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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2012 talouspoliittisen keskustelun keskiössä olivat pitkittyvä euroalueen talouskriisi,
kuntauudistus ja uusi metsälaki. Syksyn 2012
aikana euroalueen rahoitusmarkkinoilla tilanne
on alkanut parantua. Valitettavasti reaalitalouden näkymät ovat alkaneet synkentyä. Työllisten määrä kasvoi Suomessa kesään asti. Koko
loppuvuoden ajan työllisten määrä on kääntynyt laskuun. Syksyn aikana työllisten määrä
väheni kymmenellä tuhannella henkilöllä. PTT
on onnistunut analysoimaan taloustilannetta
varsin hyvin. Kesällä 2012 PTT voitti ensimmäisen palkinnon Jyväskylän yliopiston ennustekilpailussa.
Kataisen hallituksen tärkein rakennepoliittinen hanke on kuntauudistus. Hallitus valmistelee kuntien rakennelaki- ja sosiaali- ja terveysuudistusta. PTT on analysoinut varsin systemaattisesti kuntauudistuksen kunta- ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Toimintavuoden aikana
sekä keväällä että syksyllä järjestettiin asiasta
tiedotustilaisuudet. Tutkimusten tulosten mukaan kuntauudistuksen onnistuminen on riippuvainen siitä, kuinka hyvin keskuskuntien ja
niitä ympäröivien kehyskuntien toiminta tehostuu. Näillä alueilla asuu valtaosa väestöstä.
Laajapohjainen työryhmä valmisteli uutta
metsälakia, joka luovutettiin maa- ja metsätalousministeriölle loppukesästä. Lakiesityksen
henkenä oli metsänomistajien valinnanvapauden ja vastuun lisääminen oman omaisuutensa
hoidossa. PTT osallistui työryhmän jäsenenä
metsälain valmisteluun ja PTT:n tutkijat pitivät työryhmälle lisäksi alustuksia erityiskysymyksistä. PTT tuotti myös suoraan työryhmän
käyttöön tutkimustuloksia metsänomistajien
suhtautumisesta metsälakiin ja esitettyihin
muutoksiin.
Maatalouspolitiikassa vuotta leimasi EU:n
komission ehdottama yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. Siihen liittyen myös kansallisen tukipolitiikan eri elementteihin kohdistuu
suuria muutospaineita. PTT on ollut tiiviisti mukana sekä valtionhallinnon että PTT:n jäsenten
politiikkavalmisteluun liittyvässä työssä. PTT
on tutkimuksen ja arvioinnin lisäksi osallistunut useiden uudistusta valmistelevien työryhmien työhön joko jäsenenä tai ollut niissä sekä
eduskunnassa kuultavana.

Aloitimme tarkasteluvuonna medianäkyvyytemme säännöllisen seuraamisen. PTT esiintyi
TOP-10 medioissa yhteensä 310 kertaa, eli
keskimäärin jokaisena työpäivänä. Olemme profiloituneet Suomen johtavaksi asiantuntijaksi
ruuan hintaan, asuntomarkkinoihin ja kuntatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Aloitimme
ennusteyhteistyön Maaseudun Tulevaisuuden
kanssa. Kaikki kolme ennustettamme julkaistaan liitteenä Maaseudun Tulevaisuuden välissä sekä keväällä että syksyllä. Toimintavuoden
aikana järjestettiin ennusteinfojen lisäksi kuusi
erillistä tutkimusten tiedotustilaisuutta.
Toimintavuoden aikana siirryimme langattomaan toimistoon ja luovuimme lounasseteleistä ottamalla käyttöön lounaskortin. Viidennes
PTT:läisistä sai perheenlisäystä.
PTT:n puolesta haluan kiittää koko henkilöstöä hyvästä työstä ja kaikkia sidosryhmiä
tuesta. Yhteistyömme ansiosta vuodesta 2012
muodostui PTT:lle jälleen menestyksekäs sekä
tutkimuksellisesti että taloudellisesti.
Helsingissä 13.2.2013.
Pasi Holm
toimitusjohtaja
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Eurokriisi ajoi Suomen talouden ongelmiin
Vuonna 2012 Suomen talous ei juuri kasvanut.
Loppuvuoden aikana Suomen talouskasvu alkoi
merkittävästi hidastua kohti taantumaa. Kolmatta vuotta jatkunut euroalueen talouskriisin
reaalitaloudelliset vaikutukset alkoivat näkyä
Suomessa. Talouskasvun hiipuminen alkoi syksyn aikana hidastaa kotimarkkinoiden kasvua.
Euroopan talouskehitystä varjostivat Kreikan
ja Espanjan merkittävät ongelmat. Kreikka joutui kolmatta kertaa turvautumaan toisten EUmaiden, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston tukeen. Toimintavuoden
aikana Espanjan talous ajautui eurokriisin syövereihin, minkä seurauksena se joutui pyytämään apua pankkijärjestelmän tukemiseen.
Eurojärjestelmän tulevaisuutta uhannut kriisi
helpottui ainakin väliaikaisesti loppuvuonna
kun EKP sitoutui tietyin ehdoin tukemaan ongelmiin ajautuneita maita rajoittamattomasti.
Finanssikriisistä alkanut talouslama jättää
pitkän varjon Suomen kansantalouteen. Vuoden 2012 lopussa työttömyys kääntyi nousuun. Suomen talouden haasteet ovat suhdanteen lisäksi rakenteellisia. Talousennusteiden
mukaan lähivuosien talouskasvu jääkin vaatimattomaksi. Bruttokansantuotteen arvioidaan
saavuttavan vuoden 2008 tason aikaisintaan
vuonna 2014. Vuoden 2012 aikana kävi selväksi, että valtion velan kääntäminen laskuun
hallitusohjelmakirjauksen mukaan edellyttää
talouskasvun lisäksi vielä uusia sopeutumistoimia.
Euroopan talousongelmat heijastuivat myös
vientivetoiseen metsäteollisuuteen. Odotettu
rakentamisen elpyminen ei vielä käynnistynyt
tärkeimmissä vientimaissa ja paperin kysyntä
oli heikkoa. Näkymät sellu- ja kartonkimarkkinoilla olivat sen sijaan selvästi parempia.
Metsäpolitiikassa valmisteltiin uutta metsälakia, joka antaa entistä enemmän päätösvaltaa
metsänomistajalle. Lakimuutos metsänhoitoyhdistyksistä oli myös valmisteilla. Lisäksi
METSO-ohjelma arvioitiin ja todettiin erinomai-
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seksi malliksi metsien ohella myös muiden
ekosysteemien suojeluun.
Ruokamarkkinoiden kehitystä leimasi vuonna 2012 epävarmuuden lisääntyminen sekä
markkinoilla että politiikassa, koska EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen yksityiskohdat eivät vielä selvinneet. Hankalat sääolosuhteet eri
puolilla maailmaa ja myös Suomessa alensivat
viljelykasvien kokonaissatoa ja lisäsivät viljelijöiden kustannuksia. Samaan aikaan yleisen
taloustilanteen heikkous eri puolilla maailmaa
on hidastanut kysynnän kasvua. Tuotantopanosten hinnat olivat edelleen varsin korkeat,
ja tuottajahintojen noususta huolimatta kotieläintilat painiskelivat kannattavuusongelmien
kanssa. Erityisesti tämä näkyi sianlihantuotannossa. Muutokset markkinasuhdanteissa näkyvät myös kuluttajahinnoissa ja ruuan hinta
nousi yleistä inflaatiovauhtia nopeammin.

Tutkimuslaitoksen toiminta
Tutkimuslaitoksen työntekijät osallistuivat vilkkaasti talouspoliittiseen keskusteluun esimerkiksi euroalueen talouskriisistä, kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ja ruuan hinnan
muodostumisesta. Normaalin projektitutkimustyön ohessa PTT teki runsaasti myös yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä. Henkilökunta kävi kuultavana eduskunnassa eri valiokunnissa, osallistui työryhmiin ja piti esitelmiä
sekä omistajayhteisöiden että muiden tahojen
tilaisuuksissa.
Kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden sekä metsäsektorin ennusteet julkaistiin
keväällä ja syksyllä kolmena erillisenä osiona,
jotka julkaistiin myös Maaseudun Tulevaisuuden liitteenä. Ajankohtaisista teemoista julkaistiin kaksi artikkelikatsausta otsikoilla ”Vihreän kasvun jäljillä” ja ”Kunnat, rakenteet ja
uudistus”.

Kansantalouden tutkimus
Kansantalouden tutkimus käsitteli tuttuun tyyliin hyvin monenlaisia teemoja. Talouskasvun
kannalta olennaista tuottavuuskehitystä tarkasteltiin kahdessa projektissa. Laaja-alainen
innovaatiotoimintaa ja sen mittaamista käsittelevä tutkimus muodostuu laajan katsauksen
pohjalta muodostettavan innovaatiotoimintaa
kuvaavien vaihtoehtoisten mallien ja kokonaiskuvauksen työstämisestä. Toisessa projektissa
selvitettiin yhdessä Ramboll-konsulttitoimiston
kanssa Tekesin tukien vaikutuksia yritysten toimintaan tuottavuuden näkökulmasta.
Yrittäjyys teema näkyi vuoden 2012 tutkimustoiminnassa selvityksessä, jossa tutkittiin
vuosien 1972 – 2010 aikana valtakunnallisen
yrittäjäpalkinnon saaneiden yritysten kehitystä
ja taloudellista menestymistä palkinnon saannin jälkeen. Sosiaali- ja terveyssektorin ongelmiin paneuduttiin KELA:n kanssa yhteistyössä
tehdyssä hankkeessa ” Suun terveydenhuolto
ja sairaanhoitovakuutuskorvauksen uudistaminen”.

Aluetalouden osalta huomio kiinnittyi erityisesti kuntauudistukseen ja kaivostoiminnan
aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Edelleen jatkuvassa ”Vahvat peruskunnat” -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, muodostuuko
kuntauudistuksessa elinvoimaisia kuntia. Kaivoshankkeessa tunnistettiin kaivostoiminnan
ympäristöhaittoja, arvioitiin niitä saatavilla
olevien tietojen perusteella yhdeksän tarkasteluun valitun kaivoshankkeen tapauksessa
ja verrattiin haittojen arvoa alue- ja kansantaloudellisiin hyötyihin. Aluetalouden puolella
kehitettiin myös alueellisen talouskehityksen
ennustamismalli.
Kansainvälisen talouden ilmiöitä tutkittiin euroalueen tulevaisuutta luotaavassa projektissa
ja valtioneuvoston kanslialle valmistellussa raportissa ”Globaalitalouden haasteet Suomelle
vuoteen 2030”. Perinteiseen tapaan tarkasteltiin myös suomalaisten asuntomarkkinoiden
tilaa vuotuisessa alueellisessa asuntomarkkinakatsauksessa. Uutena asumiseen liittyvänä
teemana perehdyttiin asumisen kustannusten
kehitykseen.
Markus Lahtinen
tutkimusjohtaja
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimus

Vuonna 2012 saatiin päätökseen yhteistyössä
MTT:n kanssa elintarvikeketjun kilpailullisuutta
ja hintaintegraatiota koskeva tutkimus. Lisäksi
saatiin päätökseen laaja EU:n komission tilaama osuuskuntien ja tuottajaorganisaatioiden
roolia tuottajien markkina-aseman parantamisessa tarkasteleva koko EU:n laajuinen selvitys. Hanketta koordinoi Wageningenin yliopisto
Hollannista ja PTT on yhteistyössä Helsingin
yliopiston kanssa vastannut Pohjoismaita koskevien maaraporttien tekemisestä sekä lisäksi
ollut keskeisessä roolissa kahdessa synteesi
raportissa ja neljässä case-tutkimuksessa.
Yhteistyössä Suomen Aluetutkimuksen, Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston (AIKOPA/Kajaani) kanssa PTT jatkoi myös ohjelmakauden 2007 - 2013 maaseudun kehittämisohjelman arviointia. 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. Hankkeessa toteutettiin vuoden aikana
sekä kuluttaja- että tuottajakysely sekä useita
työpajoja.
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. Alkuvuodesta 2012 PTT järjesti hankkeeseen liittyen workshopin Helsingissä.
Yhteistyössä Työtehoseuran kanssa jatkettiin
uusia liiketoimintamalleja kotieläintuotannossa
tarkastelevaa hanketta. Uusille toimintamalleille on selkeä tarve, koska rakennekehitys on
edennyt siten, että viljelijäperheen oma työpanos ei enää riitä kaikkeen. Samoin eri teknolo-
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gioiden (ja niiden optimiskaalojen) yhteensovittaminen vaatii uudenlaista ajattelua.
Vuoden aikana toteutettiin myös useita muita hankkeita. STKL:n toimeksiannosta selvitettiin mm. turkistalouden tuottamia verotuloja.
MMM:n toimeksiannosta tarkasteltiin tuottajaja toimialaorganisaatioiden mahdollista roolia
Suomen maataloudessa. Uutena hankkeena
käynnistettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston
kanssa maatalouden osakeyhtiöitymistä käsittelevä hanke.
Perttu Pyykkönen
tutkimusjohtaja

Metsäalan tutkimus

Vuonna 2012 keskityttiin tutkimuksessa metsäalan toimintaympäristön ja politiikan kannalta keskeisiin aihepiireihin. Ohjauskeinot ja
politiikan tarkastelu ovat läpileikkaava teema
lähes kaikessa tutkimuksessa. Tutkimus palveli Kansallisen metsäohjelman 2015, Metsäalan
strategisen ohjelman sekä METSO-ohjelman
tietotarpeita.
Yksityismetsätalouden kannattavuus ja yrittäjyys on nostettu avainasioiksi metsätalouspolitiikassa. Metsätalouden alueella jatkui 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. PTT oli aktiivisesti mukana myös metsälain valmistelussa ja julkaisi kyselytutkimuksen tulokset metsänomistajien suhtautumisesta lain muutoksiin
yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.
Metsänomistajatutkimuksessa tarkasteltiin
metsänomistajien päätöksentekoa ekosysteemipalveluiden tuotannossa niin metsissä kuin
soillakin. MMM:n rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen ja Metlan kanssa tehtävä hanke metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittamisesta ja yhteistyöverkostoista yksityismetsissä jatkui. Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa
jatkettiin myös suoekosysteemipalveluiden arvoa ja arvottamista tarkastelevaa tutkimusta,
jossa päärahoittajana on MMM. Lisäksi aloitettiin Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoituksella
ekosysteemien arvottamista kartoittava hanke
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Kansainvälinen yhteistyö ekosysteemipalvelu –teemasta aloitettiin venäläisten partnereiden kanssa. Metlan ja Oulun yliopiston kanssa tehtävä EU-rahoitteinen hanke tarkastelee
ekosysteemien tuotantopalveluiden tuotteistamismahdollisuuksia ja säätelypalveluiden ylläpitoa erityisesti metsäpalojen hallinnassa.
Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Bio- ja

ympäristötieteiden laitoksen kanssa tehtiin
METSO-ohjelman väliarviointi. Tuloksissa todettiin vapaaehtoisuuteen perustuvan mallin
toimivan hyvin sekä laadullisesti että hyväksynnän osalta.
Metsiin liittyvän tutkimuksen lisäksi tarkasteltiin kaivosteollisuuden hyötyjä ja haittoja
yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
PTT arvotti kaivosten ympäristöhaittoja YVAselvitysten perusteella ja vertasi niitä kaivosten yhteiskunnallisiin hyötyihin.
Paula Horne
tutkimusjohtaja
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PTT ry:n kevätkokous pidettiin 16.4.2012
MTK:n tiloissa. Isäntänä toimi puheenjohtaja
Juha Marttila, joka esitteli ajankohtaisia asioi
ta maa- ja metsätaloustuottajien näkökulmasta. Syyskokous oli 4.12.2012 Valio Oy:ssä.
Kokouksen isäntänä toimi johtaja Jyri-Pekka
Kinnunen.
PTT-ennusteet julkistettiin yhteensä kuudessa tiedotustilaisuudessa vuoden 2012 keväällä
ja syksyllä. Tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksia järjestettiin 7.
Sisäisiä seminaareja pidettiin 8 vuonna
2012. Seminaareissa PTT:n tutkijat esittelevät
omia uusia tutkimusaiheitaan ja toisinaan pyydetään ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan
käynnissä olevista ajankohtaisista hankkeista.

Kuva: Jyrki Kauko

Viestintä, seminaarit ja asiantuntijat

PTT paras ennustaja
PTT:n ennuste osui vuonna 2011 ennustelaitosten tarkimmaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on seurannut vuodesta 1997
lähtien talousennusteiden osuvuutta. Palkinto
jaetaan edellisen vuoden ennusteiden onnistumisen mukaan. Vuonna 2011 mukana olikymmenen talousennustelaitosta; tutkimuslaitoksia ja pankkeja. PTT on voittanut palkinnon
vuosina 2001, 2002 ja nyt vuonna 2011. Oheisessa valokuvassa ”Vuoden ennustajapalkinnosta” iloitsevat ylärivissä vasemmalta Leena
Kerkelä ja Lauri Esala, alarivissä vasemmalta
Veera Holappa, Markus Lahtinen ja Signe Jauhiainen. Janne Huovari ja Sami Pakarinen eivät ole kuvassa mukana. Kristallipallo-palkinto
luovutettiin taloustutkijoiden kesäseminaarissa
Jyväskylässä.

Mediaseuranta
Mediaseurannan sähköiseksi työkaluksi valittiin
Meltwater Groupin raportointityökalu. Palvelun
avulla saamme näkyviin osumat sekä painetusta että sähköisestä mediasta. Oheisessa
ku
viossa on esitetty PTT:n näkyvyys keskeisimmissä medioissa 2008-2012. Viiden vuoden medianäkyvyys on vaihdellut jonkin verran, eniten näkyvyttä oli vuonna 2009, vuonna
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2012 osumia oli taas lähes sama määrä. Koko
viiden vuoden ajalta asiasanojen mukaan tarkasteltuna ennusteet ovat olleet eniten osumia
kerännyt ryhmä. Metsäennustetta on julkaistu myös ulkomaisilla nettisivuilla ja painettuna
mm. Holz Journal ja EUWID: Pulp and Paper
-lehdissä. Asuntojen hintaennusteista kirjoitettiin suunnilleen yhtä paljon jokaisena seurantavuonna.
Seuraamme osumia muutamien samojen
asiasanojen perusteella koko seurantajakson
ajan. Eurotutkimus on noussut enemmän esille
kahtena viime vuonna. Maatalouden asiasanojen – elintarvike, maatalous ja ruoan hinta – osumia oli enemmän vuonna 2011 kuin
vuonna 2012. Tosin ruoan hinnasta kirjoitettiin
paljon muulloinkin kuin vain ennusteiden julkistamisen aikaan. Metsäteollisuudesta ja puun
hinnasta on osumia viime vuonna hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Metsälakiuudistusta seurattiin paljon koko vuoden ajan.
Talouden käänteitä on seurattu myös tarkkaan

koko vuoden ajan. Lisäksi erityisesti kuntauudistus on puhuttanut ja myös globalisaatioselvitys oli esillä alkuvuodesta. Kaivosteollisuuden
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Asiantuntijaryhmät
PTT-ennusteiden laadinnan yhteydessä järjestettiin asiantuntijaryhmien ko
kouksia, joissa
käsiteltiin talouden tilannetta. Asiantuntijoilta
kuultiin heidän omien alojensa näkymistä.

Asiantuntijaryhmät
Maa- ja elintarviketalous:
Ala-Kantti Esa, palvelupäällikkö
Brandt Riitta, edunvalvontajohtaja
Helander Juha, johtaja
Hiiva Esa, jaostopäällikkö
Huhtamäki Antti, johtaja
Jäppilä Veli-Matti, toimitusjohtaja
Karhu Sami, toimitusjohtaja
Korkman Rikard, asiamies
Luomanperä Seija, markkinointiviestintäpäällikkö
Meriläinen Antti, myyntijohtaja
Patjas Martti, neuvotteleva virkamies
Pentinmäki Jari, markkinointipäällikkö
Perälä Matti, liha- ja alkutuotantoliiketoiminnan joht.
Perälä Yrjö, johtaja
Ylätalo Matti, professori
Åberg Johan, tutkimuspäällikkö

PTT:n henkilöstö pitää jatkuvasti yhteyksiä
jäsenistöön tapaamisten, kokousalustusten,
esitysten ja koulutusten muodossa.

Metsäala:
Falk Holger, puheenjohtaja
Flink Reijo, toimitusjohtaja
Hakkarainen Juha, metsäjohtaja
Hilska-Aaltonen Marja, metsäneuvos
Huhtamäki Antti, johtaja
Hänninen Riitta, vanhempi tutkija
Islander Anu, metsäasiantuntija
Järvinen Erno, tutkimuspäällikkö
Kiilunen Irma, talous- ja rahoitusjohtaja
Kontunen Pia, viestintäjohtaja
Kortejärvi Petri, avainasiakaspäällikkö
Merivuori Kai, toimitusjohtaja
Mäntylä Juha, metsäjohtaja
Raininko Teppo, kehittämispäällikkö
Tilli Tapio, metsäpalvelupäällikkö
Toppinen Anne, professori

Kansantalouden ryhmässä on vaihtuvat
asiantuntijat.
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Tiedotustilaisuudet vuonna 2012

PTT-ennusteet julkistettiin:
Kansantalous ja aluetalous 27.3 ja 25.9.
Maa- ja elintarviketalous 3.4 ja 9.10.
Metsäala 12.4 ja 2.10.
4.1. julkistettiin asuntomarkkinaennuste: Markus
Lahtinen – Veera Laiho – Sami Pakarinen – Lauri Esala
”Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen
2014”, PTT työpapereita 134.
7.3. julkistettiin selvitys: Pasi Holm – Veera Laiho – Iikko
B. Voipio ”III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin”, PTT
raportteja 233.

SEMINAARIT PTT:SSÄ VUONNA 2012
Emmi Haltia
Kaivostoiminnan taloudelliset hyödyt
ja ympäristöhaittojen arvottaminen –
esiselvityksen tuloksia ja jatkosuunnitelmia

Pasi Holm
Optimi alkoholiverorakenne

Juha Honkatukia, VATT
VATT:n yleisen tasapainon malli

Janne Huovari
Globalisaatio ja tuotannon sijoittuminen

7.5. pidetyssä tiedotustilaisuudessa julkistettiin selvitys:
Pasi Holm – Veera Laiho ” Alkoholijuomien optimivero
Suomessa”, PTT työpapereita 135.

Paula Horne, Leena Kerkelä ja Matleena Kniivilä

22.5. pidettiin ”Vahvat peruskunnat” -hankkeen
tiedotustilaisuus otsikolla ”Kuntaliitoksilla voidaan
vaikuttaa elinvoimaan vain rajallisesti” ja
16.10. otsikolla ”Taloudellisesti vahvoja kuntia suurten
kuntien ympärille”. Tiedotustilaisuudet pidettiin
Kunnallisalan kehittämissäätiössä.

Signe Jauhiainen

12.9. Habitare-messujen yhteydessä pidetyssä
infotilaisuudessa julkistettiin selvitys: Anna-Kaisa Rämö
– Valtteri Härmälä – Jyri Hietala – Paula Horne ”Nuoret ja
puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen”, PTT raportteja
234.
29.10. pidettiin Säätytalolla työ- ja elinkeinoministeriön,
ympäristöministeriön ja PTT:n tiedotustilaisuus
hankkeesta: Emmi Haltia – Pasi Holm – Kaisa
Hämäläinen ”Kaivostoiminnan taloudellisen hyötyjen
ja ympäristö- ja hyvinvointivaikutusten arvottaminen”,
PTT työpapereita 138.
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PAIMO – Private agricultural investments
and land use change impact on the adaptive
capacity of local communities to climate
change in Mozambique – hankkeen esittely

Vahvat peruskunnat -hankkeen esittely

Jouni Lind, Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:n infrasektorin ajankohtaisia asioita

Risto Vaittinen, Eläketurvakeskus
Kestävyysvaje työeläkejärjestelmässä
ja muussa julkisessa taloudessa

PTT:n taloustutka Maaseudun Tulevaisuudessa ja blogit PTT:n verkkosivuilla 2012
Arovuori Kyösti:
”Ympäristötuen sitoumukset rahoituskauden
mittaisiksi”
”Onko poikkeus uusi normaali?”
”Kotimainen tuotanto ja globaalit ostajat”

Stefan Bäckman
”Epävarmuus viljamarkkinoilla”

Haltia Emmi:
”Kiinteistövero suojelualueille?”
”Kukkivilla kasveilla allergioita vastaan”
”Metsätilojen hinnat omilla poluillaan”
”Onko kaivostoiminnalla tulevaisuutta?”

Hietala Jyri:
”Suhteellisesta edusta yrityksen kilpailuetuun”
”Metsät sähköistyvät”
”Päätökset yhtenäisiksi tavoitteiden kanssa”

Holappa Veera (os. Laiho)
”Raha tulee rahan luo”
”Aika vuosihuoltoon varattu”
”Mullistaako 3D-tulostin tulevaisuuden?”

Holm Pasi:
”III-olut Alkoon – tuhat pienkauppaa vaarassa”
”Kumman talous kasvaa: Suomen vai Ruotsin?”

Huovari Janne:
”Kreikkaa ei pidä heittää ulos”
”Euroa tarvitaan”

Horne Paula:
”Valinnanvapaudesta vastuuta, vastuusta
tiedontarvetta”
”Maaseudun uusi vihertyminen”
”Jokamiehenoikeudet ja maan tavat”
”Puurakentamisen lupaava tulevaisuus”

Jauhiainen Signe
”Ootko käyny Brysselissä?”
”Muuttaisitko vuoristokylään?”
”Onnea ja menestystä Suomi!”

Karikallio Hanna:
”Epäreilua”
”Ruokakriisi kurittaa etenkin köyhimpiä”

Kerkelä Leena:
”Valtio ja markkinat – renkejä vai isäntiä?”
”Tänään pitää kaikkien hymyillä”
”Unelmat ja talouskasvu”
”Paikkaan ja aikaan sidotut”

Kniivilä Matleena:
”Epävarmuus jatkuu yhä paperiteollisuudessa”
”Panoksena maapallo”
”Aasia houkuttaa metsäteollisuutta”
”Matkalla parempaan”

Lahtinen Markus:
”Uusi vuosi ja uusi euro”
”Kenelle kellot soivat?”
”Välirauha”
”Suomi vuonna nolla”

Pakarinen Sami:
”Velallisen autuus on sijoittajalle haaste”

Pyykkönen Perttu:
”Ulos kammiosta”
”Odotettu kauppa”
”Jouluvaloa”

Rämö Anna-Kaisa:
”Miksi metsäala ei kiinnosta nuoria”
”Metsistä monenlaista hyvinvointia”
”Valinnanvapaus kasvaa – miten käy puun tarjonnan?”

Yrjölä Tapani:
”Sianlihamarkkinat opettavat”
”Mikä keikuttaa markkinoita”
Kirjoitukset löytyvät PTT:n kotisivuilta:
www.ptt.fi -> Blogit

PTT vuosikertomus 2012
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Tiedotustilaisuuksia

Alueellisten
asuntomarkkinoiden
ennustetta esitteli tutkimusjohtaja Markus Lahtinen tammikuun 4.
päivä.

”III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin” -selvitys julkistettiin 7.3.
Toimitusjohtaja Pasi Holm PTT:sta
esittelee selvityksen.

”Kaivosteollisuuden
taloudelliset
hyödyt ja haitat” -selvitys julkistettiin Säätytalossa 29.10. Emmi
Haltia ja Pasi Holm PTT:sta esittelivät tutkimuksen. Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies ja ympäristöministeri Ville Niinistö kommentoivat.

10
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Habitare-messujen yhteydessä
syyskuussa julkistettiin tutkimus
”Nuorten suhtautuminen puupohjaisiin tuotteisiin”. Tutkimusjohtaja
Paula Horne PTT:sta esittelemässä
tutkimusta. Paneelikeskusteluun
osallistuivat vas. Juliana Nevari,
Miska Kuntsi, Kristiina Lassus
(näyttelyn kuraattori) ja Kaarle
Holmberg.

Kunnallisalan kehittämissäätiön
tiloissa julkistettiin ”Vahvat peruskunnat” -tutkimus.
Yläkuvassa ekonomisti Signe Jauhiainen esittelee 22.5. hanketta
otsikolla ”Kuntaliitoksilla voidaan
vaikuttaa elinvoimaan vain rajallisesti”.
Alakuvassa ekonomisti Janne
Huovari esittelee hanketta 16.10.
otsikolla ”Taloudellisesti vahvoja
kuntia suurten kuntien ympärille”.

PTT vuosikertomus 2012
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Julkaisut
Raportit
233. Pasi Holm – Veera Laiho – Iikko B. Voipio.
III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin
234. Anna-Kaisa Rämö – Valtteri Härmälä –
Jyri Hietala – Paula Horne. Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen.
235. Janne Huovari. Globalisaatio ja tuotannon
sijoittuminen.
236. Matleena Kniivilä – Leena Kerkelä – Kalle
Laaksonen. Vaihtoehtoja Suomen perushyödykkeisiin liittyvälle kehityspolitiikalle.
237. Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne – Jussi
Leppänen. Yksityismetsänomistajien suhtautuminen metsälakiin.
238.
Perttu Pyykkönen – Janne Huovari.
Turkisalan tuottamat verot.
239. Lauri Esala – Jyri Hietala – Janne Huovari.
Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset.
240. Leena Kerkelä. Suhdanteiden ja rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset.

Työpaperit
134. Markus Lahtinen – Veera Laiho – Sami Pakarinen – Lauri Esala. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2014.
135.Pasi Holm – Veera Laiho. Alkoholijuomien
optimiverotus Suomessa.

PTT:n julkaisujen lukumäärä 2000-2012
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
11

2008

7

2009

9

4

2010

7

10

2011
2012

7
8

4
7

12
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136. Leena Kerkelä. Maatalous- ja ympäristöalan muutosvoimat ja osaamistarpeet.
137. Matleena Kniivilä – Stefan Bäckman – Paula Horne – Javier Martinez-Vega – Samir Mili –
Perttu Pyykkönen. Frameworks for sustainable
agriculture and forestry: applications to Finland
and Spain.
138. Emmi Haltia – Pasi Holm – Kaisa Hämäläinen. Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen
ja ympäristö- ja hyvinvointivaikutusten arvottaminen.
139. Perttu Pyykkönen – Tapani Yrjölä – Erik
Puttaa. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot Suomessa.
141. Jyri Hietala. Metsätilijärjestelmän taloudelliset vaikutukset.

PTT-paketti
PTT-katsauksen 1/2012 ”Vihreän kasvun jäljillä” artikkelien tavoitteena oli avata lukijoille vihreän kasvun käsitettä sekä tuoda esiin
vihreän kasvun mahdollisuuksia suomalaiselle
yritystoiminnalle.
PTT-katsauksen 2/2012 teemana oli ”Kunnat, rakenteet ja uudistus”. Artikkeleissa käsiteltiin kuntauudistusta, jonka ytimessä ovat
kunnat, rakenteet ja niiden ongelmat. Valtion
ja kuntien välistä suhdetta pi
tää myös kokonaisuudessaan tarkastella uudelleen.
PTT-katsaus (artikkelikatsaus) ilmestyi kaksi kertaa, kesäkuussa ja joulukuussa. Vuonna
2012 PTT-ennusteet: kansantalous, maa- ja elintarviketa
lous ja metsäsektori julkistettiin keväällä
ja syksyllä.
PTT-ennusteet
painettiin kukin
osa erikseen
Maaseudun Tulevaisuuden liitteinä
vuoden alusta lähtien.

PTT-Katsaus 1/2012:

PTT-Katsaus 2/2012:

Vihreän kasvun jäljillä

Kunnat, rakenteet ja uudistus?

Vastaava toimittaja Matleena Kniivilä

Vastaava toimittaja Kyösti Arovuori

Ville Niinistö

Henna Virkkunen

Maailma tarvitsee vihreämpää kasvua –
onko Suomesta edelläkävijäksi?

Kuntauudistuksella elinvoimaisia kuntia

Eeva Hellström
Mitä ihmettä vihreä talous on ja onko sille kysyntää?

Hallintorakenteiden muutokset
kuntatalouden turvaajina?

Timo Haanpää – Harri Valpola

Sami Moisio

Aija Tuimala

Yritys parantaa maailmaa

Kuntarakenteet ja hallinnon haasteet

Lars Gädda

Päivi Rahkonen

Metsäklusteri ja vihreä kasvu: mitä
uutta metsät voivat tarjota?

Kunnat uudistuvat – hyvinvointivaltio pelastuu?

Tytti Määttä

Jukka Hoffrén

Tarvitaanko kuntauudistusta maaseutukunnassa?

Vihreämmän kasvun mittaus: onko
BKT-mittarille vaihtoehtoja?

Asko Peltola

Christopher Palmberg – Tuomo Suortti – Riina
Antikainen

Signe Jauhiainen

Kuntauudistus ja maakunnat
Kuntauudistus ja alueiden elinvoima

Vihreän kasvun toteutus – näkökulmia Tekesin
Green Growth -ohjelmaan pohjautuen

PTT vuosikertomus 2012
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Hallinto ja henkilöstö
Pellervon taloustutkimus PTT ry kokoontui kaksi kertaa vuonna 2012. Kevätkokous pidettiin
16.4 ja syyskokous 4.12. Syyskokouksessa
joulukuussa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talous-arvio.
PTT:n hallituksen puheenjohtajana toimi 1.
puheenjohtaja Juha Marttila (MTK). Hallituksen
jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Tero Hemmilä (Yara Suomi), toimitusjohtaja Päivi Huotari
(Mela), toimitusjohtaja Sami Karhu (PellervoSeura), johtaja Panu Kallio (OP-Pohjola osk).
Vice President, Business Analysis Tiina Kanervo
(Valio), metsäjohtaja Juha Mäntylä (Metsäliitto
osk) ja hallituksen puheenjohtaja Esa Kaarto
(Itikka Osuuskunta).
PTT:n henkilöstömäärä on pysynyt melko vakaana lähivuodet. Kokonaistyöpanos oli 21,75
henkilötyövuotta vuonna 2012.
Vuonna 2012 kansantalouden ryhmässä kesäharjoittelijana oli Lauri Esala, maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmässä Erik Puttaa
ja metsäalan tutkimusryhmässä Kaisa Hämäläinen.
Vuoden aikana siirryimme langattomaan toimistoon ja otimme käyttöön matkapuhelimet
koko henkilökunnalle sekä vaihdoimme lounassetelit lounaskorteiksi.
PTT on mukana kolmivuotisessa maaseudun
kestävää kehitystä Välimeren kumppanuusmaissa selvittelevässä EU-hankkeessa. PTT
järjesti Helsingissä workshopin, johon kutsuttiin Euroopasta, Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä kaikkien 12 partnerin edustajat.

Työpanoksen kohdentuminen
Henkilöstön työpanoksen kohdentuminen toimenpideluokittain vuosina 2010, 2011 ja 2012
on esitetty sivun alaosan taulukossa.
Henkilöstö on kouluttautunut suunnilleen
yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Jäsenyyksiä, osallistumisia työryhmiin ja selvitystehtäviä sekä asiantuntijakuulemisia on ollut hieman vähemmän kuin viime vuonna, varsinkin
asiantuntijakuulemisiin osallistumiset ovat vähentyneet.
Projektisuunnittelua jäsenyhteisöjen kanssa
käytiin hieman vähemmän kuin viime vuonna.
Muuten yhteistyö jäsenyhteisöjen kanssa on
pysynyt viimevuotisella tasolla.

PTT:n henkilötyöpanos 2008-2012
Henkilöä
20

20,4

19,4

21,3

21,5

21,8
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2011
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15

10

5

0
2008
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Henkilöstön työpanoksen kohdentuminen toimenpideluokittain
2012

2011

23
131

19
183

23
89

Jäsenyydet, työryhmät ja selvitystehtävät

48

56

42

Asiantuntijakuulemiset (esim. eduskunta)

29

31

46

Yhteistyö jäsenyhteisöjen kanssa
Yhteistyö median kanssa

125
105

124
98

91
46

Muu sidosryhmätyö

198

168

107

73

76

77

7

11

3

28

24

14

5

10

10

100

81

12

Henkilöstökoulutus
Projektisuunnittelu yhteistyökumppaneiden kanssa

Kirjoitukset muihin kuin PTT:n julkaisuihin
Tieteelliset esitelmät
Tieteelliset kokoukset
PTT-seminaarit
Muut esitelmät ja alustukset
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2010

Tieteellisiä esitelmiä pidettiin hieman harvemmin kuin viime vuonna. Tieteellisiin kokouksiin osallistuttiin hieman enemmän kuin
viime vuonna.
PTT:n ulkopuolisiin julkaisuihin kirjoitettiin
lähes yhtä paljon kuin edellisinä vuosina.
Yhteistyö median kanssa sisältää mm. haastattelut lehtiin ja TV:n ohjelmiin ja uutisiin.
Näiden lukumäärä on ollut nousussa koko tarkastelujakson ajan, viime vuonna 105 kertaa.

Muihin luokkiin kuulumattomat esitelmiä
ja alustuksia pidettiin 100 kappaletta vuonna
2012, näiden lukumäärä on noussut jokaisena
seurantavuonna.
Oma henkilökunta piti sisäisiä seminaareja tutkimusaiheistaan puolet vähemmän kuin
edellisinä vuosina. Ulkopuolisia asiantuntijoita
kutsuttiin esittelemään aiheitaan neljä kertaa,
joten seminaarien yhteismäärä oli lähes samalla tasolla edellisvuosien kanssa.

Henkilökunta
Hannus, Paula, johdon assistentti, tradenomi HSO, FM
Holm, Pasi, toimitusjohtaja, VTT, dosentti
Hopponen, Anneli, tutkimusassistentti
Karlsson, Jouni, järjestelmäasiantuntija
Lyytinen, Sanni, hallintopäällikkö, tradenomi HSO
(perhevapaalla)
Esala, Lauri, siviilipalvelusmies (15.6. asti)

Kansantalouden tutkimusryhmä
Esala, Lauri, ekonomisti, valtiot. YO (18.6. lähtien)

Pellervon TALOUSTUTKIMUS PTT:n
hallitus vuonna 2012

Holappa, Veera, ekonomisti, KTM
Huovari, Janne, ekonomisti, YTM
Jauhiainen, Signe, ekonomisti, KTT
Kerkelä, Leena, ekonomisti, KTT
Lahtinen, Markus, tutkimusjohtaja, KTT
Pakarinen, Sami, ekonomisti, YTM

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
Alho, Eeva, ekonomisti, KTM (1.11. lähtien)

Hemmilä, Tero, toimitusjohtaja
Huotari Päivi, toimitusjohtaja, varatuomari
Kaarto Esa, hallituksen puheenjohtaja
Kallio Panu, johtaja
Karhu Sami, toimitusjohtaja
Kanervo Tiina, Vice President, Business Analysis
Marttila Juha, 1. puheenjohtaja, MTK (pj)
Mäntylä Juha, metsäjohtaja

Arovuori Kyösti, maatalousekonomisti, MML
Bäckman, Stefan, maatalousekonomisti, MMT
(31.10.2012 asti)
Karikallio Hanna, ekonomisti, VTT (perhevapaalla)
Puttaa, Erik, tutkimusharjoittelija, MMYO (21.5.–20.8.)
Pyykkönen Perttu, tutkimusjohtaja, MMT

Pellervon talouSTUTKIMUS PTT ry:n
jäsenet vuonna 2012

Rinta-Kiikka, Suvi, maatalousekonomisti, MMM (5.11.
lähtien)
Yrjölä Tapani, maatalousekonomisti, MMM

Metsäalan tutkimusryhmä
Haltia, Emmi, metsäekonomisti, MMM
Hietala, Jyri, metsäekonomisti, MMM
Horne, Paula, tutkimusjohtaja, M.Sc.
Hämäläinen, Kaisa, tutkimusharjoittelija, MMYO
(15.5.–14.8.)
Kniivilä, Matleena, metsäekonomisti, MMT
Rämö, Anna-Kaisa, metsäekonomisti, MMM

A-Tuottajat Oy
LSO Osuuskunta
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
Metsäliitto osuuskunta
OP-Pohjola osk
Pellervo-Seura ry
Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund SLC r.f.
Valio Oy
Yara Suomi Oy
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Talous
Projektirahoituksen määrä nousi, se oli
976 000 euroa. Jäsenmaksut ja lahjoitukset
olivat yhteensä 801 000 euroa. Valtionapu
nousi hieman 240 000 euroon. Tulot kokonaisuudessaan olivat 2 052 000 euroa.
Henkilöstökulut olivat hieman suuremmat
kuin edellisenä vuonna, 1 442 000 euroa. Menot kokonaisuudessaan olivat 1 953 000 euroa.
Tilikauden tulos muodostui kaiken kaikkiaan
145 000 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämä on tarkoitus siirtää täysimääräisesti toimintarahastoon.

Taseen loppusumma on 2 747 000 euroa.
Kun vuoden 2012 ylijäämä ja edellisten vuosien ylijäämät siirretään täysimääräisesti toimintarahastoon, sen koko on hieman yli 2,8 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

2012

2011

2010

2009

2008

1 010
801
240
47

893
796
230
13

924
796
230
69

943
791
224
37

960
799
220
49

2 098

1 932

2 019

1 995

2 029

1 442
511
0
1 953

1 314
490
1
1 805

1 336
504
9
1 849

1 282
459
4
1 745

1 224
484
14
1 722

145

158

170

251

306

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

0
0
0
178
2 182
387
2 747

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

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

0
25
2 312
0
145
0
203

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

Vastattavaa yhteensä

2 747

2 585

2 446

2 228

2 070
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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

