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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2011 talouspoliittisen keskustelun
keskiössä olivat pitkittyvä euroalueen talouskriisi ja hallitusohjelma. Useat kotimaiset ja
kansainväliset taloudelliset tutkimuslaitokset
aloittivat pitkin vuotta suhdanne-ennusteensa
toteamuksella ”Jos euroalueen talouskriisi saadaan hallintaan, euroalueen talouskasvu vuonna 2012 olisi kohtuullinen”. PTT otti syksyn talousennusteessaan toisen lähtökohdan. ”Koska
euroalueen talouskriisiä ei saada hallintaan,
euroalue vajoaa taantumaan”. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä Suomen että euro
alueen kansantuote lienee supistunut. Taantuman kestosta on erilaisia näkemyksiä.
Hallitusohjelman talouspoliittinen linja vuosille 2011–2014 perustuu noin 2,5 prosentin
vuosikasvuun. Monet tutkimuslaitokset pitivät
hallituksen kasvuodotuksia kohtuullisen optimistisina ja julkisen talouden tasapainottamistoimia riittämättöminä. PTT:n arvion mukaan
hallitus joutunee kaksinkertaistamaan julkisen
talouden tasapainottamistoimien määrän siitä,
mitä hallitusohjelmassa sovittiin.
PTT on tutkinut viime vuosien aikana usein
ruuan hintaan vaikuttavia tekijöitä. Ruuan
hinta kiinnostaa mediaa. Syntipukkina ruuan
korkeaan hintaan on vuoroin kauppa, elintarviketeollisuus ja alkutuotanto. Ruuan hintojen
kansainvälinen vertailu osoittaa, että ruuan
veroton hinta on Suomessa keskimääräistä eurooppalaista tasoa. Kaupan osuus ruuan
hinnasta on viime vuosina asteittain kasvanut
elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon kustannuksella. Kilpailuviraston selvityksen mukaan syinä ovat harvaan asutun ja syrjäisen
maan suuret logistiikkakustannukset ja kaupan
keskittyminen.

Metsäteollisuudelle vuosi 2011 oli jälleen
haasteellinen. Metsäteollisuuden viennin arvo
ei juuri kasvanut. Puukauppojen määrä laski neljänneksellä edellisestä vuodesta ja puun
reaalihinta säilyi edellisen vuoden tasolla. Metsätaloutta koskevissa politiikoissa on korostumassa ohjauksen vähentäminen sekä muutos
liiketoiminnalliseen ja yrittäjyyttä korostavaan
suuntaan. PTT tuotti päätöksentekoa tukevaa
tutkimustietoa sekä metsänomistajien näkemyksistä että muutosten vaikutuksista.
PTT:n puolesta haluan kiittää koko henkilöstöä hyvästä työstä ja kaikkia sidosryhmiä
tuesta. Yhteistyömme ansiosta vuodesta 2011
muodostui PTT:lle jälleen menestyksekäs sekä
tutkimuksellisesti että taloudellisesti.
Helsingissä 10.2.2012
Pasi Holm
toimitusjohtaja
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Euroalueen talouskriisi hallitsi
talouspoliittista keskustelua
Vuoden 2011 talouskasvu oli vajaat kolme
prosenttia. Loppuvuoden aikana Suomen talouskasvu alkoi merkittävästi hidastua kohti
taantumaa. Toista vuotta jatkunut euroalueen
talouskriisin reaalitaloudelliset vaikutukset alkoivat näkyä Suomessa. Talouskasvun hiipuminen ei vielä näkynyt kotimarkkinoilla eikä
työllisyydessä.
Euroopan talouskehitystä varjostivat Kreikan
ja Portugalin talouskriisit. Kreikka toistamiseen
ja Portugali joutuivat turvautumaan toisten EUmaiden, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston tukeen. Toimintavuoden
aikana seurattiin jännittyneenä, leviääkö kriisi
Espanjaan ja Italiaan. Vuonna 2010 alkanut
Euroalueen talouskriisi pahentui toimintavuoden aikana, vaikka ratkaisua haettiin toistuvasti euroalueen päättäjien ”kriisikokouksissa”.
Finanssikriisistä alkanut talouslama jättää
pitkän varjon Suomen kansantalouteen. Bruttokansantuotteen arvioidaan saavuttavan vuoden 2008 tason aikaisintaan vuonna 2014.
Talousennusteiden mukaan lähivuosien talouskasvu jää vaatimattomaksi. Valtion talouden
tasapainottamiseen ja julkisen kestävyysvajeen umpeen kuromiseen mennee kaksi vaalikautta.
PTT:ssä kuten muissakin taloudellisissa tutkimuslaitoksissa tehtiin laskelmia siitä, miten
julkisen talouden kestävyysvajetta voitaisiin
korjata. Yleisen näkemyksen mukaan talouskasvu ei yksin riitä kestävyysvajeen korjaamiseen. Tarvitaan myös veronkorotuksia ja
julkisten menojen kasvun hillintää. Kataisen
hallituksen ohjelmassa sovitut noin 2,5 miljardin euron julkiset tasapainottamistoimet ovat
osoittautuneet riittämättömiksi.
Viime vuosien aikana Suomen metsäteollisuus on ollut vaikeuksissa. Tuotantoa on jou-
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duttu sopeuttamaan vastaamaan markkinoiden
kysyntää. Monia tuotantolaitoksia on jouduttu
sulkemaan. Vuonna 2010 metsäteollisuuden
näkymät paranivat useamman vuoden hitaan
kasvujakson jälkeen. Metsäteollisuusyritysten
kannattavuus parani ja tulevaisuudennäkymät olivat kohtuulliset. Euroalueen talouskriisin myötä metsäteollisuuden talouskehitys oli
toimintavuonna odotuksia heikompaa. Toimintavuoden jälkipuolella alkanut euron arvon
alentuminen on parantanut metsäteollisuuden
kansainvälistä kilpailukykyä.
Elintarvikesektorilla vuosi 2010 oli rauhallisempi kuin edellinen vuosi. Viljan kokonaistuotannon kasvun seurauksena maataloustuotteiden maailmanmarkkinat rauhoittuivat.
Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta
elintarvikkeiden kysyntä jatkui vahvana sekä
Suomessa että maailmalla. Raaka-aineiden ja
energian hintojen nousu on kuitenkin nostanut
kustannuksia koko ketjussa ja etenkin maa
taloudessa tulokehitys on jäänyt heikoksi.

Tutkimuslaitoksen toiminta

Tutkimuslaitoksen työntekijät osallistuivat vilkkaasti talouspoliittiseen keskusteluun esimerkiksi euroalueen talouskriisistä ja ruuan hinnan
muodostumisesta. Normaalin projektitutkimustoiminnan ohella PTT teki runsaasti myös
yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä. Henkilökunta kävi kuultavana eduskunnassa eri
valiokunnissa, osallistui työryhmiin ja piti esitelmiä sekä omistajayhteisöiden että muiden
tahojen tilaisuuksissa. Valtaosa työpanoksesta
käytettiin kuitenkin tuttuun tapaan projektitutkimustoimintaan.
Projektityön ohella seurattiin säännöllisesti suhdannekehitystä: edellisvuosien tapaan
PTT toimitti kaksi suhdanne-ennustetta. Kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden sekä
metsäsektorin suhdanne-ennusteet julkaistiin
keväällä ja syksyllä kolmena erillisenä osiona.
Ajankohtaisista teemoista julkaistiin kaksi artikkelikatsausta otsikoilla ”Maatalouspolitiikka
uudistuu?” ja ”Onko talouskasvumme luonnon
varassa?”.

Kansantalouden tutkimus

Perinteiseen tapaan tarkasteltiin myös suomalaisten asuntomarkkinoiden tilaa, joka havaittiin suhteellisen kireäksi, mutta varsinaista
kuplimista hintatasossa ei kuitenkaan ole. Ensi
vuonna asuntojen hintojen odotetaan varovaisesti laskevan. Uutena asumiseen liittyvänä
teemana perehdyttiin asumisen kustannusten kehitykseen, joiden ennustetaan jatkavan
ripeää kasvuaan.
Aluetalouden puolella kehiteltiin alueellisen
talouskehityksen ennustamismallia ja tutkittiin kansainvälistymisen vaikutuksia tuotannon
sijaintipaikkoihin Suomen eri maakunnissa.
Maaseutumaisillakin alueilla havaittiin olevan
omat kilpailuvalttinsa. Kuntatalouden puolella
analysoitiin hallitusohjelman vaikutuksia kuntien talouteen.

Markus Lahtinen

Kansantalouden tutkimus käsitteli tuttuun tyyliin hyvin monenlaisia teemoja. Verotuksen
puolella esillä oli keskioluen ja tupakan verotuksen taloudellisten vaikutusten analysointi.
Yhdessä metsäryhmän kanssa perehdyttiin
puurakentamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Myös hyvinvointipalveluiden tarjontaan
liittyviin haasteisiin pyrittiin löytämään ratkaisuja. Finanssialan keskusliiton rahoittamassa
tutkimuksessa arvioitiin yksityisen varautumisen mahdollisuuksia vanhuusajan hoivan rahoittamisessa. Erityisesti oman asuntovarallisuuden nähtiin olevan osa vanhushoivan rahoitusratkaisua.
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimus
Vuonna 2011 saatiin päätökseen yhteistyössä
MTT:n, SYKE:n ja Helsingin yliopiston kanssa
totutettu maatalouden ympäristötuen vaihtoehtoja koskeva tutkimus. Hankkeen tulokset
osoittivat, että viljelijöillä on valmiuksia osallistua kohdennettuun ympäristönsuojeluun.
Perustuki halutaan kuitenkin säilyttää ennallaan, mutta erityistukisopimuksia oltaisiin valmiita tekemään esimerkiksi tarjouskilpailujen
perusteella.
Viranomaistarpeisiin vaadittava arvio pohjoisen tuen vaikutuksista vuosina 2006-2010 tehtiin myös PTT:ssa. Yleisesti ottaen pohjoisella
tuella on saavutettu sille asetetut tavoitteet.
PTT piti myös tuen osa-alueittaista eriyttämistä perusteltuna.
Yhteistyössä MTT:n kanssa saatiin lähes
valmiiksi elintarvikeketjun kilpailullisuutta ja
hintaintegraatiota koskeva tutkimus. Suomen
elintarvikemarkkinoilla on selkeitä viitteitä
epätäydellisestä kilpailusta. Osittain sen seurauksena alkutuotannon ja myös elintarviketeollisuuden asema suhteessa kauppaan on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Yhteistyössä Suomen Aluetutkimuksen, Jyväskylän yliopiston, Lönnrot-Instituutin ja Fin-Auguurin kanssa PTT jatkoi myös ohjelmakauden
2007 - 2013 maaseudun kehittämisohjelman
arviointia.
Lisäksi jatkettiin yhteistyössä metsäalan tutkimusryhmän kanssa laajaa kolmivuotista EUhanketta, jossa tarkastellaan EU:n Välimeren
kumppanuusmaiden maaseudun kestävää kehitystä. PTT:n osuudessa selvitetään maa- ja
metsätalouden kestävään kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden mittaamista sekä arvioidaan niiden käyttöä politiikka-analyysissä.
Hankkeessa on mukana 12 partneria eri puolilta Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa sekä Lähiitää.
Yhteistyössä MTT:n kanssa jatkettiin EU:n
maatalouspolitiikan muutosten vaikutusten arviointia. MTT:n ja KTK:n kanssa yhteistyössä
jatkettiin hanketta vuorovaikutteisesta ja vastuullisesta elintarvikeketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen haasteisiin. Hankkeesta
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valmistui laaja kirjallisuuskatsaus, jossa yksi
keskeinen huomio oli, että kuluttajat ja tuottajat pitävät jossain määrin eri asioita tärkeinä
keskinäisessä vuorovaikutuksessaan.
Vuoden aikana käynnistettiin myös useita uusia hankkeita. EU:n komissio tilasi osuuskuntien ja tuottajaorganisaatioiden roolia tuottajien
markkina-aseman parantamisessa tarkastelevan koko EU:n laajuisen selvityksen. Hanketta
koordinoi Wageningenin yliopisto Hollannista
ja PTT on yhteistyössä Helsingin yliopiston ja
Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) kanssa vastannut Pohjoismaita koskevien maaraporttien
tekemisestä. Lisäksi PTT on osallistunut usean synteesiraportin kirjoittamiseen. Työ jatkuu case-tutkimuksilla vuoden 2012 aikana.
Yhteistyössä Työtehoseuran kanssa aloitettiin
uusia liiketoimintamalleja kotieläintuotannossa
tarkasteleva hanke. Uusille toimintamalleille on
selkeä tarve, koska rakennekehitys on edennyt siten, että viljelijäperheen oma työpanos ei
enää riitä kaikkeen. Samoin eri teknologioiden
(ja niiden optimiskaalojen) yhteensovittaminen vaatii uudenlaista ajattelua.

Perttu Pyykkönen

Metsäalan tutkimus
Metsäryhmän tutkimuksen painopisteitä ovat
metsätalous, metsänomistajat, metsäteollisuus sekä uusimpana alueena metsien ekosysteemipalvelut. Metsätalouden alueella uutena
tutkimuksena aloitimme metsäliiketoiminnan
kannattavuuslaskurin kehittämis- ja tutkimushanke yhdessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa. Hanke on MMM:n
rahoittama. Hankkeen tarkoituksena on kehittää metsäammattilaisten ja metsänomistajien
käyttöön useampia eri liiketaloudellisia tunnuslukuja tuottava laskuri.
Metsäteollisuuden tuotteisiin kohdistui kaksi
tutkimushanketta. Suomen Metsäsäätiön rahoittama, nuorille kohdistuva kyselytutkimus
jatkui vuonna 2011 aineistonkeruulla ja –analyysillä. Tutkimuksessa kartoitetaan nuorten
suhtautumista puupohjaisiin tuotteisiin. Tutkimusta varten kehitettiin sosiaalista mediaa
käyttävä kyselyväline yhteistyössä e-Promon
kanssa. Tulokset julkaistaan vuoden 2012
alussa. Puurakentamisen kansantaloudellista
merkitystä tarkasteltiin yhdessä kansantalousryhmän kanssa tehdyssä hankkeessa, jonka
tulokset valmistuvat vuoden 2012 alussa.
MMM:n rahoittamassa ja Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen
kanssa yhteistyössä tehtävä, monivuotinen
hanke metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittamisesta ja yhteistyöverkostoista
yksityismetsissä jatkui. Vuoden alussa julkaistiin katsausraportti metsien ekosysteemipalveluista ja niiden tuotteistamisesta sekä
esiteltiin esimerkkejä ekosysteemipalveluiden
tuotteistamisesta muissa maissa. Vuoden aikana kerättiin ja analysoitiin haastatteluaineisto,
joka raportoidaan vuoden 2012 alussa, ja valmisteltiin kyselytutkimusta metsänomistajille. Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen
ja Helsingin yliopiston kanssa jatkettiin myös
suoekosysteemipalveluiden arvoa ja arvottamista tarkastelevaa tutkimusta, jossa päärahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö.
Metsäryhmä teki myös yhteistyökumppaneiden
kanssa useita tutkimushakemuksia, jotka tarkastelevat erilaisia ekosysteemipalveluita niin

Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Painopistetutkimusalojemme lisäksi metsäryhmä tutki mm. kehitysmaiden perushyödykepolitiikkaa ulkoministeriön rahoittamassa
hankkeessa. Lisäksi metsäalan tutkimusryhmä
teki useita lyhytkestoisia selvityksiä tilaustutkimuksina sekä osallistui ministeriöiden työryhmiin ja työpajoihin. Tutkimusryhmän jäsenet
työskentelivät myös muiden PTT:n tutkimusryhmien hankkeissa.

Paula Horne
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Viestintä, seminaarit ja asiantuntijat

PTT:n uusi lyhyempi nimi oli tullut hyvin tutuksi
medialle vuoden 2010 alkukevään onnistuneen
lanseerauksen ansiosta. Vain muutaman kerran vanha nimi oli lehden tai TV:n uutisen yhteydessä vuoden 2011 mittaan.
Laitoksen taustajärjestöjen edustajille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta. Kevätkokouksessa 14.4. kuultiin puunhankinnan toimialajohtaja Juha Mäntylän alustus aiheesta
“Metsäliiton näkymät ja puumarkkinatilanne”
Syyskokous järjestettiin 30.11. Yara Suomi
Oy:n tiloissa. Isäntänä toimi toimitusjohtaja
Tero Hemmilä ja hän kertoi lannoitetollisuuden
näkymistä.
PTT-ennusteet julkistettiin jälleen kuudessa
tiedotustilaisuudessa vuoden 2011 keväällä ja
syksyllä. Tiedotustilaisuuksia pidettiin kolme
PTT:n julkaisuista ja viidessä tiedotustilaisuudessa julkistettiin PTT:ssa tehtyjä hankkeita,
jotka julkaistiin yhteistyökumppaneiden julkaisusarjoissa.
Sisäisiä seminaareja pidettiin 10 kertaa
vuonna 2011. Seminaareissa PTT:n tutkijat
esittelevät omia uusia tutkimusaiheitaan ja toisinaan pyydetään ulkopuolisia asiantuntijoita
kertomaan käynnissä olevista ajankohtaisista
hankkeista.
PTT:lla on ollut verkkosivut vuodesta 1997
lähtien. PTT:n verkkosivu on uusittu kaksi kertaa, nykyiset sivut ovat olleet käytössä vuodesta 2006.
Internetsivujen käyttötilaston
mukaan kävijämäärä on noussut joka vuosi.
Vuonna 2011 PTT:n nettisivustoilla käytiin 105
eri maasta. Yksittäisistä julkaisuista suurin
mielenkiinto vuonna 2011 kohdistui verkkkosivuillamme PTT-ennusteita kohtaan. Tutkimushankkeista eniten kiinnostivat maaliskuussa
julkistettu Pasi Holm – Janne Huovari ”Kunnat
verouudistuksen tukena” PTT raportteja 229
sekä marraskuussa julkistettu Jyri Hietala –
Markus Lahtinen – Petri Mäki-Fränti – Sami
Pakarinen ”Omaisuus ja hoiva – Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa” PTT
raportteja 232.
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Asiantuntijaryhmät
Suhdanne-ennusteen laadinnan yhteydessä
järjestettiin asiantuntijaryhmien kokoukset,
joissa käsiteltiin talouden tilannetta. Asiantuntijoilta kuultiin heidän omien alojensa näkymistä.
PTT pitää yhteyksiä jäsenistöön tapaamisten, kokousalustusten ja esitysten muodossa,
ja näitä tilaisuuksia oli lukuisia myöskin vuonna 2012.

Asiantuntijaryhmät
Maa- ja elintarviketalous:
Ala-Kantti Esa, rahoituspäällikkö
Brandt Riitta, edunvalvontajohtaja
Helander Juha, johtaja
Hiiva Esa, jaostopäällikkö
Huhtamäki Antti, asiakaspalvelujohtaja
Karhu Sami, osuustoimintajohtaja
Korkman Rikard, asiamies
Perälä Matti, liha- ja alkutuotantoliiketoiminnan joht.
Perälä Yrjö, johtaja
Tillanen Kari, alkutuotantoprosesseista vastaava joht.
Ylätalo Matti, professori
Åberg Johan, tutkimuspäällikkö
Äärilä Jussi, kasvuohjelman johtaja

Metsäala:
Flink Reijo, toimitusjohtaja
Hakkarainen, Juha, metsäjohtaja
Hilska-Aaltonen Marja, metsäneuvos
Hänninen Riitta, vanhempi tutkija
Järvinen Erno, tutkimuspäällikkö
Kiilunen Irma, talous- ja rahoitusjohtaja
Käär Esa-Jukka, pääekonomisti
Mäntylä Juha, metsäjohtaja
Ranta Jukka-Pekka, toimitusjohtaja
Tilli Tapio, metsäpalvelupäällikkö
Toppinen Anne, professori
Väkevä Jouni, metsäasiantuntija

Kansantalouden ryhmässä on vaihtuvat
asiantuntijat.

Tiedotustilaisuudet vuonna 2011
PTT-ennusteiden julkistamisajankohdat:
Kansantalous ja aluetalous 22.3 ja 22.9.
Maa- ja elintarviketalous 7.4 ja 29.9.
Metsäsektori 31.3 ja 11.10.
16.2. toimittajia kutsuttiin aamukahvitilaisuuteen, jossa
esiteltiin julkaisu: Matleena Kniivilä – Paula Horne –
Marjatta Hytönen – Jukka-Pekka Jäppinen – Arto
Naskali – Eeva Primmer – Janne Rinne ”Monia hyötyjä
metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja
tuotteistaminen”, PTT raportteja 227.
3.3. julkistettiin Tieteiden talolla tutkimus: AnnaKaisa Rämö – Emmi Haltia – Paula Horne - Harri
Hänninen. ”Yksityismetsien puuntarjonta – Puunmyyntipäätökseen vaikuttavat tekijät”, PTT raportteja
226.
9.11. pidetyssä tiedotustilaisuudessa julkistettiin
tutkimus: Jyri Hietala – Markus Lahtinen – Petri MäkiFränti – Sami Pakarinen ”Omaisuus ja hoiva – Eri
omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa”.

Osallistuimme yhteistyössä eri laitosten kanssa
tehtyjen hankkeiden tiedotustilaisuuksiin.
Seuraavassa näistä muutama:

10.11. MTT ja PTT järjestivät Säätytalolla
toimittajatilaisuuden ”Markkinaintegraatio
ja hintojen välittyminen Suomen elintarvikemarkkinoilla”. Tilaisuudessa julkaistiin myös PTT:n
tutkimus: Kyösti Arovuori – Hanna Karikallio –
Perttu Pyykkönen ”Voimasuhteiden kehitys
Suomen ruokamarkkinoilla”, PTT raportteja 230.
15.12. pidettiin Säätytalolla MTT:n, PTT:n, Suomen
Ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston
”Tarjouskilpailujen käyttömahdollisuuksia
suomalaisessa maatalouden ympäristönsuojelussa”
toimittajatilaisuus, jossa julkistettiin TARVEKEhankkeen loppuraportti: Antti Iho, Jussi Lankoski,
Markku Ollikainen, Markku Puustinen, Kyösti
Arovuori, Janne Heliölä, Mikko Kuussaari, Anniina
Oksanen, Sari Väisänen ”Tarjouskilpailu maatalouden
vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän
kehittely ja pilotointi”, MTT raportti 33.

SEMINAARIT PTT:SSÄ VUONNA 2011
Emmi Haltia
Puunmyyntiipäätökseen vaikuttavien
tekijöiden tutkiminen choice experiment
-menetelmällä. Osa 2: Tuloksia

Jyri Hietala
Metsätili

4.2. luovuttivat uraaniveroa pohtineet
selvitysmiehet Pasi Holm PTT:sta ja
Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta
raporttinsa luovutus- ja tiedotustilaisuudessa
elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.
14.3. Kunnallisalan kehittämissäätiö piti
tiedotustilaisuuden tutkimuksesta: Pasi Holm
– Janne Huovari ”Kunnat verouudistuksen
maksajina?”. Tutkimus julkaistiin Kunnallisalan
kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu-sarjassa ja
PTT:n raportteja sarjassa: PTT raportteja 229.
1.9. julkistettiin edellisen jatkotutkimus
”Hallitusohjelman verolinjausten vaikutus
kuntien verotuloihin.” Raportti on saatavissa
sähköisenä julkaisuna Kunnallisalan
kehittämissäätiön ja PTT:n verkkosivuilta.
24.8 julkistettiin Sitrassa Vates-säätiön hankkeeseen
liittyvä tutkimus: Pasi Holm – Veera Laiho ”Selvitys
vajaakuntoisten työllistymisen mahdollisuuksista”.
2.9. ympäministeriö järjesti kutsuseminaarin
”Tarvitaanko ilmastopolitiikassa hiilitulleja?”, jossa
julkistettiin tutkimus: Leena Kerkelä – Markus Lahtinen
”Rajamekanismi vaihtoehtona päästöoikeuksien
ilmaisjaolle EU:n päästökauppajärjestelmässä”,
sähköinen julkaisu, ympäristöministeriö.

Pasi Holm
Uraanivero

Signe Jauhiainen
Työurien pidentäminen

Leena Kerkelä
Alueelliset rakenneskenaariot

Matleena Kniivilä
Vaihtoehtoja Suomen perushyödykepolitiikalle

Veera Laiho
Erityisryhmien työkyky

Sami Pakarinen
Asumisen kustannukset

Anna-Kaisa Rämö
Metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut
ja niiden yhteensovittaminen

Tapani Yrjölä
Vuorovaikutteinen ja vastuullinen elintarvikeketju

PTT vuosikertomus 2011
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Maaseudun Tulevaisuuden
PTT:n taloustutka -kolumnit
Arovuori Kyösti:
”EU:n maatalouspolitiikka ei näytä juurikaan
uudistuvan”
”Epäluottamuslause”

Stefan Bäckman
”Ympäristö ja maatalous”
”Spekulointia viljalla?”

Haltia Emmi:
”Vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn”
”Suo siellä, vetelä täällä”

Hietala Jyri:
”Sahayhtälön ratkaisua”
”Elämää vaalikauden jälkeen”
”Metsänomistus on sijoittamista”

Holm Pasi:
”Valtion syytä tavoitella ylijäämää vuosille 2015–2019”
”Siirtääkö uusi hallitus kuntien tuloja valtiolle?”
”Kuntien verotulot vähenevät”

Huovari Janne:
”Velan sietämätön paino”
”Viimeiset hetket pelastaa euro”

Horne Paula:
”Vakautta puumarkkinoille”
”Kaupunkilaiset kesälaitumilla”
”Kreikan velkakriisi käy suomalaisen
metsänomistajan kukkarolle”

Jauhiainen Signe

Kniivilä Matleena:
”Kauas tehtaat karkaa – vaan jotain meillekin jää”,
”Vääränlaiset korvat”
”Heikko talouskasvu nopeuttaa
paperikoneiden sulkemisia”

Lahtinen Markus:
”Kuka näyttäisi suunnan?”
”Eurooppa tienristeyksessä”

Laiho Veera:
”Esiintymistaidot kunniaan”
”Miten kulutus reagoi työmarkkinoiden uusiin tuuliin?”
”Teknologia valtaa työmarkkinat”

Nivalainen Satu:
”Yllätys – taas tuli talvi”,

Pakarinen Sami:
”Eläkeiän noustava eliniänodotteen noustessa”
”Hevoset ja syksy”
”Kohti tasavertaisempaa asumista”

Pyykkönen Perttu:
”Uusia eväitä tuotannon organisointiin”
”Sikalassa on, off vai pause?”
”Onneksi emme ole ruotsalaisia”

Rämö Anna-Kaisa:
”Kyselytutkimuksista arvokasta tietoa”
”Metsähakkeen käytössä riittää kirittävää”
”Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa”
”Oi kuusipuu!”

”Töitä nuorille”

Yrjölä Tapani:

Karikallio Hanna:

”Mellakoivat viljanostajat”
”Fileensyöjät”
”Helppo ratkaisu maailman nälkäongelmaan?”

”Paljon puhetta verotuksesta”
”Ruuan kalleus monen tekijän summa”
”Rujo suhdannekuva – prameat raamit”

Kerkelä Leena:
”Kuka pelkää nuoria miehiä?”
”Asiantuntija lomailee”
”Näköpiirissä eriytyvää ansiokehitystä”
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Kirjoitukset löytyvät PTT:n kotisivuilta:
www.ptt.fi -> Blogit

Tiedotustilaisuuksia

Uraaniveroa pohtineet selvitysmiehet Pasi Holm PTT:sta ja Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta luovuttivat 4. helmikuuta raporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Kuvassa keskellä raportin kirjoittajana
mukana ollut ekonomisti Leena Kerkelä.

”Voimiasuhteiden kehitys Suomen ruokamarkkinoilla” -selvitys julkistettiin
MTT:n järjestämässä toimittajaseminaarissa ”Mistä ruoan hinta muodostuu” 10.11. Säätytalossa. Kuvassa keskellä raportin esitellyt ekonomisti
Hanna Karikallio.

PTT vuosikertomus 2011
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”Omaisuus ja hoiva – Eri
omaisuuslajit vanhuusajan
hoivan rahoittamisessa” -raportti julkistettiin 9. marraskuuta

Kunnallisalan kehittämissäätiössa julkistettiin 14.3. ”Kunnat verouudistuksen maksajina?” sekä sen jatkotutkimus ”Hallitusohjelman verolinjausten vaikutus verotuloihin 1.9.

Tiedotustilaisuudessa 14.3.
vasemmalta Pasi Holm, Antti
Mykkänen, Tapani Mäkinen,
Mika Lintilä ja Matti Ahde

Janne Huovari esitteli
edellisen jatkotutkimuksen
”Hallitusohjelman
verolinjausten vaikutus
kuntien verotuloihin.”
1. syyskuuta
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Julkaisut
Raportit

Työpaperit

226. Anna-Kaisa Rämö – Emmi Haltia – Paula
Horne – Harri Hänninen. Yksityismetsien puuntarjonta – Puunmyyntipäätökseen vaikuttavat
tekijät
227. Matleena Kniivilä – Paula Horne – Marjatta
Hytönen – Jukka-Pekka Jäppinen – Arto Naskali – Eeva Primmer – Janne Rinne. Monia hyötyjä
metsistä – Ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen
228. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden
epäsuorien taloudellisten vaikutusten a
 rviointi
229. Pasi Holm – Janne Huovari. Kunnat verouudistuksen maksajina? Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu 63/2011
230. Kyösti Arovuori – Hanna Karikallio – Perttu Pyykkönen. Voimasuhteiden kehitys Suomen ruokamarkkinoilla
231. Paula Horne – Pasi Holm – Anna-Kaisa
Rämö – Ville Haltia. Kaupunkilaisten suhde
maaseutuun
232. Jyri Hietala – Markus Lahtinen – Petri Mäki-Fränti – Sami Pakarinen. Omaisuus ja hoiva
– Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa

130. Perttu Pyykkönen – Teemu Seppälä – Tapani Yrjölä. Rehun sopimustuotannon mahdollisuudet Kainuussa
131. Petri Mäki-Fränti – Markus Lahtinen –
Sami Pakarinen – Lauri Esala. Alueellisten
asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2013
132. Perttu Pyykkönen – Tuomas Kuhmonen
– Stefan Bäckman. Pohjoisen tuen tukijärjestelmän vaikutukset Suomessa vuosina 20062010
133. Markus Lahtinen – Veera Laiho – Sami
Pakarinen. Kotitalouksien asumismenot Suomessa 2011-2015

PTT:n julkaisujen lukumäärä 2011
Vuosi
2000
2001

Julkaisut
ja raportit

Työpaperit Muut julkaisut

6
7

12
11

2002

5

10

2003

2

5

2004
2005

3
4

7
6

2006

7

9

2007

6

16

2008

7

11

2009

9

4

2010

7

10

2011

7

4

6

PTT-paketti
Uudistimme PTT-katsauksen ja siihen sisältyvän suhdannekuvan nimen. PTT-ennuste (entinen suhdannekuva) ja PTT-katsaus (artikkelikatsaus) saivat yhteisen nimen ”PTT-paketti”.
Vuonna 2011 PTT-ennuste – kansantalous,
PTT-ennuste – maa- ja elintarviketalous ja PTTennuste – metsäsektori julkistettiin keväällä ja
syksyllä. PTT-katsaus (artikkelikatsaus) ilmestyi kaksi kertaa, kesäkuussa ja joulukuussa.
PTT-katsauksessa 2/2011 ”Maatalouspollitiikka uudistuu?” käsiteltiin maatalouspolitiikan
haasteita, joita ovat kasvattaneet toisaalta
EU:n vuosina 2004 ja 2007 toteutetut laajentumiset ja toisaalta viime vuosien maatalousmarkkinoiden heilahtelut.
PTT-katsauksen 4/2011 teemana oli ”Onko
talouskasvumme luonnon varassa?”. Raakaaineiden hallintaan ja hinnanmuodostukseen
liittyvät ongelmat ovat merkittävä osa tällä
hetkellä käynnissä olevaa maailmantalouden
suurta murrosta. Raaka-aineiden asettamaa
haastetta maailmantaloudelle ja Suomelle käsitellään julkaisussa viiden artikkelin voimin.
Artikkeleissa
pohditaan
kaivosteollisuuden
merkitystä Suomelle, raaka-aineiden kuljetusreittejä, Venäjän raaka-ainetuotantoa, öljymarkkinoiden tulevaisuutta ja raaka-ainemarkkinoiden murroksen taustalla olevia syitä sekä
tulevaa kehitystä.
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PTT-Katsaus 2/2011:

PTT-Katsaus 4/2011:

Maatalouspolitiikka uudistuu?

Onko talouskasvumme luonnon
varassa?

Jyri Ollila

Jyri Häkämies

Parempi ruokaturva, luonnonvarojen käytön tasapaino
ja alueiden elinvoima – CAP vuoden 2013 jälkeen

Kari Valonen
CAP-uudistus Suomen näkökulmasta

Juha Marttila
CAP-uudistus viljelijöiden näkökulmasta

Eero Yrjö-Koskinen
Julkiset palvelut ja ympäristö uuden CAP:n
painopistealueiksi

Teija Tiilikainen

Kaivosteollisuus ja Suomi.
Onko Suomen tulevaisuus luonnonvaroissa?

Mika Aaltola
Raaka-aineiden globaalit virrat ja
kilpailu näiden hallinnasta

Riikka Nuutilainen – Laura Solanko

Raaka-ainetuotannon merkitys Venäjän
taloudelle pysyy vahvana

Olli Kauppi
Öljyn hinnasta ja huipusta

EU:n budjettirakenteen vaikutus CAP-uudistukseen

Markus Lahtinen – Leena Kerkelä

Jyrki Niemi

Raaka-ainemarkkinat murroksessa –
heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa?

CAP-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Suomessa

Kyösti Arovuori
CAP-uudistuksen politiikka

PTT-katsaus 2/ 2011

Maatalouspolitiikka
uudistuu?
Pellervon taloustutkimus PTT
Pellervo ekonomisk forskning
Pellervo Economic Research
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Hallinto ja henkilöstö

Pellervon taloustutkimus PTT ry piti vuoden
2011 aikana kaksi kokousta. Kevätkokous pidettiin 14.4 ja syyskokous, jossa hyväksyttiin
vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio, pidettiin 30.11.
PTT:n hallituksen puheenjohtajana jatkoi
puheenjohtaja Juha Marttila (MTK). Varapuheenjohtajana toimi maanviljelijä Martti Selin
(A-tuottajat), joka jatkoi työtään PTT:n hallituksessa. Hallitustyötään jatkoivat myös toimitusjohtaja Tero Hemmilä (Yara Suomi), toimitusjohtaja Päivi Huotari (Mela), talousjohtaja
Antero Riihikallio (Valio) (15.4. asti), toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen (Pellervo-Seura),
talousjohtaja Harri Turunen (Metsäliitto) (15.4.
asti) ja johtaja Panu Kallio (OP-Pohjola osk).
Uudet jäsenet ovat Vice President, Business
Analysis Tiina Kanervo (Valio) ja talousjohtaja
Juha Mäntylä (Metsäliitto osk).
PTT:n henkilöstömäärä on pysynyt melko
vakaana viime vuosina. Kokonaistyöpanos oli
vuonna 2011 noin 21,5 henkilötyövuotta.

PTT:n henkilötyöpanos viiden
vuoden aikana

Työpanoksen kohdentuminen

Henkilöä
20

19,8

19,4

2007

2008

20,4

21,3

21,5

2010

2011

15

10

5

0
2009

Olemme tarjonneet kesätyöpaikkoja opiskelijoille. Vuonna 2011 kansantalouden ryhmässä harjoittelijana oli Erkki Vihriälä, maaja elintarviketalouden tutkimusryhmässä Heli
Kauriinoja ja metsäalan tutkimusryhmässä
Valtteri Härmälä, joka jatkoi harjoitteluajan
jälkeen projektien parissa vuoden loppuun asti.
Saimme myös 18. heinäkuuta alkaen vuodeksi
siviilipalvelusmiespalvelusta suorittamaan Lauri Esalan, joka opiskelee valtiotieteitä Helsingin
yliopistossa.
Hallinnon painopisteenä on ollut strategian
seurannan kehittäminen. Strategian seurantaan lisättiin jäsentyytyväisyyskysely ja uusittu henkilöstön työhyvinvointikysely. Tutkijoiden ajankäyttöä seurataan uuden outlookluokittelun avulla, jonka luokat on johdettu
strategian painopisteistä. Toimintavuonna on
uudistettu kehityskeskustelumallit, perustettu
työhyvinvointiryhmä, järjestetty henkilöstön
tilastomenetelmäkoulutus (SPSS) ja tehty laaja ICT-kartoitus.

Seuraavan sivun taulukossa on esitetty vuosien
2010 ja 2011 henkilöstön työpanoksen kohdentuminen toimenpideluokittain.
Projektisuunnittelua
yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut kaksi kertaa enemmän
kuin edellisenä vuonna. Asiantuntijakuulemisia
on ollut kolmasosa vähemmän kuin aiemmin.
Yhteistyötä jäsenyhteisöjen kanssa on tehty
kolmasosa enemmän ja myös jäsenyydet, työryhmät ja selvitystehtävät -kohdassa on ollut
lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna.

PTT vuosikertomus 2011
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Kirjoitukset muihin kuin PTT:n julkaisuihin
-kohdassa on mukana Maaseudun Tulevaisuuden kolumnit, joita kirjoitettiin viime vuonna
46. Yhteistyökumppaneiden ja hankkeiden tilaajien julkaisusarjoissa tehtiin kuusi raporttia.
PTT:ssa järjestettiin koulutusta mm. neuvottelu- ja esiintymistaidon kurssi ja tilastoanalyysikoulutusta sekä ruotsin kurssi, jota on voinut opiskella jo muutaman vuoden laitoksessa
pidetyillä tunneilla.
Yhteistyö median kanssa sisältää mm. haastattelut lehtiin ja TV:n ohjelmiin ja uutisiin,

näitä tapahtumia oli kaksi kertaa enemmän
kuin edellisenä vuonna. Luokka ”Muu sidosryhmätyö” käsittää tapaamisia, seminaareja
ja osallistumisia oman alan tapahtumiin. Näitä
tapahtumia oli vuonna 2011 noin 50 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kohdassa ”muut
esitelmät ja alustukset” on tapahtumia huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna. Myös
tieteellisiä esitelmiä oli useampi vuonna 2011
kuin edellisenä vuonna, samoin osallistuttiin useampaan tieteelliseen kokoukseen kuin
aiemmin.

Henkilöstön työpanoksen kohdentuminen toimenpideluokittain
Henkilöstökoulutus
Projektisuunnittelu yhteistyökumppaneiden kanssa

2011

2010

19
183

23
89

Jäsenyydet, työryhmät ja selvitystehtävät

56

42

Asiantuntijakuulemiset (esim. eduskunta)

31

46

Yhteistyö jäsenyhteisöjen kanssa
Yhteistyö median kanssa

124
98

91
46

Muu sidosryhmätyö

168

107

Kirjoitukset muihin kuin PTT:n julkaisuihin

76

77

Tieteelliset esitelmät

11

3

Tieteelliset kokoukset

24

14

PTT-seminaarit

10

10

Muut esitelmät ja alustukset

81

12
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Henkilökunta
Hannus Paula, johdon assistentti (24.10. lähtien)
Holm Pasi, toimitusjohtaja, VTT, dosentti
Hopponen Anneli, tutkimusassistentti

Pellervon TALOUSTUTKIMUS PTT:n
hallitus vuonna 2011

Karlsson Jouni, järjestelmäasiantuntija
Lyytinen Sanni, hallintopäällikkö, tradenomi HSO
Maiu Rantamäki, johdon assistenttiharj.(30.6. asti)
Sonja Vuorsalo, johdon assistenttiharj. (8.8.-31.12.)
Lauri Esala, siviilipalvelusmies (18.7. lähtien)

Kansantalouden tutkimusryhmä
Huovari Janne, ekonomisti, YTM
Jauhiainen, Signe, ekonomisti, KTT (1.8. alkaen)
Kerkelä, Leena, ekonomisti, KTT

Hemmilä, Tero, toimitusjohtaja
Huotari Päivi, toimitusjohtaja, varatuomari
Hämäläinen Veikko, toimitusjohtaja, ekonomi
Kallio Panu, johtaja
Kanervo Tiina, Vice Precident, Business Analysis
(15.4. lähtien)
Marttila Juha, puheenjohtaja, MTK (pj)
Mäntylä Juha, metsäjohtaja (15.4. lähtien)
Riihikallio Antero, talousjohtaja, ekonomi (15.4. asti)
Selin Martti, varapuheenjohtaja maanviljelijä (vpj)
Turunen Harri, talousjohtaja, TTM (15.4. asti)

Lahtinen Markus, tutkimusjohtaja, KTT
Laiho, Veera, ekonomisti, KTK
Mäki-Fränti Petri, ekonomisti, KTT (28.2. asti)
Nivalainen Satu, ekonomisti, KTT (15.3. asti)
Pakarinen Sami, ekonomisti, YTM

Pellervon talouSTUTKIMUS PTT ry:n
jäsenet vuonna 2011

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
Arovuori Kyösti, maatalousekonomisti, MML
Bäckman, Stefan, maatalousekonomisti, MMT
Karikallio Hanna, ekonomisti, VTT
Pyykkönen Perttu, tutkimusjohtaja, MMT
Yrjölä Tapani, maatalousekonomisti, MMM

Metsäalan tutkimusryhmä
Haltia, Emmi, metsäekonomisti, MMM
Haltia, Ville, metsäekonomisti, MMM (31.8. asti)
Hietala, Jyri, metsäekonomisti, MMM

A-Tuottajat Oy
LSO Osuuskunta
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
Metsäliitto-konserni
OP-Pohjola osk
Pellervo-Seura ry
Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund SLC r.f.
Valio Oy
Yara Suomi Oy

Horne Paula, tutkimusjohtaja, M.Sc.
Kniivilä Matleena, metsäekonomisti, MMT
Rämö Anna-Kaisa, metsäekonomisti, MMM
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Talous
Projektirahoitusta kertyi hieman vähemmän
kuin muutamana edellisenä vuonna, 893 000
euroa. Jäsenmaksut ja lahjoitukset olivat yhteensä 796 000 euroa. Valtionapu pysyi ennallaan 230 000 eurossa. Tulot kokonaisuudessaan olivat 1 932 000 euroa.
Henkilöstökulut pienenivät edellisvuodesta
22 000 euroa. Menot kokonaisuudessaan olivat
1 805 000 euroa. Tilikauden tulos muodostui
kaiken kaikkiaan 158 000 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämä on tarkoitus siirtää täysimääräisesti toimintarahastoon.

Taseen loppusumma on 2 585 000 euroa.
Kun vuoden 2011 ylijäämä ja edellisten vuosien ylijäämät siirretään täysimääräisesti toimintarahastoon, sen koko on hieman 2,3 miljoonaa euroa. Toimintarahastoa on kartutettu
vuodesta 2003, ja sen kasvulla on pystytty
eliminoimaan projektirahoituksen aiheuttamaa
tuloriskiä ja siirtymään toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin. Toimintarahastoa on sijoitettu rahoitusarvopapereihin varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Tulot ja menot, 1000 euroa

Tulot
Projektirahoitus
Jäsenmaksut ja lahjoitukset
Valtionapu
Muut tulot
Tulot yhteensä
Menot
Henkilökulut
Muut kulut
Poistot
Menot yhteensä
Tulot ennen tilipäätössiirtoja

2011

2010

2009

2008

2007

893
796
230
13

924
796
230
69

943
791
224
37

960
799
220
49

953
776
220
40

1 932

2 019

1 995

2 029

1 989

1 314
490
1
1 805

1 336
504
9
1 849

1 282
459
4
1 745

1 224
484
14
1 722

1 150
454
8
1 613

158

170

251

306

376

Tase, 1000 euroa
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

0
0
0
355
1 929
301
2 585

0
0
0
362
1 944
140
2 446

0
0
0
126
1 835
267
2 228

0
0
0
285
1 552
233
2 070

0
0
0
417
1 179
227
1 823

Vastattavaa
Oma pääoma
Peruspääoma
Toimintarahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen

0
25
2 155
0
158
0
247

0
25
1 985
0
170
0
266

0
25
1 725
9
251
0
218

0
25
1 405
23
306
0
311

0
25
1 406
17
6
0
370

Vastattavaa yhteensä

2 585

2 446

2 228

2 070

1 823
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Pellervon taloustutkimus PTT (Pellervon taloudellinen
tutkimuslaitos PTT) on toiminut vuodesta 1979
lähtien yleishyödyllisenä, voittoa tavoittelemattomana
tutkimuslaitoksena julkaisten käytännönläheistä tietoa
kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden ja metsäalan
kysymyksistä.
PTT tekee ennusteita keskeisistä kokonaistaloudellisista
ilmiöistä, Suomen eri alueiden talouskehityksen
pääpiirteistä, maa- ja elintarvikesektorista sekä
metsäalasta. Ennusteet julkaistaan keväällä ja syksyllä.

Pellervon taloustutkimus PTT
Eerikinkatu 28 A
00180 HELSINKI
Puh (09) 3488 844
Fax (09) 3488 8500
www.ptt.fi

