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Maailma on rajussa murroksessa. Globalisaatio ottaa 
takapakkia pandemian ja sodan vuoksi. Maamme 
turvallisuuspoliittinen asema on mullistunut. Huoltovarmuus 
korostuu. Muut haasteet – ilmastonmuutos, luontokato, 
väestön ikääntyminen ja rapautuva koulutustaso – eivät ole 
kadonneet minnekään.

Yhteiskunnalliset vastakkainasettelut kärjistyvät, ja jopa 
ymmärrys siitä mikä on faktaa ja mikä mielipidettä, on joutunut 
kiistanalaiseksi.

Päätöksentekijät tarvitsevat luotettavaa tietoa taloudesta, koska 
harha-askeleisiin ei ole varaa. PTT tarjoaa ainutlaatuisen 
yhdistelmän kansantalouden ja ruoka- ja metsäsektorin 
osaamisesta. Työmme on nyt erityisen tärkeää.

TUTKIMUSTIETO ON 
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ 
MURROSAIKOINA



PTT-STRATEGIA
Strategia määrittelee PTT:n tärkeimmät tavoitteet, vision ja mission, arvot sekä strategian seurannan välineet. Toteutusta raamittavat 
talous sekä henkilöstö: tasapainoinen talous ja hyvinvoivat ja osaavat työntekijät varmistavat strategian onnistumisen.

Pellervon taloustutkimus PTT on vuonna 1979 perustettu kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu tutkimusyhteisö. PTT:n 
rahoituksen perusta koostuu jäsenmaksuista, valtionavusta ja lahjoituksista. Yli puolet rahoituksesta on kilpailtua tutkimusrahoitusta 
eri lähteistä.

Vahvuutenamme on monialainen tutkimusosaaminen, ja vahvistamme asemaamme houkuttelevana työnantajana tarjoamalla 
jokaiselle työntekijälle merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä.



PTT on tutkimuslaitos, joka tuottaa taloustieteen keinoin 
objektiivista tietoa ja politiikkasuosituksia taloudesta 
yhteiskunnallisille päättäjille, yrityksille ja yhteisöille.

Meille tärkeitä painopisteitä ovat kansan- ja aluetalous, maa- ja 
elintarviketalous sekä metsä- ja ympäristötalous.

Edistämme suomalaisten hyvinvointia sekä Suomen talouden 
tasapainoista ja oikeudenmukaista kehitystä.

MISSIO

VISIO
PTT on mukana rakentamassa kestävää ja uudistuvaa Suomea, 
jossa päätöksenteko perustuu luotettavalle tutkimustiedolle. 
PTT toimii luotettuna kumppanina, jonka ääntä kuunnellaan. 



1. TAVOITE - OSAAMINEN
PTT:llä on osaamiskokonaisuus, jota muilta alan toimijoilta ei saa. Vauhditamme uusien osaamisyhdistelmien syntymistä ja 
kehitämme henkilöstön osaamista.

Vahvuutemme ja kilpailuvalttimme on monialaisuus ja ketteryys. Työntekijöiden osaamisen vankistuminen tukee koko talon 
menestystä.

Strateginen tavoite: Lisäämme kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden ja metsäsektorin yhdistelmiä tutkimuksessa. Pystymme 
ketterästi tutkimaan uusiapinnalle nousevia aiheita tutkimusryhmien yhteistyöllä. Meillä on kattava, ajantasainen ja päivittyvä tieto 
henkilökunnan osaamisesta, joka auttaa rahoitushauissa, konsortioiden muodostamisessa, rekrytoinnissa ja osaamisen jakamisessa. 
Tutkijat voivat edistää tieteellistä pätevyyttään kaikissa uravaiheissa.



2. TAVOITE - YHTEISÖLLISYYS
Osaamisen kehittyminen, sujuva tiedon jakaminen ja yhteistyö ovat mahdollisia vain tiiviissä ja hyvinvoivassa työyhteisössä. Tuemme 
yhteisöllisyyttä, luottamusta ja avointa työkulttuuria uudessa hybridityön maailmassa.

Tutkimusyhteisön ylläpito, tiedonkulku ja osaaminen edellyttävät hyvää organisaatiokulttuuria. Kaikki muut strategian tavoitteet 
tarvitsevat toteutuakseen hyvinvoivat ihmiset ja yhteisön. Hybridityö tuo joustavuutta, mutta yhteisöllisyyttä on vaalittava.

Strateginen tavoite: Meillä on vahva ja toisiinsa luottava työyhteisö, joka jakaa aktiivisesti tietoa, toimii yhteisten arvojen mukaisesti 
ja jolla on luontevat suhteet tiedeyhteisöön, asiakkaisiin, sidosryhmiin ja kasvavaan jäsenistöön. Työhyvinvointi säilyy nykyisellä 
hyvällä tasolla.



3. TAVOITE - VAIKUTTAVUUS
PTT saa äänensä kuuluviin silloinkin, kun julkinen keskustelu käy kiivaana. Vaalimme hyvää mainettamme ja lisäämme 
näkyvyyttämme meille keskeisissä aiheissa.

Jotta työmme saa sille kuuluvan arvon ja pysymme keskeisenä tutkimuslaitoksena, on meidän toimittava julkisuuteen ja sidosryhmiin 
päin johdonmukaisesti, vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Jokaisella meistä on osaamista ja asiantuntijuutta, jotka pitää tuoda esiin.

Strateginen tavoite: PTT on yhteiskunnallisen keskustelun tasapainottaja ja yhdistäjä, ei hajottaja. Viestimme tutkimustieto ja 
asiantuntijuus edellä moniäänisesti ja avoimesti, ja olemme aktiivinen ajankohtaiskeskustelija sekä vaikuttaja. Tuottamamme tieto 
otetaan aina käyttöön, ja meitä kuunnellaan kaikissa meille tärkeissä aiheissa.



ARVOT OVAT ARJEN TYÖTÄ
Yhteisöllisyys - Tuemme toisiamme, kohtelemme kaikkia tasa- 
arvoisesti, pidämme kynnykset matalina ja jaamme tietoa 
avoimesti.

Luotettavuus – Olemme työssämme riippumattomia ja 
perustelemme kantamme tutkimustiedolla, rehellisesti ja 
läpinäkyvästi. Olemme luotettava yhteistyökumppani, teemme 
mitä lupaamme. Luotettavuus on samalla luottamusta 
työntekijöiden ja työnantajan välillä sekä työntekijöiden kesken.

Rohkeus - Uskallamme tuoda asioita esiin ja kysyä ilman että 
tarvitsee pelätä.  Arvostamme sekä heittäytymistä että rohkeutta 
olla eri mieltä - kysyminen ei ole epäluottamuslause. Rohkeutta on 
myös myöntää olevansa väärässä ja muuttaa omia käsityksiä.

Uteliaisuus - Kehitämme itseämme ja toisiamme, teemme omia 
avauksia tutkimuksessa. Meillä on jatkuva tiedonnälkä ja halu 
kehittyä.

Toimimme arvojemme mukaisesti myös yhteyksissä jäsenistöön, 
sidosryhmiin, tutkimusyhteisöön ja yhteiskuntaan ylipäätään.



STRATEGIAN SEURANNAN VÄLINEET
Strategian kolmen päätavoitteen sekä PTT:n talouden toteutumista seurataan useilla välineillä. Lisäksi hallitus tarkastelee strategian 
toteutumista vuosittain ja tekee strategiapäivityksiä tarvittaessa.

Yhteisöllisyys: työhyvinvointikysely, työterveysraportti, työaikakirjanpito, kehityskeskustelut, jäsen- ja asiakaskyselyt

Osaaminen: kehityskeskustelut, osaamiskartoitus

Vaikuttavuus: määrällinen ja laadullinen mediaseuranta ja vertailu, ulkoinen ja sisäinen projektiarviointi, sidosryhmäkysely, 
vaikuttavuusseuranta (kuulemiset, lausunnot, työryhmätyöskentely, vaikuttajatilaisuudet), tutkimusten vaikuttavuuspolut

Talouden tasapaino: projektien talousseuranta, varainhoidon seuranta ja kirjanpidon sekä tilintarkastuksen raportit


