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PTT:n pitkään jatkunut tappiollisten vuosien 
sarja katkesi vuonna 2021. Positiivinen tulos 
saavutettiin operatiivisen toiminnan tulok-
sen paranemisen kautta. Tutkimustuotot 
nousivat lähes 1,6 miljoonaan euroon, näistä 
alihankintaa oli 326.000 euroa. Jäsenmaksut 
ja lahjoitukset olivat yhteensä 875.000€, 
valtionapu 250.000€. Rahoitustoiminnan 
tuotoista realisoitiin tulokseen vain noin puo-
let budjetoidusta.

Monia merkittäviä 
tutkimusjulkistuksia   

Tutkijat kävivät aktiivista keskustelua omien 
kirjoitusten ja julkisten esiintymisten kautta. 
Asuntomarkkinoiden osalta arvioitiin edel-

VUOSI 2021 oli Pellervon taloustutkimuk-
selle monelta osin menestyksekäs. Tutki-
musrahoitusta kerättiin tavoitteiden mukaan 
ja tutkimuksia valmistui tärkeistä teemoista 
runsaasti. Tämän seurauksena PTT:n ta-
loudellinen tulos oli tavoitteiden mukainen. 
Positiivinen tulos saavutettiin operatiivisen 
toiminnan tuloksen paranemisen kautta. Tut-
kimusjulkisten ja ennusteiden onnistuneen 
tiedottamisen ansiosta näkyvyys yhteiskun-
nallisessa keskustelussa oli hyvä. Henkilös-
tössä oli edelleen vaihtuvuutta, mutta rekry-
toinneissa onnistuttiin hyvin. 

Vuosi 2021 aloitettiin edellisvuoden tavoin 
etätyöskentelyllä jo lähes vuoden kestäneen 
pandemian vuoksi. Vuosi etätyöskentelyä oli 
myös tuonut positiivisia muutoksia elämään 
muun muassa työn ja vapaa-ajan yhteen-
sovittamisen helpotuttua. Haasteina koet-
tiin virtuaaliympäristön tuomat muutokset 
yhteisöllisyyteen ja työskentelyyn. Henki-
löstön työhyvinvointiin koronaviruksella ei 
ollut negatiivista vaikutusta. Työhyvinvointi 
oli hyvällä tasolla eivätkä sairauspoissalot 
lisääntyneet. Jatkossa pitää kuitenkin kiinnit-
tää entistäkin enemmän huomiota etätyön 
vaikutukseen henkilöstön terveyteen.   

Keväällä kehitettiin yhdessä henkilöstön kans-
sa PTT:n uusi hybridityömalli, jonka kivijalka 
on viikoittaiset ryhmäkokoukset. Tavoitteena 
on yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla 
etätyön mahdollistamat joustot ja toimistotyön 
yhteisöllisyys. Vaikka vuosi päättyi taas laajan 
etätyön merkeissä, uudesta mallista saatiin 
syksyn aikana positiivisia kokemuksia. 

Positiivinen suunta

Toimitusjohtajan katsaus

Markus Lahtinen 
toimitusjohtaja
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Näkymät tulevaan ja 
sodan seuraukset

PTT:ssä otettiin käyttöön jo viime vuonna 
uusi työntekemisen tapa. Siinä yhdistyy laaja 
etätyö viikoittaisiin ryhmäkohtaisiin kohtaa-
misiin, joiden avulla varmistetaan sekä työs-
sä oppiminen että riittävä määrä sosiaalisia 
kontakteja talon sisällä. Tämä antaa hyvän 
pohjan kehittää PTT:n toimintaa ja hallita 
etätyöhön liittyviä tuotannollisia riskejä. Ta-
louden osalta suurimmat riskit liittyvät ensi 
vuoden osalta rahoitusmarkkinoiden tilan-
teeseen. Tätä riskiä on hallittu pienentämällä 
sijoitusten riskejä. Lisäksi tutkimustuottojen 
kasvu ja toiminnan tehostuminen pienentä-
vät rahoitustuottojen merkitystä kokonaistu-
loksessa.

Helmikuun lopussa Venäjä hyökkäsi Ukrai-
naan. Hyökkäyksen seurauksena luottamus 
kansainvälisen politiikan pelisääntöihin Venä-
jän osalta romahti. Luottamuksen romahdus 
muutti myös PTT:n toimintaa ja toimintaym-
päristöä. Uudessa tilanteessa pitää kiinnittää 
erityistä huomiota kyberturvallisuuteen. 
Tietoverkkojen toimintahäiriöiden varalta 
tehtyjä suunnitelmia on tarkennettu ja da-
taturvallisuutta entisestäänkin parannettu. 
Myös henkilöstön pelastus- ja suojautumis-
suunnitelmat päivitetään.

Lisäksi esimiestyössä pitää kiinnittää erityis-
tä huomiota työntekijöiden henkiseen jak-
samiseen uudessa uhkaavassa tilanteessa. 
PTT:n taloudelliseen tilanteeseen kriisillä ei 
ole välitöntä vaikutusta. Tutkimustiedon tar-
ve ei katoa, mutta aiheet muuttuvat. Huolto-
varmuuteen liittyvien projektien määrä tulee 
kasvamaan.

lisvuosien tapaan asuntomarkkinoiden ja 
asumismenojen kehittymistä.  Vuoden lopulla 
valmistui laaja Hiisi-hanke, jossa selvitettiin 
energia- ja ilmastopolitiikan toimia hiilineut-
raalin Suomen saavuttamiseksi. PTT oli kon-
sortiossa mukana ainoana yksityisen sektorin 
toimijana julkisten tutkimuslaitosten rinnalla.

Vuoden aikana julkaistiin myös raportti 
kansallisen pohjoisen tuen vaikuttavuudesta 
Suomessa vuosina 2016–2020. PTT:n tutki-
jat osallistuivat myös Luonnonvarakeskuk-
sen johtamaan Eläinten hyvinvointimerkintä 
-hankkeeseen, josta koottiin kokoava raportti 
syksyn aikana ja lanseerattiin eläinten hyvin-
vointimerkki -konsepti suomalaisen kotieläin-
tuotannon laadun ja kilpailukyvyn edistämi-
seksi.   

Ilmastopolitiikka ja -ratkaisut ovat nousseet 
keskeiseen rooliin myös ryhmän tutkimustoi-
minnassa. Maa- ja elintarviketalouden ryh-
män tutkijat ovat mukana PTT:n koordinoi-
massa Tuima-hankkeessa, jossa kehitetään ja 
tutkitaan tuuppauskeinoja ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi maankäyttösektorilla. 

PTT:n koordinoimassa Suomalainen metsän-
omistaja 2020 -hankkeessa julkaistiin uusia 
tuloksia, joiden mukaan mm. metsänomista-
jat ovat puuntuotannon rinnalla kiinnostunei-
ta erilaisista ilmastotoimista ja talousmetsien 
luonnonhoidosta metsissään.  
Suomen Metsäkeskuksen ja maa- ja metsä-
talousministeriön rahoittama KASVA-hanke 
tutki neuvonnan vaikutuksia metsänomis-
tajien ajatteluun tai toimintaan suhteessa 
Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin. 
Rahastomuotoista metsänomistusta tarkas-
teltiin hankkeessa, joka tarkasteli erilaisten 
rahastojen toimintalogiikkaa ja vaikutuksia. 
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Tutkimus-
ryhmät
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Kansantalouden tutkimusryhmä

KANSANTALOUDEN  tutkimusryhmän 
toimintavuotta leimasi koronakriisin pitkitty-
minen. Se ei kuitenkaan vaikeuttanut kes-
keisten tavoitteiden toteutumista, vaikka toi 
lisähaasteita töiden organisointiin ja henki-
löstön hyvinvoinnin varmentamiseen. 

Ryhmä osallistui aktiivisesti yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ja teki politiikkarelevanttia 
soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta. Tut-
kimushankkeissa painottui ilmastonmuutok-
sen tutkiminen, jonka yhteiskunnallinen tarve 
on kasvattanut tarjolla olevaa rahoitusta. 
Muita vahvoja alueita olivat talousosaaminen, 
asunto- ja työmarkkinat sekä julkinen talous. 

Tutkimusrahoituksessa painottuivat pitkät 
Strategisen tutkimuksen neuvoston ra-
hoittamat tutkimushankkeet. DigiConsu-
mers-hankkeessa valmisteltiin laajaa kulutta-
jille suunnattua kyselyä ja tutkittiin pankkien 
roolia talousosaamisessa. Kuusi vuotta 
jatkunut Työ, tasa-arvo ja julkinen valta 
-politiikkahanke saatiin päätökseen. Climate 
Nudge -hankkeessa valmisteltiin tuuppauk-
sia, joiden avulla metsänomistajat saataisiin 
tekemään ilmastoviisaita ratkaisuja.

Toimintavuonna alkoi myös MMM:n Hiilestä 
kiinni -tutkimusohjelmaan kuuluva kolmivuo-
tinen Tuima-hanke, jonka konsortiota johtaa 
PTT. Hankkeessa tutkitaan, miten tuup-
pauksilla saataisiin turvepeltojen hiilipäästöt 
vähenemään. 

Ryhmien yhteistyö vahvistui 
isojen hankkeiden myötä

Pääosa lyhytkestoisten hankkeiden rahoituk-
sesta tulee valtioneuvoston koordinoimasta 
tutkimus- ja selvitystoiminnasta. Vuoden 
lopulla valmistui laaja Hiisi-hanke, jossa sel-
vitettiin energia- ja ilmastopolitiikan toimia 
hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi. PTT 
oli konsortiossa mukana ainoana yksityisen 
sektorin toimijana julkisten tutkimuslaitosten 
rinnalla.
Työmarkkinoilla tutkittiin työvoimapolitiikan 
vaikuttavuutta. Asuntomarkkinoiden osalta 

Ketterää osaamisen yhdistelemistä

Olli-Pekka Ruuskanen 
tutkimusjohtaja
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arviotiin edellisvuosien tapaan asuntomark-
kinoiden ja asumismenojen kehittymistä.  
Tutkijat kävivät myös aktiivista keskustelua 
osaamisalueittensa aihepiireistä omien kirjoi-
tusten ja julkisten esiintymisten kautta.

Toimintavuonna kansantalouden tutkimus-
ryhmän yhteistyö muiden PTT:n ryhmien 
kanssa vahvistui entisestään, kun suurim-
massa osassa laajoista tutkimushankkeista 
työtä tehdään yli ryhmien. Tämä entisestään 
vahvistaa PTT:n asemaa ainutlaatuisena toi-
mijana, joka ketterästi pystyy yhdistämään 
yleisen taloustieteen sektorikohtaisiin osaa-
misalueisiin. 

Hankkeissa pai-
nottui ilmaston-
muutoksen 
tutkiminen, 
jonka yhteis- 
kunnallinen 
tarve on 
kasvattanut 
tarjolla olevaa 
rahoitusta.
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MAATALOUDEN akuutti kustannuskriisi pu-
hutti alan toimijoita erityisesti syksyn 2021 
aikana. Voimakkaasti kohonneet tuotantopa-
nosten kustannukset sekä heikko sato johti-
vat maatalouden heikkoon talousnäkymään. 
Maa- ja elintarviketalouden suhdanne-en-
nuste ja ryhmän laatimat tilannekatsaukset 
toivat aineksia asiasta käytyyn julkiseen 
keskusteluun. Tutkimustoiminnassa vahvis-
tui maatalouden menestymisedellytysten 
lisäksi myös ilmastonmuutokseen liittyvät 
tutkimustarpeet sekä maaseudun kestävän 
kehityksen kysymykset.

Vuoden aikana jatkui kolmatta vuotta käyn-
nissä oleva Smart Farmers – Menestyvät 
maatalousyrittäjät -hanke, jossa selvitetään 
maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri 
tasoilla. Vuoden aikana jatkettiin yhteistyös-
sä Luonnonvarakeskuksen kanssa selvitystä 
tuottajien yhteistyön markkinavaikutuksista 
(TYHMA-hanke). Hankkeessa on mm. ky-
selyaineiston avulla selvitetty edellytyksiä 
tuottajaorganisaation perustamiselle sekä 
tuottajien yhteistyön markkinavaikutuksia.

Politiikkatoimet maatalouden rakenteen 
kehittämiseen -hankkeessa (POMARAKE) 
puolestaan tunnistetaan yhteistyössä Luon-
nonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston 
kanssa niitä syitä, jotka ovat maatalouden 
rakennemuutoksen sekä keskittymis- ja 
erikoistumiskehityksen taustalla sekä selvi-
tetään maatalouden investointituen taloudel-

lista kannattavuutta tilatason ja valtiontalou-
den näkökulmasta.

Markkinoiden seuranta 
edelleen keskeistä

Sujuva arki, parempi elämä – maaseudun 
kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suo-
messa -hankkeessa on selvitetty kestävän 
kehityksen tilaa erityisesti kylien näkökul-
masta sekä tarkasteltu, miten maaseutu 
näkyy kestävän kehityksen kansallisessa 
politiikassa. Hankkeen raportti ja politiikka-
suositukset julkaistaan alkuvuodesta 2022.
Syksyllä käynnistyi esiselvitys maa- ja met-

Ilmastopolitiikan tutkimukselle iso tarve

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä

Sari Forsman-Hugg 
tutkimusjohtaja
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teriön rahoittama ja se toteutetaan yhteis-
työssä Gaia Consulting Oy:n kanssa.

Markkinoiden seuranta on maa- ja elintar-
viketalouden ryhmän toiminnan keskiössä. 
Markkinoiden seurantaan ja lyhyen aikavälin 
ennusteisiin kohdistui voimakas kysyntä ja 
kiinnostus vuonna 2021. Henkilövaihdosten 
takia kevään maa- ja elintarviketalouden 
suhdanne-ennustetta ei poikkeuksellisesti 
julkaistu. Maatalouden heikon talousnäky-
män vuoksi syksyn ennuste sai suuren huo-
mion mediassa. PTT:n asiantuntijat osallistui-
vat maatalouden kannattavuudesta ja ruuan 
hinnasta käytyyn julkiseen keskusteluun 
pitkin syksyä.  

Maa- ja elintarviketalouden ryhmän toi-
minnassa vuosi 2021 oli murroksen aikaa. 
Henkilövaihdosten myötä ryhmän toimin-
taa rakennettiin uudelta pohjalta. Ryhmään 
rekrytoitiin vuoden aikana uusi tutkimusjoh-
taja sekä kolme maatalouskonomistia. Lisäksi 
ryhmää vahvistettiin siirtämällä kaksi liike-
taloustutkijaa kansantaloustieteen ryhmästä 
maa- ja elintarviketalouden ryhmään.

Tutkimusryhmän merkittävimmät rahoitta-
jat olivat Maatilatalouden kehittämisrahasto 
Makera ja Business Finland. Keskeisimmät 
yhteistyökumppanit vuoden aikana olivat 
Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, 
Työtehoseura, VTT, E2 Tutkimus sekä Gaia 
Consulting.

sätalousministeriölle monimuotoisuuden 
huomioimisesta julkisissa elintarvikehankin-
noissa. Vuoden aikana ryhmän koordinoita-
vaksi siirtyi myös laaja Business Finlandin 
rahoittama yhteistyöprojekti VTT:n kanssa. 
Projektissa tutkitaan suomalaisten keski-
suurten yritysten kasvua ja kansainvälisty-
mistä osana globaaleja liiketoimintaekosys-
teemejä. 

Vuoden aikana julkaistiin myös raportti 
kansallisen pohjoisen tuen vaikuttavuudes-
ta Suomessa vuosina 2016–2020. Raportti 
perustui maa- ja metsätalousministeriön 
tilaamaan työhön, joka toteutettiin PTT:n 
johdolla yhdessä Luonnonvarakeskuksen 
kanssa. PTT:n tutkijat osallistuivat myös 
Luonnonvarakeskuksen johtamaan Eläinten 
hyvinvointimerkintä -hankkeeseen, josta 
koottiin kokoava raportti syksyn aikana ja 
lanseerattiin eläinten hyvinvointimerkki -kon-
septi suomalaisen kotieläintuotannon laadun 
ja kilpailukyvyn edistämiseksi. 

Ilmastopolitiikka ja -ratkaisut ovat nousseet 
keskeiseen rooliin myös tutkimustoimin-
nassa. Ryhmän tutkijat ovat mukana PTT:n 
koordinoimassa Tuima-hankkeessa, jossa 
kehitetään ja tutkitaan tuuppauskeinoja il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi maankäyt-
tösektorilla. Ryhmän tutkijat ovat mukana 
myös Maankäyttösektorin ilmastosuunnitel-
man kustannusvaikutusten arviointityössä 
(MISU). Hanke on maa- ja metsätalousminis-
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Metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmä

METSÄT nousivat vilkkaaseen julkiseen 
keskusteluun vuoden 2021 aikana erityisesti 
EU:n politiikkaehdotusten myötä. Metsä- ja 
ympäristötalouden tutkimusryhmän jäsenet 
olivat mukana useissa julkaisuissa, haastat-
teluissa ja seminaareissa koskien metsien 
monimuotoisuuden turvaamista, ilmastotoi-
mia, metsätalouden kestävyyttä ja metsäpo-
litiikkaa. 

Metsänomistajat ja metsäammattilaiset 
luovat pohjan metsien kestävälle käytölle. 
PTT:n koordinoimassa Suomalainen metsän-
omistaja 2020 -hankkeessa julkaistiin uusia 
tuloksia, joiden mukaan mm. metsänomista-
jat ovat puuntuotannon rinnalla kiinnostunei-
ta erilaisista ilmastotoimista ja talousmetsien 
luonnonhoidosta metsissään. Hanke jatkuu 
vielä vuoden. 

Suomen Metsäkeskuksen ja maa- ja metsä-
talousministeriön rahoittama KASVA-hanke 
tutki neuvonnan vaikutuksia metsänomista-
jien ajatteluun tai toimintaan suhteessa Kan-
sallisen metsästrategian tavoitteisiin. Rahas-
tomuotoista metsänomistusta tarkasteltiin 
maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän 
kanssa Keskitien tukisäätiön rahoittamassa 
hankkeessa, joka tarkasteli erilaisten rahas-
tojen toimintalogiikkaa ja vaikutuksia. Rahas-
tojen metsäomaisuus on nopeasti kasvamas-
sa ja keskittynyt erityisesti maan koilliseen 
osaan.

Vuonna 2020 alkanut Hyvinvoiva metsä-
alan osaaja 2030-hanke jatkui kehittämällä 
metsäammattilaisten työkuvan muutosta 
kuvaavia infograafeja. Metsämiesten säätiön 
rahoittaman konsortiohankkeen päätavoit-
teena on luoda edellytyksiä metsäammatti-
laisten työhyvinvoinnille kehittämällä tutki-
mustietoon perustuvaa koulutustoimintaa 
ja sen pilotointia. Hankkeen tulokset val-
mistuivat vuoden 2021 aikana. Metsäam-
mattilaisten työhön keskittyi myös Suomen 
metsäkeskuksen yrityksiin kohdistuvan 
asiakastyön sekä koulutustoiminnan vaikut-
tavuuden seurantaa ja mittaamista koskeva 
hanke.  

Kokonaiskestävyyden tutkimusta 

Paula Horne 
tutkimusjohtaja
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Ilmastotoimien yhteensovittaminen metsän 
muiden käyttömuotojen kanssa on noussut 
yhä tärkeämpään rooliin. PTT:n metsä- ja 
ympäristötalouden ja maa- ja elintarviketalo-
uden tutkimusryhmät sekä Gaia Consulting 
Oy tekivät maa- ja metsätalousministeri-
ön rahoituksella selvityksen suomalaisten 
hiilikompensaatiohankkeiden toimivuudesta. 
Hiilikompensaatiokenttää tulisi vielä kehittää 
hyvän kompensaation kriteerien saavuttami-
seksi.

Ilmastoon liittyvä tutkimus 
tärkeässä roolissa

Yhteensovittamisen näkökulma ja ohjauskei-
nojen toimivuus olivat vahvasti mukana myös 
Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyissä 
metsätalouden kannustinjärjestelmän eva-
luoinnissa ja kustannusvaikuttavien keinojen 
tarkastelussa metsäluonnon monimuotoisuu-
den köyhtymisen pysäyttämiseksi. Tulokset 
näistä hankkeista julkaistiin vuoden 2021 
alussa. Valtionhallinto valmisteli vuoden 
aikana maankäytön ilmastosuunnitelmaa ja 
PTT:n tutkimusryhmät tekivät eri ilmastotoi-
mien kustannusvaikuttavuudesta laskelmia 
ja arvioita työn tueksi MMM:n rahoituksella. 
Tulokset valmistuvat vuoden 2022 puolella.

Yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa PTT 
arvioi myös Kansallinen metsästrategia 
2025:n toteutumista ja vaikutuksia, strategia 
on ottanut haastavan roolin kokonaiskestä-

vyyden edistämisestä metsätaloudessa, ja 
tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti 
hyvin. Metsätalouden ohjausta arvioitiin 
myös yhdessä Tapion kanssa tehdyssä PEFC 
FI -standardin vaatimusmuutosten vaikutus-
ten arvioinnissa. 

Ekosysteemipalveluihin ja siniseen biotalo-
uteen liittyvä EU-rahoitteinen MAREA-pro-
jekti, jonka vetäjänä on Suomen ympäris-
tökeskus, ja muita yhteistyökumppaneita 
on Virosta ja Latviasta, jatkoi vuonna 2020 
alkanutta tutkimusta. MAREA laajentaa 
Itämeren ympäristön ja siitä saatavien hyö-
tyjen arviointia integroimalla eri ulottuvuudet 
“kestävyyden kompassin” avulla ja tuottaa 
paikkatiedon järjestelmän työkaluja Itämeren 
alueelliseen suunnitteluun. Tutkimukseen 
ovat osallistuneet kaikki PTT:n tutkimusryh-
mät.  
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Paluu normaalia kohti

Vuoden aikana pääsimme pitkästä aikaa kenttämatkalle, kun Tuima-hankkeen väki kävi tutus-
tumassa viljelijöiden arkeen Pohjois-Pohjanmaalla.

Uudistunut maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä vietti tiimipäivää Suomenlinnassa syk-
syllä 2021.



13PTT vuosikertomus 2021

Tutkimukset, 
julkaisut ja
ennustetyö
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verkkosivujen uudistushanke. Näillä pysty-
tään parantamaan talousseurantaa ja en-
nustedatan avoimuutta sekä saatavuutta.

Aluksi suunnitelmissa on ennusteiden in-
teraktiivisuuden lisääminen, ja pidemmällä 
aikavälillä pyritään laajentamaan automaat-
tista talousseurantaa ja rakentamaan siihen 
perustuvia uusia palveluita ja ennustemalleja.

ENNUSTEET ovat keskeinen osa PTT:n 
toimintaa, tärkeä ajankohtaisen talouskes-
kustelun moottori ja myös merkittävä me-
dianäkyvyyden lähde. Julkaisimme vuonna 
2021 6 omaa ennustetta, kansantalouden ja 
metsäsektorin ennusteet julkistettiin kevääl-
lä ja syksyllä sekä asuntomarkkinaennuste 
tammikuussa.

Maa- ja elintarvikesektorin ennuste julkais-
tiin poikkeuksellisesti vain syksyllä tutkimus-
ryhmän ison vaihtuvuuden vuoksi. Syksyn 
ennustekausi on muutenkin mainitsemisen 
arvoinen, sillä mediaseurannan mukaan se 
oli näkyvyydeltään paras PTT:n ennustekau-
si vuodesta 2015 alkavalla vertailujaksolla. 
Vuoden aikana uusille ennusteen tekijöille 
kaikissa ryhmissä järjestettiin runsaasti 
sisäistä ja myös ulkoista koulutusta ennus-
tetyöstä.

Palveluntarjoajien vaihdokset 
isossa roolissa

Lisäksi pohdinnassa on ollut ennusteiden 
välitarkistusten laatiminen. Kokeilu tästä 
tehtiin jo keväällä, kun metsäsektorin en-
nusteesta julkaistiin nopeasti päivitys, kun 
Veitsiluodon paperitehtaan sulkemispäätös 
ilmoitettiin pian alkuperäisen ennusteen 
julkaisemisen jälkeen. Omien ennusteiden 
lisäksi ulkopuolisia ennusteita tehtiin koko-
naan tai osittain seitsemän kappaletta.

Ennustetoiminnan kehityksellä tärkeitä 
muutoksia ovat jo edellä mainitut talousda-
tan toimittajan vaihdos ja tutkimuslaitoksen 

Janne Huovari 
ennustepäällikkö

Ennustetyö uudistuu ja monipuolistuu

Tutkimukset, julkaisut ja ennustetyö
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Julkaisut PTT:n 
sarjoissa 2021

PTT Raportit

Laura Aalto, Jim Antturi, Paula Horne, Henna 
Hurttala, Jonna Hänninen, Jussi Leppänen, 
PTT raportteja 272. Puunmyyntitulojen käyt-
tö ja metsätalouden kannattavuuden mittaa-
minen – Metsänomistaja 2020

Marjo Maidell, Laura Aalto, Paula Horne, 
Peetu Keskinen, PTT Raportteja 271. Suo-
men metsäkeskuksen metsänomistajiin 
kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus 
osana Kansallisen metsästrategian toteutus-
ta (KASVA)

Mats Godenhielm, Janne Huovari, Peetu 
Keskinen, Matti Valonen, PTT raportteja 270. 
Aluetalouden ja vihreän siirtymän elpymi-
sinstrumentit

Olli-Pekka Ruuskanen, Heini Lehtosalo, Kim-
mo Mäkilä, Juuso Heinämäki, Juha Honkatu-
kia, PTT raportteja 269. Millaista osaamista 
Suomi tarvitsee vuonna 2040?

Kalle Määttä, Mats Godenhielm, Olli-Pekka 
Ruuskanen, PTT raportteja 268. Vakuudet ja 
ympäristövastuut - Selvitys ympäristövas-
tuista johtuviin kustannuksiin varautumisesta 
vakuuksin – näkökulmana ympäristövahinko-
jen toissijaiset vastuutilanteet

Terhi Koskela, Paula Horne, Heimo Karppi-
nen, Olli Korhonen, PTT raportteja 267. Met-
sien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus 
metsänomistajan näkökulmasta. – Metsän-
omistaja 2020

PTT Työpaperit

Veera Holappa, PTT työpapereita 206. The 
impact of Chinese import shock on Finnish 
regional labor markets.

Johanna Auer, Hanna Karikallio, Antti Miet-
tinen, Toivo Muilu, Olli Voutilainen, Anja 
Yli-Viikari, Tapani Yrjölä, PTT työpapereita 
205. Kansallisen pohjoisen tuen arviointi 
2016-2020

Matti Valonen, Janne Huovari, Maurizio Sa-
jeva, Naufal Alimov, PTT työpapereita 204. 
Turvetoimialan aluetalousvaikutukset

PTT Policy brief

Matti Valonen, Janne Huovari, Maurizio 
Sajeva, Naufal Alimov, Policy Brief 1/2021. 
Turvetoimialan vaikutukset talouteen ovat 
suurimmat paikallisella tasolla



16 PTT vuosikertomus 2021

Isot hankkeet edistävät viestintää

TALON viestinnälle vuoden 2021 merkittä-
vimpiä tekijöitä olivat talossa käynnistyneet 
suuret monivuotiset tutkimushankkeet sekä 
yhä jatkuva pandemia. Viestinnän asian-
tuntijoilla on iso rooli niin Climate Nudge 
-hankkeen kuin TUIMA-hankkeen viestinnän 
ja vuorovaikutuksen toteuttamisessa. Hank-
keet tuovat viestintäyksikölle resursseja ja 
uudenlaista kokemusta hankeviestinnästä. 
Ne tukevat tutkimuslaitosta myös tulevien 
hankkeiden hakemisessa.

Useimmat tapahtu-
mat ja infotilaisuudet 
järjestettiin yhä vain 
webinaarimuotoisina. 
Erityisesti vuorovai-
kutustoimien kannalta 
tilanne on ollut hanka-
la, vaikka työvälineet 
ja osaaminen ovatkin 
parin vuoden aikana 
kehittyneet. Valmius 
hybridi- ja perinteisiin 
tapahtumiin on kui-
tenkin olemassa, kun 
rajoitustoimet hellit-
tävät.

Kehitystoiminnassa 
valettiin perustuksia 
vuoden 2022 tärkeille 
muutoksille.
PTT päätti vaihtaa 
sekä mediaseurannan 
että -jakelun toimitta-

jaa ja kilpailutti tulevan verkkosivustouudis-
tuksen tekijöitä. Mediaseurannan ja -jakelun 
uudistuksella tavoitellaan entistä tarkempaa 
analytiikkaa ja lisää vaikuttavuutta.

PTT:n medianäkyvyys on viime vuosina 
vakiintunut noin 1200-1300 vuosittaisen 
mediaosuman välille, niin tälläkin kertaa. Me-
diaseurannassa toteutettiin uudistus, jossa 
ryhdyttiin omana työnä tuottamaan media-
osumien laadullista analyysiä.
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Henkilöstö,
hallinto ja 
talous



18 PTT vuosikertomus 2021

VUONNA 2021 PTT:n talous saatiin monen 
alijäämäisen vuoden jälkeen toipumaan ja 
vuosi päätettiin positiivisissa merkeissä. Tili-
kauden tulos parani edellisestä vuodesta yli 
400.000 euroa. Positiivinen tulos saavutet-
tiin operatiivisen toiminnan tuloksen parane-
misen kautta. Tutkimustuotot nousivat lähes 
1,6 miljoonaan euroon, näistä alihankintaa 
oli 326.000 euroa. Jäsenmaksut ja lahjoituk-
set olivat yhteensä 875.000€, valtionapu 
250.000€. Rahoitustoiminnan tuotoista 
realisoitiin tulokseen vain noin puolet budje-
toidusta. 

Henkilöstökulut olivat 1.684.000€, muut 
kulut 970.000€. Sekä henkilöstökulut että 
muut kulut laskivat hieman edellisestä 
vuodesta. Muiden kulujen laskua selittävät 
erityisesti koronarajoitukset (tilaisuuksien ja 
matkustuksen väheneminen), työterveysku-
lujen lasku sekä rekrytointikulujen vähene-
minen edellisvuodesta; v 2021 rekrytointia 
toteutettiin verkostojen ja muiden maksut-
tomien kanavien kautta. PTT:n vuoden 2021 
taseen loppusumma oli n. 2.696.000€.

Vuoden 2021 aikana taloutta seurattiin 
tiiviisti projektitasolta talon tasolle hyödyn-
täen projektihallinnan järjestelmää sekä 
talousseurannan ohjelmaa. Vuoropuhelua 
projektipäälliköiden ja taloushallinnon kanssa 
edistettiin ja kehitettiin yhteistyössä. Projek-
tityössä keskityttiin tutkimustyöhön ja hallin-
to tuki projektivastaavia sekä tutkimusjohtoa 
hankkeiden hallinnossa sekä talousasioissa. 

PTT:n talouden tavoite saavutettiin ja tilikau-
si päätyi ylijäämäiseen tulokseen. Työyhtei-
sön yhteinen panos taloudellisen tuloksen 
saavuttamisessa oli oleellisen tärkeä. 
 
Tilikaudella 2021 yhdistyksen jäsenistössä 
tapahtui muutoksia. HOK-Elanto jättäytyi 
pois 30.6.2021, Valio puolestaan palasi 
PTT:n jäsenorganisaatioksi ja hallitukseen 
tammikuussa 2021.

Henkilöstö, hallinto ja talous

Talous ponnistettiin plussalle

Minna Virkkunen 
talous-ja hallintopäällikkö
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VUOSI 2021 aloitettiin jälleen edellisvuoden 
tavoin etätyöskentelyllä jo lähes vuoden kes-
täneen pandemian vuoksi. Vuosi etätyösken-
telyä oli myös tuonut positiivisia muutoksia 
elämään, sillä töihinlähtöstressi oli kadonnut 
ja yöunet parantuneet. Työn ja vapaa-ajan 
yhdistämisestä oli tullut helpompaa. Haas-
teina koettiin virtuaaliympäristön tuomat 
muutokset yhteisöllisyyteen.

Vuoden aikana PTT:llä tapahtui paljon sekä 
henkilöstön että toiminnan osalta. Uutta 
organisaatiota rakennettiin toimitusjohtajan 
johdolla entistä ketterämmäksi ja viihtyisäm-
mäksi työpaikaksi. Toimintamalleja järkeistet-
tiin ja luovuttiin aikaa vievistä vanhentuneis-
ta työskentelytavoista. Kehitystoiminnassa 
panostettiin enemmän laadukkaaseen osal-
listamiseen, joka mahdollisti keskittymisen 
ydintoimintaan eli tutkimustyöhön ja sen 
suunnitteluun.

Kevään ennustetyötä tehtiin pääasiassa etä-
nä, mutta syksyllä ennustetapaamisia pidet-
tiin myös toimistolla koronatilanteen hetkelli-
sesti helpotuttua. Kesän jälkeen moni odotti 
uuden normaalin käynnistymistä ja paluuta 
normaaliin. Valitettavasti koronatilanne 
jälleen paheni, mutta onneksi uusi henkilöstö 
kuitenkin ehti tavata toisensa edes kerran 
vuoden aikana.

Henkilöstömme kasvoi kaiken kaikkiaan kym-
menellä henkilöllä koko vuoden aikana. Lu-
kuisat henkilöstömuutokset kuluneen vuoden 
aikana ovat haastaneet sekä toimintatapoja 

että lisänneet kuormitusta. Kaikesta huoli-
matta talossa on säilynyt hyvä ilmapiiri.

Lokakuussa toteutetussa työhyvinvointiky-
selyssä saimme historiamme parhaan tulok-
sen. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että olemme 
erityisen tyytyväisiä työnantajaamme. PTT:n 
vahvuus on mielenkiintoiset työtehtävät 
sekä mukavat työtoverit. Meillä on matala 
hierarkia ja kehitämme yhdessä uusia tapoja 
tehdä työtä. Erityisen positiivista on ollut 
esihenkilöiden ja johtamisen saama positii-
vinen palaute. Koemme, että esihenkilömme 
ovat oikeudenmukaisia ja voimme vaikuttaa 
omaan työhömme. Yhteisöllisyyden raken-
taminen korona-ajan jälkeen on yksi tulevan 
vuoden tärkeimmistä kehityskohteista.

Tapahtumarikas ja työntäyteinen vuosi

Annika Hietala 
henkilöstöpäällikkö
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PTT-läiset 
numeroina
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Henkilökunta

Johto ja hallinto

toimitusjohtaja Markus Lahtinen
talous- ja hallintopäällikkö Minna Virkkunen
henkilöstöpäällikkö Annika Hietala
viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä
viestintäsuunnittelija Juuso Heinämäki
talous- ja HR-koordinaattori Päivi Vahlberg
järjestelmäasiantuntija Jouni Karlsson

Kansantalouden tutkimusryhmä

tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen
ekonomisti Juho Alasalmi
vanhempi ekonomisti Henna Busk
vanhempi ekonomisti Mats Godenhielm
ekonomisti Veera Holappa
ennustepäällikkö Janne Huovari
ekonomisti Peetu Keskinen (opintovapaalla 
9/21 alkaen)
ekonomisti Antti Raukola
tutkimusharjoittelija/ekonomisti Tuuli Sen
ekonomisti Saara Vaahtoniemi

Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimusryhmä

tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg
vt. tutkimusjohtaja Hanna Karikallio (4/2021 
saakka)
maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä
maatalousekonomisti Johanna Auer (5/2021 
saakka)
liiketaloustutkija Raija Heimonen
tutkimusharjoittelija/tutkija Jonna Hänninen
maatalousekonomisti Pekka Kinnunen

vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala
maatalousekonomisti Heini Lehtosalo 
(virkavapaalla 9/2021 lähtien)
liiketaloustutkija Kirsi Noro
vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä 
(1/2021 saakka)

Metsä- ja ympäristötalouden 
tutkimusryhmä

tutkimusjohtaja Paula Horne
tutkimusharjoittelija/metsäekonomisti Laura 
Aalto
metsäekonomisti Olli Korhonen
vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi
metsäekonomisti Marjo Maidell
vanhempi tutkija Maurizio Sajeva
metsäekonomisti Matti Valonen

HENKILÖTYÖVUODET 
VUONNA 2021

23,3
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Hallitus

Tilikaudella 2021 PTT:n hallitus kokoontui 
seitsemän kertaa. Kokoukset järjestettiin 
etäkokouksina, kuten myös yhdistyksen 
kevätkokous.

Koronatilanteen oltua parempi syksyllä 
2021 yhdistyksen syyskokous saatiin 
järjestettyä perinteisesti ja tilaisuutta isännöi 
Osuustoimintakeskus Pellervo. Valio palasi 
PTT:n jäsenorganisaatioksi ja hallitukseen 
tammikuussa 2021. 

PTT:n hallituksen puheenjohtajana toimi
MTK:n 1. puheenjohtaja Juha Marttila. 

Hallituksen muut jäsenet olivat:
• Jari Eklund, yhtiöryhmän johtaja, 
LähiTapiola 
• Reijo Heiskanen, pääekonomisti, OP 
Osuuskunta
• Päivi Huotari, toimitusjohtaja, Mela
• Sami Karhu, toimitusjohtaja, 
Osuustoimintakeskus Pellervo
• Teresa Laimio, johtaja, vastuullisuus- ja 
sidosryhmäsuhteet, Valio
• Yrjö Perälä, asiakkuusjohtaja, 
puunhankinta ja metsäpalvelut, Metsä Group
• Ahti Ritola, hallituksen puheenjohtaja, 
Itikka Osuuskunta

PTT ry:n jäsenet

• A-Tuottajat Oy
• HOK-Elanto (6/2021 saakka)
• LSO Osk

• LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
• Maa- ja metsätaloustuottajain 
 Keskusliitto MTK ry
• Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
• Metsäliitto Osk
• OP Osk
• Osuustoimintakeskus Pellervo
• POP Pankkiliitto Osk
• Svenska Lantbruksproducenternas 
 Centralförbund SLC r.f.
• Valio

1,58 Me
VARSINAISEN TOIMINNAN 
TUOTOT 2021
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Talous
Tuotot
+ 2 736 000€
Varsinaisen toiminnan tuotot 1 600 000€ 
Jäsenmaksut ja lahjoitukset 875 000€ 
Valtionavustus 250 000€

Kulut
- 2 654 000€
Henkilöstökulut lähes 1 700 000€ 
Vapaaehtoiset hlösivukulut 100 000€ 
T&K-kulut 350 000€
Tilat ja laitteet 350 000€

Tilikauden ylijäämä

+ 82 000€
muutos edelliseen

vuoteen

+ 400 000€

kulueriä

rahoituslähteitä
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Pellervon taloustutkimus
Pellervo ekonomisk forskning
Pellervo Economic Research

Pellervon taloustutkimus PTT
Eerikinkatu 28 A

00180 Helsinki
www.ptt.fi

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


