanke
”Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa
Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)” toteutetaan yhteistyössä toimiala- ja liiketalouden sekä
maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmien
kanssa. Konsortiossa on mukana PTT:n lisäksi
VTT, Forefront Oy, Owak Group Oy ja Motiva
Oy. Hanke aloitettiin vuoden alussa ja se päättyy
vuoden 2019 keväällä. Hankkeessa tarkastellaan
kestävän kehityksen innovaatioita suhteessa yritysten omiin innovatiivisiin ratkaisuihin ja niiden
kaupallistamiseen. Lisäksi tarkastellaan politiikkatoimien ja julkisten palveluiden roolia kestävän
kehityksen edistämisessä.
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa
”Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö” -hankkeessa tuotetaan uusia ja
aiempaa yksityiskohtaisempia metsäbiotalouden
eri toimijoiden tarvitsemia tietoaineistoja ja
ennustetuotteita sekä edistetään niiden hyödyntämistä. Hankkeen koordinaattorina toimii Ilmatieteen laitos ja muina partnereina ovat Luke,
Itä-Suomen yliopisto ja Metsäteho. PTT:ssä han-
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Paula Horne
tutkimusjohtaja
ke toteutetaan yhdessä kansantalouden tutkimusryhmän kanssa. Viisiosaisessa podcast-sarjassa ”Saako Suomen metsiä käyttää” PTT:n tutkijat
pureutuivat yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton, MTK:n, Metsähallituksen ja Metsäteollisuus
ry:n asiantuntijoiden sekä maa- ja metsätalousministeri Lepän kanssa metsien käyttöä koskeviin
ydinkysymyksiin niin ympäristön, talouden kuin
sosiaalisen ympäristön näkökulmasta. OP-Pohjolalle ja Metsäteollisuus ry:lle ryhmä tuotti tietoa
metsäsektorin markkinatilanteesta.
Metsänomistajatutkimuksessa aloitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuk-

PTT vuosikertomus 2018

sen ja Työtehoseuran kanssa laaja metsänomistajatutkimus. ”Metsänomistaja 2020” -hankkeen
tavoitteena on tarkastella metsänomistuksen
rakenne- ja tavoitemuutosten vaikutuksia metsätaloudelliseen käyttäytymiseen. Hanketta rahoittaa osallistuvien organisaatioiden lisäksi maa- ja
metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö ja
Metsämiesten Säätiö. Hankkeesta on luvassa
alustavia tuloksia vuoden 2019 syksyllä. Vuoden
lopussa aloitettiin Suomen Metsäkeskuksen
rahoittama hanke ”Metsänomistajien tavoitteet
Metsään.fi -palvelussa”. Tutkimuksen yleistavoitteena on analysoida Metsään.fi -palvelussa
asioineiden metsänomistajien ilmaisemia, metsänomistukseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteita
analysoidaan suhteessa metsänomistajan ja metsätilan ominaisuuksiin. Lisäksi toteutettiin hanke
”Pääkaupunkiseudun metsänomistajien palvelutarpeet” MetsäGroupin rahoituksella. Yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa tutkittiin ”Kannustavaa
metsäviestintää” maa- ja metsätalousministeriön
rahoittamassa hankkeessa.
Ekosysteemipalveluihin liittyen metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmä aloitti yhteistyössä
kansantalouden tutkimusryhmän kanssa EU:n
BONUS ohjelman rahoittaman hankkeen ”Multi-method Assessment for Resilient Ecosystem
Services and human-nature system integration (MARES)”. PTT koordinoi kansainvälistä
konsortiota, jonka muina partnereina ovat
Tartun yliopisto Virosta, GEOMAR Helmholtz
Centre for Ocean Research Kiel Saksasta sekä

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry (e2).
Hankkeessa yhdistetään luonnontieteellinen ja
taloustieteellinen osaaminen Itämeren tuottamien ekosysteemipalveluiden arvioinnista ja arvottamisesta. Hankkeessa tuotetaan myös yhdessä
päätöksen tekijöiden ja sidosryhmien kanssa
tietoa ekosysteemipalveluista ja niiden huomioon
ottamisesta tieteen ja politiikan rajapinnassa.
”METSO-ohjelman väliarvioinnin laatiminen”
toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja
Gaia Consulting Oy:n kanssa vuoden 2018 aikana
ympäristöministeriön rahoituksella. Arviointiraportti julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella.
Tutkimushankkeiden tuloksia julkaistiin tieteellisinä artikkeleina, PTT:n omissa julkaisusarjoissa,
muiden tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa sekä
kansainvälisten seminaarien julkaisuissa. PTT
osallistui mm. Tapion taskukirjan päivitykseen.
Lisäksi ryhmä kirjoitti tutkimusaiheistaan kolumneja ja osallistui keskusteluun mediassa. Metsäryhmän tutkijat olivat varsinaisen tutkimustoiminnan lisäksi aktiivisesti mukana kansallisissa ja
kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä erilaisissa
työryhmissä, lausunnonantajina, selvitysten tekijöinä, keskustelujen alustajina sekä tieteellisten
artikkeleiden arvioijina.
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Toimiala- ja liiketalouden tutkimusryhmä

Vuosi 2018 kuvina

Innovaatioita, johtamista
ja yrittäjyyttä
PTT:lle perustettu toimiala- ja liiketalouden
tutkimusryhmä sai vuonna 2018 uuden tutkimusjohtajan ja loppuvuodesta ryhmässä oli lisäksi
kaksi liiketaloustutkijaa. Toimiala- ja liiketalouden
tutkimusryhmä keskittyy soveltavaan liiketaloustieteen tutkimukseen innovaatioiden, johtamisen
ja yrittäjyyden alueilla erityisesti uusilla ja monitieteellisillä alueilla.
Tutkimusryhmän tutkimusalueita ovat mm. digitaaliset liiketoimintamallit ja ekosysteemit (esim.
esineiden internet), robotiikka ja lohkoketjut,
innovaatioekosysteemit, yhteisölliset ja verkottuneet innovaatioiden ja johtamisen mallit, innovaatiohallinta, elävät laboratoriot, sekä laaja-alaisesti
erilaiset organisaatioiden johtamisen ja markkinoinnin mallit. Ryhmämme jäsenet ovat tutkineet
näiden lisäksi myös organisoinnin ja työnteon
uusia tapoja, työn merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä sekä yritysten ja yritysten
välistä yhteistyötä kuin myös organisaatioiden ja
asiakkaiden ja kuluttajien välistä yhteistoimintaa.
Vuoden 2018 aikana toteutettiin sote-alan
osuustoiminnallisia malleja käsittelevä tutkimus
yhdessä PTT:n ulkoisten tutkimuskumppanien
kanssa. Tämän lisäksi vuoden 2018 aikana käynnistyivät kestävän kehityksen innovaatioita,
paikallisen sopimisen ja maatalouden digitalisaatioita käsittelevät hankkeet. Näiden lisäksi ryhmän
jäsenet tekivät yhdessä muiden tutkimusryhmien
ja PTT:n ulkoisten tutkimuskumppanien kanssa
hanketarjouksia erityisesti kiertotalouden- ja
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PTT:n vuotuinen talousseminaari järjestettiin marraskuun lopussa Pasilassa aluetalousteemalla. Pääpuhujana oli Saksan tunnetuimpiin ekonomisteihin lukeutuva Jens Südekum.

Seppo Leminen
tutkimusjohtaja
maatalouden digitalisaation liittyvien merkittäviin
strategisen tutkimusneuvoston tutkimushakuihin.
Vuoden 2018 aikana toimiala- ja liiketalousryhmä
on lisäksi merkittävästi vahvistanut PTT:n tieteellistä julkaisutoimintaa tutkimusryhmän keskeisillä
osaamisalueilla.
Toimiala- ja liiketalousryhmän vuosi 2019 alkaa
uusilla hankkeilla ja tutkimusavauksilla. Nämä liittyvät veden kierrätyksen edistämiseen erityisesti
yhteistyö- ja rahoitusmallien ja lainsäädännön
näkökulmista sekä osuustoiminnallisten mallien
kehittämiseen.
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Tutkimuksemme keräsivät laajan medianäkyvyyden, ja tutkijamme olivat haluttuja kommentaattoreita.
Lauri Vuori (vas.) esittelee asuntoennustetta, Tapani Yrjölä (oik.) elintarviketalouden näkymiä.
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Toimistolla järjestettiin henkilöstön yhteinen perhepäivä
ja tupaantuliaiset syksyllä
2018. Lasten ja lastenmielisten ongintarastia valvomassa
viestintäsuunnittelija Juuso
Heinämäki.

Tutkimukset, julkaisut
ja ennustetyö
Ennustetyö
Ennusteet ovat keskeinen osa PTT:n toimintaa.
Vuonna 2018 julkaisimme 7 omaa ennustetta,
kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden ja
metsäsektorin ennusteet julkistettiin keväällä
ja syksyllä sekä asuntomarkkinaennuste tammikuussa. Kevään maa- ja elintarviketalouden
julkaistiin keväällä Seinäjoella ja maakuntajulkistuksia on tarkoitus jatkaa myös jatkossa.
Omien ennusteiden lisäksi ulkopuolisia ennusteita tehtiin kokonaan tai osittain 7 kappaletta.
Ennusteiden kehittämistä on jatkettiin myös
viime vuonna ja erityisesti on lisätty aluetalouden
seurantaa. Marraskuun lopulla järjestettiin PTT:n
talousseminaari, jonka aiheena oli ”Työ muuttuu,
miten muuttuu koko Suomi?”

Janne Huovari
ennustepäällikkö

Pellervon taloustutkimuksen uudistetut toimistotilat
otettiin käyttöön alkuvuodesta. Remontissa rakennettiin
kokonaan uusi neuvottelu- ja
edustustila. Kalusteita purkamassa viestintäpäällikkö
Kimmo Mäkilä.
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Tutkimukset, julkaisut ja ennustetyö

PTT Raportit

selvitys- ja tutkimustoiminta 2018. Alho E., Härmälä V., Oikarinen E., Kekäläinen A., Noro K.,
Tähtinen T., Vuori L.

258. Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma. Rinta-Kiikka Suvi, Yrjölä Tapani,
Alho Eeva.

PTT Työpaperit

Does entrepreneurial marketing underrate competition? Technology Innovation Management
Review. Westerlund M. & Leminen S.
Public pension funds as shareholders and firm
performance, International Journal of Corporate
Governance. Alimov, N.

196. Elintarvikkeiden hintamarginaalit.
Piipponen Johannes, Arovuori Kyösti, Lehtosalo
Heini, Niemi Jyrki
195. Elintarvikkeiden kulutus Suomessa.
Piipponen Johannes, Rinta-Kiikka Suvi, Arovuori
Kyösti

Tieteelliset julkaisut ja
muut julkaisut
Osuustoimintamalli sopisi sote-tuottajille - tietoa ja taitoa uupuu (väliraportti). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2018. Jussila I.,
Frondelius E., Noro K., Leminen S. et al
Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin — tutkimus metsänhoitoaktiivisuudesta. Tapion raportteja 34. Haltia E.,
Valonen M.

Competition as a driving force among institutional investors. The case of Swedish pension funds,
Nordic Journal of Business. Alimov, N.
The future of the Internet of Things: toward
heterarchical ecosystems and service business
models. Journal of Business & Industrial Marketing. Leminen S., Rajahonka M., Westerlund M.,
Wendelin, R.
A Topic Modeling Analysis of Living Labs Research. Technology Innovation Management
Review. Westerlund M., Leminen, S. & Rajahonka, M.
Financial Literacy and Retirement Planning in Finland. Journal of Pension Economics and Finance.
Ruuskanen O-P, Kalmi P.
Third-Generation Living Labs: Towards Incarnation of Collaborative Innovation Networks. The
XXVIII ISPIM Innovation Conference, June 17-20,
Stockholm, Sweden. Leminen, S., Westerlund,
M., & Rajahonka, M.

Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston
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Tutkimukset, julkaisut ja ennustetyö

Lausunnot

22.2.2018 / Ruuan ja maanviljelyn tulevaisuus,
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Komission
tiedonanto

Lausunto suurelle valiokunnalle 31.10.2018 /
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission
ehdotuksista U45/2018

Lausunto tarkastusvaliokunnalle 30.1.2018 /
Asuntopolitiikan kehittämiskohteet

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 25.10.2018 /
Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi
Valtiovarainvaliokunnalle 16.10.2018 / Hallituksen
esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 HE 123/2018vp
Lausunto valtiovarainministeriölle 28.9.2018 /
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä la-eiksi
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun
lain, kiinteistöverolainsekä verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n
muuttamisesta
Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 22.5.2018 /
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019—
2022, VNS 1/2018 vp
Ympäristövaliokunnalle 6.4.2018 / Hallituksen
esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a
§:n muuttamisesta. (HE 12 / 2018vp)

Vuosi 2018 oli
PTT:lle ennätyksellisen hyvä
medianäkyvyydellä
mitattuna

Lausunto tarkastusvaliokunnalle 15.3.2018 / Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019—2022,
VNS 1/2018 vp
Seutukaupunkiohjelman valmisteluun 7.3.2018
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
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PTT mediassa 2018
Vuosi 2018 oli PTT:lle ennätyksellisen
hyvä medianäkyvyydessä. Vertailukelpoinen
mediaosumien määrä nousi edellisvuodesta yli 35
prosenttia 1494:ään. Samalla ylitettiin toimintasuunnitelmaan kirjattu 30 prosentin kasvutavoite.
Nousun takana on erityisesti PTT:n tutkijoiden
lisääntynyt oma näkyvyys asiantuntijoina, koska tutkimusjulkistusten määrä oli viime vuonna
jonkin verran keskimääräistä pienempi. Talousennusteiden näkyvyys puolestaan oli keskiarvotasolla, mutta tehokkaaksi keinoksi näkyvyyden
kasvattamiseen havaittiin tiedottamisen räätälöinti ja segmentointi muun muassa alueellistamisen keinoin

Vuoden parhaiten menestyneitä tutkimusjulkistuksia olivat tammi-helmikuun vaihteessa julkistettu suomalaisten arvoja selvittänyt raportti,
joka mainittiin jopa tasavallan presidentin puheessa valtiopäivien avajaisissa sekä ruokaketjun
hintamarginaalitutkimus joulukuussa. Myös asumiseen liittyvät tutkimukset saivat perinteisesti
hyvin medianäkyvyyttä.
Vuoden aikana PTT:n näkyvyyttä kehitettiin
monin keinoin. Tutkimustiedotteiden räätälöinti alueellisesti aloitettiin ennusteissa, käyttöön
otettiin uusia kanavia (LinkedIn, Instagram) ja
etenkin tutkimusviestinnän graafiseen ilmeeseen
ja uusiin ilmaisumuotoihin panostettiin.

Henkilöstö
ja hallinto

PTT ry:n sääntömääräiset
kokoukset
Kevätkokous pidettiin 9.4.2018 Helsingissä,
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
SLC r.f., Fredrikinkatu 61 A 34, 00100 Helsinki,
asialistalla mm. tilinpäätös.
Syyskokous pidettiin 28.11.2018, isäntänä
HOK-Elanto, kokouspaikkana Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinpolku 3, Helsinki.
Syyskokouksen asialistalla olivat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 sekä yhdistyksen
sääntömuutosten hyväksyminen.

Hallitus
PTT:n hallituksen puheenjohtajana toimi MTK:n
1. puheenjohtaja Juha Marttila. Hallituksen muut
jäsenet olivat Jari Eklund, yhtiöryhmän johtaja,
LähiTapiola; Päivi Huotari, toimitusjohtaja, Mela;
Sami Karhu, toimitusjohtaja, Osuustoimintakeskus Pellervo; Tiina Kanervo, Vice President,
Business Analysis, Valio Oy; Olli Lehtilä, liiketoimintajoh-taja, OP Osuuskunta; Yrjö Perälä,
Metsä Forestin asiakkuusjohtaja, Metsäliitto
Osuuskunta, Ahti Ritola, hallituksen puheenjoh-
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taja, Itikka Osuuskunta. Ahti Ritola Itikka Osuuskunnasta valittiin hallituksen jäseneksi 9.4.2018
Esa Kaarton tilalle hänen siirtyessään pois PTT:n
hallituksesta

PTT:n jäsenet 2018
PELLERVON TALOUSTUTKIMUS PTT RY:N
JÄSENET 31.12.2018
A-Tuottajat Oy
HOK-Elanto
LSO Osk
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
ry
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
Metsäliitto Osk
OP Osk
Osuustoimintakeskus Pellervo
POP Pankkiliitto Osk
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Valio Oy
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Henkilökunta

Metsä- ja ympäristötalouden
tutkimusryhmä

Johto ja hallinto

Horne Paula, tutkimusjohtaja, M.Sc.
Haltia Emmi, metsäekonomisti, MMT
Kniivilä Matleena, metsäekonomisti, MMT
Sajeva Maurizio, metsäekonomisti, Ph.D.
Valonen Matti, metsäekonomisti, MMM
Rautalin Jori, tutkimusharjoittelija

Jussila Iiro, toimitusjohtaja, KTT
Heinämäki Juuso, viestintäsuunnittelija, VTM
Hemmilä Annika, hallintopäällikkö, FM, tradenomi, HSO
Henttonen Metti, talous- ja HR-koordinaattori,
tradenomi, HSO
Mäkilä Kimmo, viestintäpäällikkö, FT
Virkkunen Minna, hallintopäällikkö, KTM
Karlsson Jouni, järjestelmäasiantuntija

Kansantalouden tutkimusryhmä
Ruuskanen Olli-Pekka, tutkimusjohtaja, KTT
Alasalmi Juho, ekonomisti, KTM
Alho Eeva, ekonomisti, KTM
Alimov Naufal, ekonomisti, Dr.Sc (Econ. & Bus.
Adm.)
Ansala Laura, ekonomisti, KTM
Busk Henna, ekonomisti, KTT
Holappa Veera, KTM
Huovari Janne, ekonomisti, YTM
Keskinen, Peetu, ekonomisti, KTM
Lahtinen Markus, tutkimusjohtaja, KTT (virkavapaa)
Vuori Lauri, ekonomisti, VTM
Tiitinen Kristina, tutkimusharjoittelija

Toimiala- ja liiketalouden
tutkimusryhmä
Leminen Seppo, tutkimusjohtaja, KTT, TKT
Forsström-Tuominen Heidi, tutkimuspäällikkö,
KTT
Heimonen Raija, VTM
Noro Kirsi, KTM

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
Arovuori Kyösti, tutkimusjohtaja, MMT
Karikallio Hanna, ekonomisti, VTT
Lehtosalo Heini, maatalousekonomisti, MMM
Rinta-Kiikka Suvi, maatalousekonomisti, MMM
Piipponen Johannes, maatalousekonomisti, MMM
Yrjölä Tapani, maatalousekonomisti, MMM
Aalto-Setälä Juuso, tutkimusharjoittelija
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+36%

Medianäkyvyyden
kasvu 2017-2018

PTT:n talous 2018
Talous oli noin 450 000 euroa alijäämäinen. alijäämä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 300
000 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat
noin 560 000 euroa. Henkilöstökulujen osuus
tästä oli noin 225 000 euroa ja muiden kulujen
osuus noin 238 000 euroa. Toiminnan tuotot
kasvoivat noin 300 000 euroa ja varainhankinta
noin 75 000 euroa. Yleisavustusten määrä säilyi
ennallaan. Sijoitustoiminnan tuotot vähentyivät
noin 117 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

25,8

HENKILÖTYÖPANOS
VUONNA 2018
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Pellervon taloustutkimus PTT
Eerikinkatu 28 A
00180 Helsinki
Puh (09) 3488 844

Talous
Pellervon taloustutkimus
Pellervo ekonomisk forskning
Pellervo Economic Research

www.ptt.fi

Pellervon taloustutkimus PTT on toiminut
vuodesta 1979 lähtien yleishyödyllisenä,
voittoa tavoittelemattomana
tutkimuslaitoksena. PTT julkaisee
käytännönläheistä tietoa kansantalouden,
maa- ja elintarviketalouden ja metsäalan
kysymyksistä.
PTT tekee ennusteita keskeisistä
kokonaistaloudellisista ilmiöistä,
asuntomarkkinoista,
maa- ja elintarvikesektorista sekä
metsäalasta.
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