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Toimitusjohtajan katsaus

PTT2020-strategian
toteutus alkoi
PTT aloitti uuden strategiansa toimeenpanon
kuluneen vuoden aikana. Painopiste oli organisaation uudistamisessa tuoreen strategian mukaisesti. Vuoden vaihteeseen mennessä organisoitumisen perusratkaisut oli hahmotettu ja toiminta
uuden organisaatiorakenteen mukaisesti pääosin
aloitettu.
Ennustetoiminnalle annettiin uudessa strategiassa
aiempaa vahvempi asema. Toiminnan kehittämiseksi perustettiin ennustepäällikön tehtävä ja
muodostettiin ennusteryhmä maaliskuussa 2017.
Ryhmän tehtäväksi tuli päällikön johdolla koordinoida ja kehittää PTT:n ennustetoimintaa sekä
hallinnon ja viestinnän tukemana organisoida
sidosryhmille suunnattuja talousseminaareja.
Ennusteryhmä loi vajaan vuoden aikana hyvät
suuntaviivat tulevalle kehitystoiminnalle ja marraskuussa järjestetty Uutta arvoa biotaloudesta?
-seminaari oli saadun palautteen sekä seminaarin
pohjalta syntyneiden yhteistyökuvioiden perusteella menestys. Projektitoiminta nostettiin
kuluneen vuoden aikana aiempaakin selkeämmin
toiminnan ytimeen ja projektipäälliköille tarjottiin koulutusta projektien vetämiseen.
Tutkimusryhmät määriteltiin oppialakohtaisen
osaamisen kehittämisalustoiksi. Kansantalouden,
maa- ja elintarviketalouden sekä metsäalan tutkimusryhmät jatkoivat ansiokasta tutkimus- ja asiantuntijatyötään olemassa olevan projektiport-

Iiro Jussila
Toimitusjohtaja
folion ja vakiintuneen asiantuntemuksensa puitteissa – keskittyen strategiassa määritettyihin
viiteen pääteemaan: (1) globalisaatio ja alueiden
kehitys, (2) asuminen, (3) hyvinvointi, (4) metsä
ja (5) ruoka. Kansantalouden tutkimusryhmälle
vuosi oli siinä mielessä haasteellinen, että ryhmä
toimi ensimmäisen vuosipuolikkaan ilman tutkimusjohtajaa.Uusi tutkimusjohtaja aloitti työnsä
1.6. ja lomien vuoksi käytännössä ryhmä pääsi
siis uudella kokoonpanolla vauhtiin vasta syksyllä.
Tutkimusryhmien portfolio täydentyi liiketalouden tutkimusryhmällä, jonka vetäjäksi nimitettiin
tutkimuspäällikkö niin ikään maaliskuussa 2017.
Ryhmä alkoi rakentua keväällä ja kesästä alkaen
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ryhmässä toimi kaksi määräaikaista liiketaloustutkijaa. Ryhmä laati lukuisan joukon rahoitushakemuksia ja loi suhteita tärkeisiin sidosryhmiin.
Osaamisen kehittämiseen panostettiin hankkimalla verkkotietokantaoikeuksia, kannustettiin
jatko-opintoihin, osallistuttiin konferenssivierailuihin, kehitettiin kumppanuuksia ja lisättiin
tieteellistä julkaisuaktiviteettia.
Suurista muutoksista huolimatta kaikki tutkimusryhmät tuottivat edellä mainituilla teema-alueilla
monipuolista yhteiskunnan tarvitsemaa tietoa
ja jakelivat tietoa tarkoituksenmukaisesti erilaisia kanavia käyttäen. PTT:n näkyvyys printti- ja
verkkomedioissa jatkoi vahvaa kasvuaan ja PTT:n
tutkimuksilla oli havaittavaa vaikuttavuutta tiedonkäyttäjien parissa. PTT:n työpaperit, raportit ja talousennusteet herättivät keskustelua ja
saivat kiitosta. PTT:n asiantuntijat kirjoittivat
lausuntoja, kävivät kuultavina eduskunnassa ja
ministeriöissä, esiintyivät sidosryhmien tilaisuuksissa, luennoivat yliopistoissa ja koulutusohjelmissa, kirjoittivat kolumneja ja antoivat haastatteluita eri medioihin. Strategian ajatus PTT:stä
omana medianaan otti uusia askelia muun muassa
Pettu-podcast-lähetysten muodossa.
Kaikki tutkimusryhmät onnistuivat myös rahoituksenhankinnassa – jopa siinä määrin hyvin,
että vuoden vaihtuessa oli vuoden 2018 PTT:n
tutkimustuottotavoite jo noin puoliksi täyttynyt. Tämä on varsin harvinaista ja kertoo PTT:n
kilpailukyvyn kehittyvän myönteiseen suuntaan.
Liiketalouden tutkimusryhmän osalta onnistu-
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miset rahoituksen hankinnassa johtivat työsuhteiden vakinaistamiseen vuoden lopulla. Strategiassa määriteltiin, että PTT pyrkii laajentamaan
toimintaansa tukevaa jäsenyhteisöä muutamalla
jäsenellä vuoteen 2020 mennessä. Vuosi 2017 oli
onnistunut tässä mielessä, sillä PTT sai merkittävän uuden jäsenen HOK-Elannon mukaan tulon
myötä. Jäsenistö hyväksyi pääkaupunkiseudun
osuuskaupan liittymisen yhdistyksen jäseneksi sen syyskokouksessa marraskuun lopulla.
HOK-Elannon mukaantulo tarkoittaa, että PTT:llä on jäsenyyksien kautta suhteet käytännössä
koko ruokaketjuun. Tämä antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet tuottaa ketjun tehokkuuden,
ruokamarkkinoiden toimivuuden ja ruokamarkkinoita koskevan politiikkaohjauksen kannalta
olennaista tietoa.
PTT:ssä käynnistyi vuoden loppupuolella toimitilaremontti, joka lukuisten muiden muutosten
ohella rasitti työyhteisöä ja sen toimivuutta.
Tämä näkyi myös työtyytyväisyyden laskuna.
Työyhteisön toimivuuden kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomioita tulevaa vuotta
suunniteltaessa ja se valittiin PTT:n keskeiseksi
kehityskohteeksi vuonna 2018. Toimintavuosi oli
merkittävästi alijäämäinen. Liiketalouden tutkimusryhmän kehittämiseen panostettiin, minkä
vuoksi alijäämää syntyi varsinkin syyskuukausina
ennen kuin ryhmä alkoi saada rahoitusta. Syntynyttä alijäämää katettiin suunnitellusti sijoitustoiminnan tuotoilla. Alijäämää kasvatti kuitenkin
huomattavasti myös kirjattujen lomapalkkavelkojen merkittävä muutos.
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Kansantalouden tutkimusryhmä

Teknologinen murros lupaa
kiinnostavia tutkimuskysymyksiä
PTT:n tutkimusryhmien toimintaa selkeytettiin
vuonna 2017 kirkastamalla yhdistyksen tutkimusstrategia teemallisten kokonaisuuksien alle.
Kansantalouden ryhmä vastasi kahdesta koko organisaation ylittävästä teemasta: Globalisaatiosta
ja alueiden kehityksestä sekä hyvinvointi-teemasta. Uutena aiheena hyvinvointi-teemassa on ollut kuluttajien taloudellisen lukutaidon tutkimus,
jossa käynnissä on hanke palkansaajakotitalouksien taloudellisesta lukutaidosta.
Myös asumisen teema on ollut vahvasti esillä
KT-ryhmässä. Kaksi kertaa vuodessa julkaistava
asuntomarkkinaennuste on muodostunut keskeiseksi asuntomarkkinoiden kehitystä taustoittavaksi tapahtumaksi Suomessa. Erillisenä hankkeena on tutkittu vuokra-asuntomarkkinoiden
kannattavuutta. PTT:n ekonomistit keskittyvät
jatkossakin tähän yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeään talouden osaan.
KT-ryhmän tutkijat ovat lisäksi olleet mukana
kahdessa laajassa tutkimushankkeessa. Kaksivuotisessa työttömyyden laajat kustannukset – hankkeessa tutkitaan kattavilla tilastollisilla aineistoilla
työttömyyden suorien kustannusten lisäksi sen
synnyttämiä epäsuoria kustannuksia. Strategisen
tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa:
”Work, Inequality and Public Policy” tutkitaan
yhteiskunnan rakenteiden ja tasa-arvon suhdetta
laajan yhteistyökonsortion osana.
Kansantalouden ryhmä on ollut vastuussa

Olli-Pekka Ruuskanen
Tutkimusjohtaja
data-analytiikan menetelmävahvuuksien kehittämisestä PTT:llä. Viime syksynä ryhmän jäseniä
osallistui Tampereen yliopiston data-analytiikan
koulutukseen ja ryhmässä on nyt valmius toteuttaa mittavia uusia tutkimusprojekteja tässä
aihepiirissä. Taloustieteellisten menetelmien
ja aineistojen rikastaminen data-analytiikan
ja tiedonlouhinnan välineillä varmistaa PTT:n
kilpailukyvyn tutkimustiedon markkinoilla myös
tulevaisuudessa.
KT-ryhmän tutkijat osallistuvat vuosittain myös
kansantalouden ennusteen tekemiseen. Ennusteessa käsitellään kattavasti maailman ja Suomen
talouden kehitystä. Kansantalouden ennusteessa
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on meneillään myös kehitystyötä, jonka tarkoituksena on lisätä myös aluetalouksien kehityksen seurantaan. Lisäksi kansantalouden ryhmä
tuottaa maksullisen palveluna myös POP-pankin
kansalaisennusteen.
Perinteiseen tapaan kansantalouden ryhmän
jäsenet ovat osallistuneet eri foorumeilla keskusteluihin taloudellisista ja yhteiskunnallisesti
tärkeistä kysymyksistä. Perinteisten medioiden
lisäksi tutkimusryhmän jäsenet ovat olleet erityisen aktiivisia sosiaalisessa mediassa, johon osa
talouspoliittisesta keskustelusta on siirtynyt.
Edellisvuosien tapaan kansantalouden ryhmässä
on ollut paljon henkilöstövaihdoksia. Asiantuntevat ekonomistit ovat niukka hyödyke, josta on
tällä hetkellä kova kysyntä. PTT täyttää osaltaan
rooliaan ammattikunnan kouluttajana ja vahvan
työkokemuksen antajana. PTT:llä hankittu työkokemus on meriitti työmarkkinoilla ja olemme
siitä ylpeitä. Henkilövaihdoksista huolimatta
tutkimushankkeet on saatu menestyksekkäästi
toteutettua ja uuden tutkimusrahoituksen hankinta on ollut menestyksekästä.

Asiantuntevat
ekonomistit ovat
niukka hyödyke,
josta on tällä
hetkellä kova
kysyntä.

Kansantaloudellisen tutkimuksen rooli PTT:ssä
on historiallinen ja vahva. Nykyinen taloudellisen
toiminnan teknologinen murros lupaa kiinnostavia taloustieteellisissä tutkimuskysymyksiä myös
tuleviksi vuosiksi.
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä

Osallistuminen maatalouspoliittiseen keskusteluun vilkasta
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen keskiössä olivat ruokamarkkinoiden toiminta, maatalouspolitiikan muutokset sekä maatalouden ja
maaseudun rakenteet. Samalla maatalous- ja
elintarvikemarkkinoiden seuranta, lyhyen aikavälin ennusteet ja näihin liittyvä asiantuntijatyö
korostuivat kuluneen vuoden aikana.
Ryhmän jäsenet tuottivat vuoden aikana useita
kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja, suomenkielisiä
tutkimusraportteja ja asiantuntijalausuntoja sekä
kävivät pitämässä useita esitelmiä jäsenten ja
muiden yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.
Lisäksi PTT:n tutkijat esittelivät yhteensä kuuden
eri tutkimushankkeen tuloksia Euroopan maatalousekonomistien konferenssissa, joka järjestettiin tänä vuonna Italian Parmassa.
Tutkimusryhmä osallistui aktiivisesti maatalouspolitiikasta ja ruokamarkkinoiden toiminnasta
käytyyn julkiseen keskusteluun. Keväällä julkaistussa PTT:n Pettu-podcast-sarjassa käsiteltiin
ruokamarkkinoiden toimintaa eri näkökulmista
yhteensä kuudessa jaksossa. Syksyllä järjestettiin
yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa Euroopan
unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta tarkastellut seminaari.
Maatalouspolitiikan ja ruokamarkkinoiden lisäksi
tutkimusryhmässä tehtiin vuoden 2017 aikana
tutkimusta kyläkauppojen toimintaedellytyksistä, arvojen ja sosiaalisen pääoman vaikutuksesta
alueiden taloudelliseen menestykseen sekä

Kyösti Arovuori
Tutkimusjohtaja
arvioitiin Manner-Suomen maaseutuohjelman
vaikutuksia maatalousalan kilpailukykyyn.
PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen
keskeisin rahoituslähde oli vuonna 2017 Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Merkittävin
tutkimusyhteistyökumppani oli Luonnonvarakeskus. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus.
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Metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmä

Biotalous ja metsänomistajat
keskeisessä roolissa
Metsäalan tutkimusryhmässä keskityttiin metsäalan toimintaympäristön ja kilpailukyvyn kannalta
keskeisiksi katsottuihin aihepiireihin. Tutkimus ja
asiantuntijatyö liittyivät erityisesti biotalouteen,
metsäteollisuuden merkitykseen ja toimintaan,
metsänomistajiin sekä ekosysteemipalveluihin.
Valtioneuvoston kanslian rahoittama hanke
”Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen
suuntaus” alkoi syksyllä 2015 ja jatkui vuoden
2017 alkuun saakka. Hankkeen päätavoitteena oli
esittää vaihtoehtoja tehokkaiksi, hyväksyttäviksi
ja sektorirajat ylittäviksi biotalouden ohjauskeinoiksi. Hankkeessa arvioitiin puurakentamiseen,
hajautettuun energiantuotantoon ja puuraaka-aineen saatavuuteen liittyviä kysymyksiä, kuluttajien näkemyksiä biotaloudesta sekä puupohjaisen
biotalouden taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen
tuloksia esiteltiin mm. maatalous- ja ympäristöministerille ja työ- ja elinkeinoministerille sekä
biotalouden kannalta keskeisten ministeriöiden
ylimmälle virkamiesjohdolle.
Metsäteollisuuden saralla hankkeessa ”Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa” selvitettiin mekaanisen metsäteollisuuden vaikutusta
maakuntien talouteen. Selvitys tehtiin Puutuoteteollisuus ry:lle, joka käytti sitä maakuntakiertueellaan. Eri säätiöiden rahoittama hanke
” Puutuotealan arvoverkostot” tuottaa tietoa
nykyisistä ja tulevaisuuden verkostoperusteisista
liiketoimintamalleista, jotka voivat luoda etenkin
puutuotealan pienille ja keskisuurille yrityksille

8

Paula Horne
Tutkimusjohtaja
mahdollisuuksia kilpailuetuun. OP-Pohjolalle
ryhmä tuotti tietoa metsäsektorin markkinatilanteesta.
Metsänomistajatutkimuksessa jatkettiin vuoden
2015 lopussa alkanutta Suomen Metsäsäätiön
rahoittamaa hanketta ”Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa”. Hanke päättyi vuoden
2017 alussa. Tulosten julkaisutilaisuus järjestettiin
Finlandia-talossa ja tuloksia on käytetty laajalti
mm. lain valmistelussa. Hankkeessa selvitettiin
metsänomistajien puunmyyntiaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja aktivointiin soveltuvia ohjauskeinoja laajojen metsänomistajakyselyiden sekä
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Suomen metsäkeskuksen tietokanta-aineistojen
perusteella.
Ekosysteemipalveluihin liittyen metsäryhmä toteutti yhdessä pohjoismaisten partnereiden kanssa Pohjoismaiden ministerineuvostolle hankkeen
”Economic values from the natural and cultural
heritage in the Nordic countries”, jossa analysoitiin kulttuurisesti arvokkaiden luontokohteiden
taloudellista ja hyvinvointimerkitystä Pohjoismaissa aiemman kirjallisuuden perusteella.
Lisäksi yhdessä Gaia-consultingin kanssa tehtiin
Maa- ja metsätalousministeriölle esiselvitys ekologisen kompensaation soveltamisesta Suomessa.
FAOn tilaamassa hankkeessa ”Assessing forest
contributions to SDG8” tarkasteltiin metsien
roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 8
(Decent work and economic growth) saavuttamisessa.
Tutkimushankkeiden tuloksia julkaistiin tieteellisinä artikkeleina, PTT:n omissa julkaisusarjoissa,
muiden tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa sekä
kansainvälisten seminaarien julkaisuissa. Lisäksi
ryhmä kirjoitti tutkimusaiheistaan kolumneja ja
osallistui keskusteluun mediassa. Metsäryhmän
tutkijat olivat varsinaisen tutkimustoiminnan
lisäksi aktiivisesti mukana myös kansallisissa ja
kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä erilaisissa
työryhmissä, lausunnonantajina, selvitysten tekijöinä, keskustelujen alustajina sekä tieteellisten
artikkeleiden arvioijina.

Tutkijat olivat
aktiivisesti
mukana myös
kansallisissa ja
kansainvälisissä
asiantuntijatehtävissä.
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Tuore tutkimusryhmä
käynnisti tutkimustoiminnan
PTT:lle perustettu liiketalouden tutkimusryhmä
sai vuonna 2017 vahvistusta kasvaen kolmen
hengen ryhmäksi, kun loppukeväästä ryhmässä
aloitti kaksi uutta liiketaloustutkijaa. Ryhmän
tutkimustoiminta keskittyy eri yhtiömuotoisten
yritysten ja erilaisten organisaatioiden omistajuuden ja johtamisen sekä yrittäjyyden tutkimuskysymyksiin. Näiden aiheiden parissa tehdään
tutkimustyötä PTT:n neljällä teema-alueella eli
asumisen, hyvinvoinnin, metsän ja ruoan kentillä.
Liiketalouden tutkimusryhmän näkökulma on yritysten tai organisaatioiden sisällä ja verkostoissa;
niiden toiminnassa, rakenteissa ja prosesseissa.
Tutkimusryhmän jäsenillä on kokemusta ja
osaamista esimerkiksi organisoinnin ja työnteon
uusiin rakenteisiin, toimintatapoihin ja käytäntöihin, työn merkityksellisyyteen, yhteisöllisyyteen
ja tiimityöhön, tiimiyrittäjyyteen ja startupeihin
sekä yritysten ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön
liittyen. Koska ryhmän tutkimus keskittyy usein
toimijoiden kokemuksiin, näkemyksiin ja merkityksiin sekä uuden luomiseen monimutkaisissa ja
muuttuvissa toimintaympäristöissä, ryhmässä on
laadullisten ja osallistavien tutkimusmenetelmien
erityisosaamista.
Uuden toiminta-alueen ollessa kyseessä ryhmän
jäsenten työ vuonna 2017 keskittyi vahvasti hankeideointiin ja -hakuihin sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Ryhmän jäsenet tekivät aktiivisesti ja
menestyksekkäästi hanketarjouksia ja -hakemuksia esimerkiksi yrittäjyyden ja alueiden kehi
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Heidi Forsström-Tuominen
Tutkimuspäällikkö
tyksen sekä hyvinvoinnin alueilla. Vuoden 2017
aikana käynnistyi perheyritysten kannattavuutta
ja työllistävyyttä käsittelevä hanke. Lisäksi liiketalouden tutkimusryhmän jäsenet osallistuivat
vuokrasijoitusalan kannattavuutta, kilpailutilannetta ja kehittämistarpeita, vuokra-asumista sekä
asumismenoja käsitteleviin tutkimuksiin.
Ryhmän seuraava vuosi alkaa innostavasti ja
vauhdilla, sillä uusia hankkeita alkaa heti vuoden
2018 alusta. Vuoden aikana saatiin toteutettaviksi
esimerkiksi innovaatioihin ja sosiaali- ja terveysalan yrityksiin liittyvät hankkeet.
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Ryhmän jäsenet osallistuivat julkiseen keskusteluun esimerkiksi asukasyhteisöihin ja lähiöiden
kehitykseen, pk-yritysten digitalisaatioon, liiketoimintamalleihin ja organisointiin sekä sote-yritysten yhteistyöhön liittyen. He julkaisivat myös
vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita liittyen
tiimiyrittäjyyteen ja organisaatioiden uusiin rakenteisiin ja johtamiseen. Lisäksi ryhmän tutkijat
kävivät pitämässä useita esitelmiä sidosryhmien
tilaisuuksissa muun muassa asunto-osuuskunnista, yrittäjien välisestä yhteistyöstä ja johtajuuden
murroksesta.

Toteutettaviksi
saatiin
esimerkiksi
innovaatioihin ja
sosiaali- ja
terveysalan
yrityksiin liittyvät
hankkeet.
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Vuosi 2017 kuvina
PTT aloitti podcastien teon.
Pettu-sarjan avauskaudella käsiteltiin ruokaan ja ruokamarkkinoihin liittyviä kysymyksiä.
Studiossa maatalousekonomistit Heini Lehtosalo ja Tapani
Yrjölä

PTT:n toimitilat laajenivat kahteen kerrokseen kesällä 2017, mitä juhlistettiin tupareilla. Loppuvuodesta
aloitettiin myös laaja toimitilaremontti, joka valmistui helmikuussa 2018.
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Yksi vuoden suurimpia julkistuksia oli Metsänomistajatutkimus helmikuussa 2018. Tuloksia
esittelemässä metsäekonomisti Emmi Haltia.

PTT:n medianäkyvyys jatkoi kasvuaan vuonna
2017. Asuntomarkkinaennusteesta Ylelle kertomassa ekonomisti Antti Kekäläinen.

Vuoden mittaan ekonomistit pääsivät kertomaan yhä myönteisempiä lukuja Suomen talouden tilanteesta. Pellervon päivässä PTT:n ennustelukuja esitteli ennustepäällikkö Janne Huovari.
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PTT-seminaari 2017
PTT:n talousseminaari ”Uutta arvoa biotaloudesta?” järjestettiin 27.11. Helsingissä
OP-Vallilan tiloissa. Keynote-puhujana toimi kanadalainen biotalousekspertti ja analyytikko Don Roberts (kuvassa alla vas.), ja muina puhujina PTT:n tutkimusryhmien edustajia.
Yleisönä oli noin 80 alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa.
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Tutkimukset, julkaisut
ja ennustetyö
Ennustetyö
Ennustetoiminnalla on PTT:ssä vahva rooli.
Perinteiseen tapaan kansantalouden, maa- ja
elintarviketalouden ja metsäsektorin ennusteet
julkistettiin keväällä ja syksyllä sekä asuntomarkkinaennuste tammikuussa.
Ennustetyön kehittämiseksi maaliskuussa 2017
perustettiin ennustepäällikön tehtävä ja muodostettiin ennusteryhmä. Ryhmän tehtäväksi tuli
kehittää PTT:n ennustetoimintaa sekä järjestää
sidosryhmille suunnattuja talousseminaareja. Marraskuun ”Uutta arvoa biotaloudesta?”
-seminaari oli saadun palautteen sekä syntyneiden yhteistyökuvioiden perusteella menestys, ja
seminaaritoimintaa jatketaan säännöllisesti.

Janne Huovari
Ennustepäällikkö
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Sinikukka, Ranta Tommi, Rannanpää Sari, Rinta-Kiikka Suvi, Toikkanen Heini, Yrjölä Tapani

Raportit
257. Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta. Huhtala Ville-Valtteri, Kekäläinen Antti,
Noro Kirsi
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192. Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista
maatalousalan kilpailukykyyn. Arovuori
Kyösti, Auri Elina, Haanpää Susanna, Pyykkönen

16

191. Assessment of the EC cyclical adjustment methodology for Finland – impact on budget balances. Huovari Janne,
Jauhiainen Signe, Kekäläinen Antti
190. Sukupolvenvaihdokset maatiloilla.
Vuori Lauri, Yrjölä Tapani
189. Farm Bill 2014 ja CAP – maatalouspolitiikan uudistukset vertailussa. Toikkanen
Heini, Arovuori Kyösti
188. Infrajärjestelmien yhteistyö haja-asutusalueella. Yrjölä Tapani, Vuori Lauri
187. Maaseudun infrajärjestelmien yhteistyön organisointi – Kirjallisuuskatsaus.
Vuori Lauri, Yrjölä Tapani
186. Näkökulmia ikääntyvien asumiseen ja
sen rahoitukseen. Jauhiainen Signe, Kaaranen
Minna, Koistinen Katri
185. Metsäammattilaisten näkemyksiä
metsätaloudellisen passiivisuuden syistä.
Pynnönen Sari, Haltia Emmi, Rämö Anna-Kais
184. Puupohjaisen biotalouden taloudelliset vaikutukset ja näkymät. Hietala Jyri,
Huovari Janne
183. Vuoden 2014 CAP-uudistus maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehityksen

PTT vuosikertomus 2017

Tutkimukset, julkaisut ja ennustetyö

valossa. Toikkanen Heini, Arovuori Kyösti
182. Kuluttajien valinnat ja biotalouden
tuotteet. Haltia Emmi, Kniivilä Matleena

Policy Brief
2/2017 Asumistukien merkitys erityisesti
pienituloisille kotitalouksille suuri
1/2017 Julkisen talouden suhdannekorjatun
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PTT mediassa 2017
Pellervon taloustutkimuksen strategiassa yhtenä
tärkeänä tavoitteena on PTT:n näkyvyyden ja
vaikuttavuuden lisääminen. Yhtenä keskeisenä
keinona tälle on medianäkyvyys. Mediaseurantapalvelun tietojen mukaan PTT:n näkyvyys on
ollut parin vuoden ajan kasvussa, ja mediaosumia
kertyy vuosittain runsas tuhat kappaletta.
Yksittäiset tutkimukset ja ennustejulkistukset keräävät 20-50 osumaa, ja PTT:n tutkijoita
käytetään säännöllisesti mediassa asiantuntijoina
talousteemaisissa uutisissa

vaisuuteen, Käytännön Maamieheen ja muihin
tiedotusvälineisiin,
PTT:n omien viestintäkanavien kehitystyö on
jatkuvaa. ja uutena välineenä otettiin 2017 käyttöön podcast-lähetykset. Sosiaalisessa mediassa
PTT:n seuraajamäärä Twitterissä kasvoi vuoden
aikana runsaasta 800:sta yli 1100:n, mikä on
perinteisistä taloustutkimuslaitoksista suurin.
Myös tutkijoiden omia some-profiileja on pyritty
terävöittämään.
Huom: oheisen taulukon luvut eivät välttämättä ole 100%

Tutkijat kirjoittavat erikoistumisaiheistaan myös
säännöllisesti kolumneja mm. Maaseudun Tule-

18

vertailukelpoiset mediaseurantajärjestelmien muutosten ja
arkistointitavan vuoksi, mutta kasvusuunta on selvä.
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Henkilöstö
ja hallinto

PTT ry:n sääntömääräiset
kokoukset

PTT:n jäsenet 2017

Kevätkokous, 3.4.2017, isäntänä LSO Osuuskunta/toimitusjohtaja Veikko Kemppi, kokous
pidettiin Turussa HK Centerissä, asialistalla mm.
tilinpäätös

PELLERVON TALOUSTUTKIMUS PTT RY:N
JÄSENET 31.12.2017

Syyskokous, 27.11.2017, isäntänä OP Osk/liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä, kokous pidettiin OP
Vallilassa, asialistalla mm. toimintasuunnitelma
ja talousarvio 2018, HOK-Elanto hyväksyttiin
jäseneksi

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;
Esa Kaarto, hallituksen puheenjohtaja, Itikka
Osuuskunta; Sami Karhu, toimitusjohtaja, Pellervo-Seura ry; Tiina Kanervo, Vice President, Business Analysis, Valio Oy; Olli Lehtilä, liiketoimintajohtaja, OP Osuuskunta; Yrjö Perälä, Suomen
puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja,
Metsäliitto Osuuskunta.

A-Tuottajat Oy
LSO Osk
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
ry
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
Metsäliitto Osk
OP Osk
Pellervo-Seura ry
POP Pankkiliitto Osk
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Valio Oy
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Henkilökunta

Lehtosalo Heini, maatalousekonomisti, MMM
Yrjölä Tapani, maatalousekonomisti, MMM

Johto ja hallinto

Metsäalan tutkimusryhmä

Jussila Iiro, toimitusjohtaja, KTT
Henttonen Metti, johdon assistentti, tradenomi
HSO
Heimonen Raija, hallintopäällikkö, VTM
(28.2.2017 asti)
Hemmilä Annika, hallintopäällikkö, FM, tradenomi (opintovapaalla 28.2.2017 asti)
Karlsson Jouni, järjestelmäasiantuntija
Mäkilä Kimmo, viestintäpäällikkö, FT

Horne Paula, tutkimusjohtaja, M.Sc.
Haltia Emmi, metsäekonomisti, MMT
Hietala Jyri, metsäekonomisti, MMM (14.5.2017
asti)
Kniivilä Matleena, metsäekonomisti, MMT
Rämö Anna-Kaisa, metsäekonomisti, MMM
(31.7.2017 asti)
Sajeva Maurizio, metsäekonomisti, Ph.D.,
(21.8.2017)
Valonen Matti, metsäekonomisti, MMM
(12.6.2017 alkaen)

Kansantalouden tutkimusryhmä
Ruuskanen Olli-Pekka, tutkimusjohtaja, KTT
(1.5.2017 alkaen)
Alho Eeva, ekonomisti, KTM
Alimov Naufal, ekonomisti, Dr.Sc (Econ. & Bus.
Adm.)
Ansala Laura, ekonomisti, KTM (1.11.2017 alkaen)
Busk Henna, ekonomisti, KTT (perhevapaalla
11.8.2017 alkaen)
Holappa Veera, KTM, (perhevapaalla 31.1.2017
asti)
Huovari Janne, ekonomisti, YTM
Kekäläinen Antti, ekonomisti, KTM (30.11.2017
asti)
Tähtinen Tuuli, ekonomisti, VTM (31.5.2017 asti)
Vuori Lauri, ekonomisti, VTM

Liiketalouden tutkimusryhmä
Forsström-Tuominen Heidi, tutkimuspäällikkö,
KTT
Heimonen Raija, VTM (1.5.2017 alkaen)
Noro Kirsi, KTM (3.4.2017 alkaen)

Lahtinen Markus, tutkimusjohtaja, KTT (virkavapaa)

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimusryhmä
Arovuori Kyösti, tutkimusjohtaja, MMT
Karikallio Hanna, ekonomisti, VTT (perhevapaalla 30.10.2017 asti)
Piipponen Johannes, tutkimusharjoittelija
(31.1.2017 asti)
Rinta-Kiikka Suvi, maatalousekonomisti, MMM
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Talous

PTT:n talous 2017
Toimintavuosi oli merkittävästi alijäämäinen.
Liiketalouden tutkimusryhmän kehittämiseen panostettiin, minkä vuoksi alijäämää syntyi varsinkin syyskuukausina ennen kuin ryhmä alkoi saada
rahoitusta. Syntynyttä alijäämää katettiin suunnitellusti sijoitustoiminnan tuotoilla. Alijäämää
kasvatti kuitenkin huomattavasti myös kirjattujen
lomapalkkavelkojen merkittävä muutos.
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HENKILÖTYÖPANOS
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Suoriteseuranta vuonna 2017
Suoriteseurannan luokittelu muuttui PTT:llä
uuden strategian myötä, joten vertailu vanhaan
luokitteluun ei ole mahdollista. Ohessa tärkeimpien suoriteluokkien tulokset vuoden 2017 ajalta:
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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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