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PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS on vuonna 1971 perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa teh-
dään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistuvat 
aktiivisesti julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun. Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteena on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen kes-
kustelun sekä päätöksenteon tueksi.

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on 
vahva teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien asiantuntemus.

PT lyhyesti



Toiminnan päälinjat
PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOK-
SEN (PT) tutkijat tekevät korkeatasoista 
soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta 
yhteistyössä niin kotimaisten kuin ar-
vostettujen kansainvälisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Laitos toimii 
läheisessä yhteistyössä myös taustayh-
teisöjensä kanssa.

AJANKOHTAISET TUTKIMUSKYSY-
MYKSET liittyvät työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmiin, työllisyyden ja 
talouden kasvuun sekä miten talous- ja 
työmarkkinapolitiikalla voidaan vaikut-
taa näiden kehitykseen. Koulutukseen 
ja osaamiseen liittyvät uudistukset ko-
rostuvat työn murroksessa ja tarvitse-
vat suunnittelun tueksi tutkimusta. 

LAITOKSEN TOIMINNAN vaikuttavuus 
perustuu tutkimuksen korkean laadun 
ohella siihen, että tutkimustulokset 
välittyvät ja vaikuttavat yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
Tutkijat toimivat asiantuntijoina mm. 
antamalla lausuntoja talouspolitiikan 
valmistelun eri vaiheissa ja toimimalla 
jäseninä monissa päätöksentekoa tuke-
vissa ryhmissä. Politiikkarelevantti tut-
kimus ja asiantuntijatehtävät antavat 
perustan talouden eri ilmiöiden kom-
mentointiin myös tiedotusvälineissä 
ja sosiaalisessa mediassa. PT julkaisee 
neljästi vuodessa ilmestyvää Talous & 
Yhteiskunta -lehteä, jonka teemat kos-
kettavat ajankohtaisia kysymyksiä ja 
puheenaiheita.

RAHOITUKSEN PÄÄLÄHTEET ovat 
taustayhteisöiltä saatu jäsenrahoitus, 
projektitutkimuksista saatu ulkopuoli-
nen tutkimusrahoitus sekä valtionavus-
tus.  Ensin mainittu on laskenut vuoden 
2016  tasosta noin 300 000 eurolla, mikä 
asettaa paineita projektitutkimuksen 

painopisteen kasvattamiseen. Talousar-
vion mukaan taustayhteisöjen rahoitus 
muodostaa toimintavuonna tuloista 
runsaan kolmanneksen, ulkopuolinen 
tutkimusrahoitus reilusti yli puolet ja 
valtionavustus noin kymmenen pro-
senttia. Valtionavustus väheni vuodelle 
2020 noin 15 prosentilla, mutta tausta-
yhteisöiltä saatu rahoitus säilyy ennal-
laan ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus 
kasvaa jonkin verran edellisvuodesta, 
jos haetut tutkimushankkeet toteutu-
vat.

TALOUSARVION MUKAISTA ulkopuoli-
sen tutkimusrahoituksen tasoa voidaan 
edelleen pitää vahvana, kun sen määrää 
verrataan aiempien vuosien pidemmän 
aikavälin keskimääräiseen tasoon. Stra-
tegisen tutkimuksen neuvoston myön-
tämä rahoitus on keskeisessä roolissa 
ulkopuolisessa tutkimusrahoituksessa, 
sillä rahoitus on pitkäkestoista ja se kat-
taa usean tutkijan työpanosta. Tulevai-
suudessa yhä tärkeämpää on osallistua 
laajempiin kansainvälisiin tutkimus-
hankkeisiin, joiden avulla saadaan uusia 
yhteistyökumppaneita ja usein jatko-
hankkeita.

TUTKIMUSLAITOS HALUAA tarjota 
hyvät työskentelyedellytykset koko 
henkilökunnalleen. Muun muassa ko-
konaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä 
työterveyshuollolla tuetaan työssä jak-
samista. Kelan korvausten painopisteen 
siirtyminen voimakkaammin ennaltaeh-
käisevään hoitoon kannustaa laitosta 
painottamaan työntekijöille työterve-
yshuollon palvelujen hyödyntämistä 
terveyttä ylläpitävässä tarkoituksessa.

Elina Pylkkänen
johtaja



Tutkimustoiminta
PT TEKEE laadukasta ja riippumatonta 
tutkimusta teemoista, jotka ovat tär-
keitä palkansaajien näkökulmasta. Kes-
keisiä tutkimusalueita ovat työmarkki-
natutkimus, julkisen talouden tutkimus 
ja makrotutkimus. Tutkimuksen laa-
dukkuus pyritään takaamaan ammat-
titaitoisella tutkimushenkilökunnalla 
ja panostuksella tutkimushankkeiden 
tekemiseen pitkäjänteisesti ja perin-
pohjaisesti. Tutkimuksen aiheet liittyvät 
ajankohtaisiin kysymyksiin työmarkki-
noiden tilasta ja talouden kasvusta sekä 
siitä, miten politiikkatoimilla näihin 
voitaisiin vaikuttaa. Tutkimustulosten 
pohjalta tutkijat osallistuvat yhteiskun-
nalliseen keskusteluun eri medioiden 
välityksellä ja suoraan keskusteluissa 
päätöksentekijöiden kanssa. Tutkijat 
tuovat tähän keskusteluun tutkimus-
tensa kautta syvällisen asiantuntijanä-
kemyksen tilannekuvasta ja politiikka-
toimien vaikuttavuudesta.

LAADUKASTA TUTKIMUSTOIMINTAA 
pidetään yllä myös kasvattamalla jo 
ennestään laajoja laitoksen kotimaisia 
ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja. 
Olemme mukana eri tutkimuskonsor-
tioissa, joissa haetaan Suomen Aka-
temian hankerahoitusta, Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoitusta tai 
muissa laajemmissa tutkimushank-
keissa, joita on käynnissä vuodelle 
2020 useita. Kansainvälisiä verkostoja 
luodaan jatkuvasti tekemällä tutki-
musvierailuja huippuyliopistoihin sekä 
järjestämällä kansainvälisiä tieteelli-
siä konferensseja. Esimerkiksi tutki-
musjohtaja Tuomas Kososen johdolla 
Helsingissä järjestetään vuonna 2020 
Trans-Atlantic Public Economics Se-
minar (TAPES), kansainvälinen kon-
ferenssi, jonne on valittu 10 tasokasta 
julkistaloustieteen alan tutkimusta esi-

tettäväksi sekä kaksi keynote -esitystä. 
TAPES -konferenssin jälkeen järjes-
tetään lisäksi Pohjoismainen julkista-
loustieteen jatko-opintokurssi, jonka 
järjestelyihin laitos osallistuu. Lisäksi 
vuoden 2020 loppupuolella suunnitel-
laan kansainvälisen työmarkkinatutki-
mus-aiheisen workshopin järjestämistä 
yhteistyössä Uppsalan yliopiston kans-
sa, jonne kutsutaan puhujiksi aihepiirin 
kansainvälisiä kärkitutkijoita. 

PT:N TUTKIMUSTOIMINNASTA työ-
markkina- ja julkisen talouden tutki-
muslohkoilla merkittävänä hankkeena 
vielä vuoden 2020 ajan on Strategisen 
tutkimuksen neuvoston hanke ”Ta-
sa-arvoinen yhteiskunta” - ohjelmaan 
kuuluva tutkimushanke ”Työ, Tasa-ar-
vo ja Julkisen Vallan Politiikka”, eli nk. 
WIP-hanke. Lisäksi merkittäviä tutki-
mushankkeita liittyy sosiaaliturvan ja 
verotuksen vaikutusten arviointiin. Lai-
toksen tutkijat ovat mukana suunnitte-
lemassa ja analysoimassa isoja kansal-
lisia kokeiluja, kuten Perustulokokeilu. 
Makrotalouden lohkolla talousennus-
teen lisäksi analysoidaan harjoitettua 
finanssipolitiikkaa ja kestävyysvajetta 
sekä Suomen talouden tuottavuus- ja 
kilpailukykykysymyksiä.

Tuomas Kosonen
tutkimusjohtaja
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Tutkimuslohkot

MERJA KAUHANEN 
tutkimuskoordinaattori (– 30.4. asti)

OHTO KANNINEN 
tutkimuskoordinaattori

ILKKA KIEMA 
tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö

TYÖMARKKINOIDEN tutkimuksella on keskeinen 
asema tutkimuslaitoksemme toiminnassa. Teem-
me palkansaajien ja poliittisen päätöksenteon 
kannalta merkityksellisiä tutkimushankkeita. Tut-
kimuksen ohella tavoitteenamme on tutkimuksen 
ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikutus tiedon hyö-
dyntäjien kanssa. Empiirisissä tutkimuksissa hyö-
dynnämme pitkälti erilaisia mikroaineistoja.  

JULKISTALOUSTIETEESSÄ tutkitaan julkista poli-
tiikkaa tehokkuuden ja tulonjaon näkökulmas-
ta. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että otetaan 
huomioon ihmisten käyttäytymisen muutokset 
uudistuksia tehtäessä. Tulonjaolla tarkoitetaan 
sitä, että otetaan huomioon se, että euro pieni-
tuloiselle on tärkeämpi kuin euro suurituloiselle. 

MAKROTALOUSTIETEELLISEN JA TALOUSPOLITIIKAN 
tutkimuksen ohella makrotalouden lohko johtaa 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteen 
laadintaa ja laatii toimialakohtaisia selvityksiä. 
Osallistumme myös talouspoliittiseen keskuste-
luun ja arvioimme kriittisesti talouspoliittisessa 
päätöksenteossa hyödynnettyjen laskelmien me-
netelmällistä perustaa. 

Työmarkkinatutkimus Julkisen talouden tutkimus Makro- ja toimialatutkimus

TUOMO SUHONEN 
tutkimuskoordinaattori (1.5. alkaen)
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Tohtorihautomo

PT OSALLISTUU aiempaa suuremmalla roolilla kansalliseen talous-
tieteen koulutukseen jatkamalla tohtorihautomon toimintaa, jota 
Palkansaajasäätiö osittain rahoittaa. Tavoitteena on pitää nykyiset 
kolme jatko-opintopaikkaa pysyvänä ja kannustaa näin aiempaa 
useampi jatko-opiskelija tekemään väitöskirjoja soveltavan talous-
tieteen alalla. 

Tohtorihautomoon kuuluu vuonna 2020 Sami Jysmä, Tiina Kuup-
pelomäki ja Aapo Kivinen. He ovat toisen-neljännen vuoden jat-
ko-opiskelijoita ja tekevät sekä jatko-opintoihin kuuluvia kursseja 

SAMI JYSMÄ
julkinen talous

AAPO KIVINEN
työmarkkinat

TIINA KUUPPELOMÄKI
koulutustutkimus

AAPO KIVINEN on Aalto yliopiston jatko-opiskelija, joka on jo suo-
rittanut ensimmäisen vuoden jatko-opinnot. Hänellä on yksi hanke 
PT:n Tuomas Kososen ja Tukholman yliopiston prof. Markus Jäntin 
kanssa (tuloerojen tarkastelu dynaamisessa kehikossa, taloudel-
lisen aseman periytyminen) sekä toinen hanke käynnissä aiheesta 
työmarkkinoiden muutos ja robotisaatio Joonas Tuhkurin kanssa 
(MIT:n jatko-opiskelija). Aapo on post graduate-opinnoissa Berke-
leyn yliopistossa USA:ssa tämän lukuvuoden ja palaa PT:n riveihin 
2020 kesästä lähtien. 

TIINA KUUPPELOMÄKI on Tampereen yliopiston kolmannen vuo-
den jatko-opiskelija, joka tehnyt pääasiassa Tuomas Pekkarisen 
(VATT) ohjauksessa koulutustutkimusta. Hän puolestaan vietti 
juuri vuoden Warwickissa post graduate-opintojen parissa. Hän 
on ollut mukana tutkimushankkeissa meritoituneiden tutkijoiden 
kanssa, kuten Hanna Virtanen (ETLA) tai Tuomo Suhonen sekä 
Mika Kortelainen (VATT). Hänellä on väitöskirjatyö siten jo hyvässä 
vauhdissa. Hänelle on tehty tutkijasopimus PT:lle ajalle 1.10.2019 
– 30.9.2022.

PT:n jatko-opiskelijahautomoon valitut henkilöt

SAMI JYSMÄ on Tampereen yliopistosta ja tullut tutkimusharjoitte-
lijaksi PT:hen jo vuonna 2016. Hän aloitti jatko-opinnot vuosi sitten 
ja nyt hänen asemansa PT:n jatko-opintopaikassa pystyttiin viral-
listamaan. Hän on suuntautunut julkisen talouden tutkimukseen 
(mm. makeisveron vaikutukset, asuntolainan vaikutus kotitalouk-
sien kulutukseen ja työn tarjontaan). Sami on osoittanut olevansa 
hyvä tutkija ja varmasti etenee opinnoissaan tavoiteaikataulun mu-
kaisesti. Tarkoituksena on, että Sami lähetetään vuoden mittaiselle 
tutkimusvierailulle Harvardiin USA:an ensi syksynä.

että omaan väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta. Tohtorihautomon 
toiminnassa korostuu myös vierailu ulkomaisessa korkeatasoisessa 
yliopistossa.

Vuonna 2020 tohtorihautomon toiminnassa korostuu vierailut ulko-
maille, sillä Aapo Kivinen on koko alkuvuoden jatko-opintovierai-
lulla Berkeleyn yliopistossa Yhdysvalloissa. Sen lisäksi Sami Jysmä 
aloittaa vuoden kestoisen tutkimusvierailun Harvardin yliopistossa 
Yhdysvalloissa syksyllä. Molemmat näistä yliopistoista ovat yleisesti 
ottaen maailman kärkitasoa, ja niissä on erityisesti työn taloustie-

teen ja julkistaloustieteen kärkinimiä ohjaamassa Suomesta vierai-
levia tohtorihautomon jatko-opiskelijoita.

Tuomas Kosonen
tutkimusjohtaja
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Työmarkkinatutkimus

TYÖMARKKINATUTKIMUKSEN LOHKOLLA laa-
ja, kuusivuotinen Suomen Akatemian Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke 
”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka” jatkuu 
toimintavuonna. Palkansaajien tutkimuslaitos on 
siinä mukana osana laajaa, eri yliopistoista ja tutki-
muslaitoksista koostuvaa monitieteistä konsortio-
ta ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden konsortioon 
osallistuvien tahojen kanssa. Hankkeessa keskeistä 
on myös tiivis vuorovaikutus eri tiedonhyödyntä-
järyhmien kanssa. Hankkeessa tehdään toiminta-
vuonna tutkimusta peruskoulu-uudistukseen ja 
työmarkkinoiden murrokseen liittyen.  

Muut palkansaajien kannalta tärkeät tutkimustee-
mat työmarkkinatutkimuksen lohkolla vuonna 2020 
liittyvät muun muassa monimuotoisen ansiotyön 
tekemiseen ja sen seurauksiin, työvoimapulaan, työ-
voimakapeikkoihin ja avoinna olevien työpaikkojen 
laatuun SAK:laisissa ammattiryhmissä, koulutuksen 
ja työmarkkinamenestyksen vaikutuksiin mielenter-
veyteen, opiskelijavalintauudistuksen seurauksiin, 
ulosottovelkaan, sosiaaliturvaan ja työn tarjontaan, 
työttömyyskassaan kuulumattomiaan, Vantaan 
alueella toteutettavan GSIP- ohjelman seurantaan 
ja vaikutusten arviointiin eri yrityksissä sekä SASKin 
toiminnan vaikuttavuusarviointiin Mosambikissa.

Tavoitteena on korkean tieteellisen tutkimuksen 
ohella tutkimuksen ratkaisukeskeisyys ja vuoro-
vaikutus tiedon hyödyntäjien kanssa. Empiirisis-
sä tutkimuksissa hyödynnetään pitkälti erilaisia 
mikroaineistoja. 

Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Poli-
tiikka (STN-WIP)

SUOMEN AKATEMIAN Strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittama ja professori Matti 
Tuomala (TaY) johtama tutkimuskonsortio, ”Työ, 
Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka”, jatkuu 
toimintavuonna. Tasa-arvoinen yhteiskunta -oh-
jelmaan kuuluva tutkimushanke selvittää, miten 
politiikka muovaa eriarvoisuutta lyhyellä tähtäi-
mellä ja koko elinkaaren aikana. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen työmarkkinatut-
kijoista hankkeeseen osallistuvat vuonna 2020 
Petri Böckerman ja Merja Kauhanen. Petri Böc-
kerman tutkii tänä vuonna hankkeessa vuosina 
1972–1977 toteutetun peruskoulu-uudistuksen 
vaikutuksia mielenterveyteen Suomessa. Merja 
Kauhanen jatkaa tutkimusta, jossa selvitetään 
rutiiniluontoisista ammateista työskennelleiden 
työmarkkinaliikkuvuutta ja sen palkkavaikutuk-
sia sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Niin 
ikään jatkuu tutkimus, jossa kiinnostuksen koh-
teena on työllisyyden polarisaatiokehityksen (ts. 
keskipalkkaisten ammattien työllisyysosuuden 
vähenemisen) vaikutus ammatilliseen liikkuvuu-
teen matalapalkkatöistä. Robottien työllisyysvai-
kutuksiin liittyvää tutkimusta Merja Kauhanen jat-
kaa katsomalla robottien työmarkkinavaikutuksia 
tarkemmin suomalaisilla työmarkkinoilla. Lisäksi 
jatkuu Merja Kauhasen, Jouko Nätin ja Satu Oja-
lan tutkimus liittyen vuokratyötä tekevien työ-
markkinaliikkuvuuteen. 

Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt 
ja yhteiskunnallinen kehys

TYÖSUOJELURAHASTON RAHOITTAMA tutki-
mushanke monimuotoisen ansiotyön tekemises-
tä suomalaisilla työmarkkinoilla jatkuu vuonna 
2020. Hankkeen tutkijoina toimivat Merja Kau-
hanen (PT) yhdessä Tampereen yliopiston Anu 
Järvensivun (hankkeen vetäjä), Arja Haapakor-
ven ja Jouko Nätin kanssa. Merja Kauhanen tut-
kii hankkeessa mm. ketkä valikoituvat tekemään 
monimuotoista ansiotyötä ja sen eri tyyppejä 
sekä monimuotoisen ansiotyön erilaisia seurauk-
sia mm. toimeentulon kannalta. Aineistona ana-
lyyseissa hyödynnetään tilastokeskuksen laajoja 
rekisteriaineistoja. 

Työvoimapula, työvoimakapeikot ja 
avoinna olevien työpaikkojen laatu 
SAK:laisissa ammattiryhmissä

SANNI KIVIHOLMA ja Merja Kauhanen toteuttavat 
vuonna 2020 SAK:n rahoittaman tutkimushank-
keen liittyen työvoimapulaan, työvoimakapeik-
koihin ja avoinna olevien työpaikkojen laatuun 
SAK:laisilla ammattialoilla. Tutkimuksessa luodaan 
kuvaa työvoimapulasta ja työvoimakapeikoista 
eri mittareilla kuvattuna sekä yleisemmällä tasol-
la että valituissa SAK:laisissa ammattiryhmissä. 
Erityisen kiinnostuksen kohteena on tarkastella 
avoinna olevien työpaikkojen laatua, jota varten 
muodostetaan myös erillinen työpaikkojen laadun 
indikaattori.

 Matemaattinen malli eri perhevapaa-
mallien vaikutusten laskemiseksi

VN TEAS -HANKKEESSA tavoitteena on rakentaa 
eri perhevapaamallien vaikutusten laskemisek-
si matemaattinen malli, jolla voidaan arvioida eri 
perhevapaamallien aiheuttamia muutoksia lasten 
hoitojärjestelyissä ja vanhempien työllisyydessä. 
Työmarkkinalohkon tutkijoista hankkeeseen osal-
listuvat Lauro Carnicelli ja Hannu Karhunen. Hanke 
valmistuu maaliskuussa 2020.

Tutkimus työttömyyskassaan kuulu-
mattomista

MERJA KAUHANEN toteuttaa toimintavuonna 
Työttömyyskassojen yhteisjärjestön rahoitta-
man tutkimuksen työttömyyskassaan kuulu-
mattomista. Hankkeen tavoitteena on tuottaa 
päivitettyä ja uutta tutkimustietoa muun muas-
sa työttömyyskassaan kuulumattomien ominai-
suuksista ja analysoida  liikkuvuutta kassojen 
jäsenyyteen ja pois jäsenyydestä tilastokeskuk-
sen aineistoilla. 

GSIP Vantaa UIA 

VANTAAN KAUPUNGIN koordinoima, kolmivuo-
tinen EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -han-
ke GSIP Vantaa (Growth and Social Investment 
Pacts for Local Companies in the City of Vantaa) 
jatkuu toimintavuonna. Hankkeessa seurataan ja 
arvioidaan Vantaan alueella toteutettavan GSIP- 
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TUOMO VIRKOLA
vanhempi tutkija

LAURO CARNICELLI
nuorempi tutkija

HANNU KARHUNEN 
vanhempi tutkija

PETRI BÖCKERMAN
erikoistutkija

EETU ISOTALO
apulaistutkija

ohjelman vaikutuksia eri yrityksissä. Ohjelman 
tarkoituksena on kannustaa ja ohjata entistä 
useamman yrityksen työntekijät aikuiskoulutuk-
sen/täydentävän koulutuksen piiriin sekä tarjota 
ajantasaista informaatiota erilaisista tukimuo-
doista työnantajille ja työntekijöille. Palkansaaji-
en tutkimuslaitoksesta hankkeeseen osallistuvat 
Hannu Karhunen ja Eetu Isotalo.

Opiskelijavalintauudistuksen seuranta-
tutkimus
 
HANNU KARHUNEN, Tuomo Virkola ja Tuomo 
Suhonen yhdessä Tuomas Pekkarisen (VATT, 
hankkeen vetäjä) kanssa aloittavat vuonna 2020 
Opetusministeriön rahoittamaan opiskelijavalinta-
uudistuksen seurantatutkimuksen. Tutkimuksessa 
tarkastellaan, kuinka todistusvalinnan ja yhteisten 
valintakokeiden osuutta kasvattava korkeakoulu-
jen valintauudistus vaikuttaa opiskelijavalintoihin, 
mm. millaisista taustoista tulevat opiskelijat pää-
tyvät hakemaan tai tulevat valituiksi eri ohjelmiin. 

Lisäksi tarkastellaan valintatapojen yhteyttä opin-
tomenestykseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. 
Tutkimuksessa hyödynnetään laajoja rekisteriai-
neistoja hakijoista ja opinto-ohjelmiin valituista 
opiskelijoista. 

Koulutus, työttömyys ja mielenterveys 

TOIMINTAVUONNA JATKUU Koulutus, työttömyys 
ja mielenterveys –hanke, joka tuottaa uutta tutki-
mustietoa koulutuksen ja työmarkkinamenestyk-
sen vaikutuksista mielenterveysongelmia mittaa-
viin suoriin ja epäsuoriin indikaattoreihin. 

Hannu Karhunen yhdessä Mika Haapasen (Jyväs-
kylän yliopisto) ja Hanna Virtasen (ETLA) kanssa 
jatkavat hankkeen piirissä tutkimusta, jossa tar-
kastellaan toisen asteen opintojen yhteyttä mie-
lenterveydellisin tulemiin. Hannu Karhunen yh-
dessä Petri Böckermanin, Mika Haapasen ja Terhi 
Maczulskijn (ETLA) kanssa tutkivat opioidien 
käyttöä Suomessa ja kuinka työpaikan menettä-

minen ja ammatillinen liikkuvuus ovat yhteydessä 
niiden käyttöön. Lisäksi Hannu Karhunen yhdes-
sä Petri Böckermanin, Mika Haapasen ja Terhi 
Maczulskijin kanssa tutkivat opioidien käyttöä 
Suomessa ja mitkä tekijät selittävät tätä. 

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn 
tarjonta

TOIMINTAVUONNA KÄYNNISTYY PT:n, Elinkei-
noelämän tutkimuslaitoksen ja Valtion taloudel-
lisen tutkimuslaitoksen yhteistyönä VN TEAS 
-tutkimushanke ulosottokaaren muutostarpeisiin 
liittyen. Kansainväliseen empiiriseen ja teoreet-
tiseen kirjallisuuteen vertailemalla hankkeessa 
tuotetaan tietoa siitä, minkälaisia ominaisuuksia 
ulosottojärjestelmällä tulisi olla, jotta se täyttäi-
si sille asetetut tavoitteet. Hankkeessa vastataan 
myös tutkimuskysymyksiin suojaosuuden korot-
tamisesta sekä ulosottovelallisen toimeentulon 
tasapainoisesta parantamisesta. Hankkeen tutki-
joina toimivat Hannu Karhunen, Ohto Kanninen ja 

Eetu Isotalo yhdessä Terhi Maczulskijin (ETLA) ja 
Terhi Ravaskan (VATT) kanssa.

SASKin toiminnan vaikuttavuusarvi-
ointi Mosambikissa

LAURO CARNICELLI jatkaa vuonna 2020 SASKin 
(Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus) toi-
minnan vaikuttavuusarviointia Mosambikissa-han-
ketta. Hankkeen tavoitteena on arvioida satunnaiste-
tun kokeen avulla SASKin rahoittaman koulutuksen 
vaikuttavuutta. Hankkeen alussa on tehty peruskar-
toitus ja nyt suunnitellaan koulutustoimia. 

Muuta

PALKANSAAJASÄÄTIÖLTÄ ON lisäksi haettu ra-
hoitusta tutkimukseen vanhempainvapaa-uudis-
tuksen vaikutusten tutkimiseksi.

Merja Kauhanen
tutkimuskoordinaattori

SANNI KIVIHOLMA
nuorempi tutkija 
7.1.–31.3.2020
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Julkisen talouden tutkimus

SUOMEN AKATEMIAN Strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittama ja prof. Matti Tuo-
mala (TaY) johtama tutkimuskonsortio, ”Työ, Ta-
sa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka” (STN-WIP), 
jatkuu vuonna 2020. Tutkimusohjelman työtä 
esitellään Talous & Yhteiskunta -lehden teema-
numerossa ja kesällä 2020 järjestettävässä lop-
puseminaarissa.  

STN-WIP -konsortion Tilastokeskuksesta etä-
käyttöön saamaa kokonaisaineistoa on päivitetty 
vuoteen 2018. Ilpo Suoniemi jatkaa ylisukupol-
visen tuloliikkuvuuden tutkimusta päivitetyllä 
aineistolla. Tutkimus tähtää erilaisten vertailua-
setelmien muodostamiseen, joissa tarkastellaan 
lapsuudenaikaisia muuttoja parempien edelly-
tysten alueiden ja vastaavasti huonompien edel-
lytysten alueiden välillä.

Tulonjako ja sen dynamiikka 

LISÄKSI PÄIVITETÄÄN tutkimusta, Suoniemi 
(2015), jossa lasketaan riskipreemiot ekviva-
lenteille markkinatuloille ja käytettävissä ole-

ville tuloille. Näiden erotusta tarkastelemalla 
saadaan ensimmäisen vaiheen arvio sille, miten 
suuri merkitys julkisen sektorin harjoittamalla 
tulonjakopolitiikalla on tulojen vaihtelun perus-
teella arvioitujen havaittujen tuloriskien kan-
nalta. Riskipreemiot lasketaan riskiaversiopara-
metrin (kiinteä, käytetään muutamaa erillistä, 
konventionaalista arvoa) ja tulojen ”yllättävää 
vaihtelua” mittavan paneeliaineistosta estimoi-
tavan tunnusluvun avulla. Estimointi tehdään 
aikuisväestöstä ryhmille, jotka on määritelty läh-
tötilanteen mukaisen sosioekonomisen aseman 
ja iän (viisivuotisryhmä) perusteella. Arvio teh-
dään tilanteesta ennen ja jälkeen finanssikriisin. 
Lisäksi paneeliaineisto mahdollistaa pidemmän 
aikavälin keskitulojen ja niissä mitattujen tu-
loerojen tarkastelun ja vertailun syntymän viisi-
vuotiskohorttien välillä. 

Eläkkeet 

OHTO KANNINEN yhteistyökumppaneineen tut-
kivat STN-WIP -hankkeen rahoittamana vuoden 
2005 eläkeuudistuksen aiheuttamien muutosten 

eläkevarallisuudessa, eläkekertymissä ja laki-
sääteisten eläkeikien vaikutusta eläköitymiseen. 
Projektissa tarkastellaan myös yritystason reak-
tioita eläkeuudistukseen.

Ohto Kanninen yhdessä Petri Böckermanin kans-
sa tutkii takuueläkkeen vaikutusta terveyteen ja 
eläköitymiseen STN-WIP -hankkeen rahoittama-
na. Projektissa tutkitaan terveyden ja tulojen vä-
lillä olevan yhteyden kausaalisuutta käyttämällä 
hyväksi takuueläkkeen aiheuttamaa muutosta 
käytössä oleviin tuloihin pienituloisilla eläkeläi-
sillä. 

Verotus ja kannustimet 

MAKEISVERON KÄYTTÖÖNOTON vaikutusta 
makeisten hintoihin ja kulutukseen tutkivat Sami 
Jysmä, Tuomas Kosonen ja Riikka Savolainen (Kin-
gs College, Lontoo). Tutkimus hyödyntää laajaa 
S-ryhmältä saatua tutkimusaineistoa ja vuoden 
2011 makeisveron käyttöönottoa. Tutkimus tulee 
olemaan ensimmäinen, joka tarkastelee makeis-
veron vaikutuksia makeisten kysyntään, eli pysty-

täänkö tällaisilla veroilla ohjailemaan väestöä kohti 
terveellisempiä elintapoja. 

Ohto Kanninen yhdessä Hannu Karhusen ja Terhi 
Maczulskijin (ETLA) kanssa tutkivat ulosottojärjes-
telmän tuottamien efektiivisten veroasteiden vai-
kutusta työn tarjontaan. Ulosotossa olevat mak-
savat nettotuloista suojaosan ylittävältä osalta 
2/3 tuloista velkojille. Tämä ulosoton aiheuttama 
kannustinmuutos voi vaikuttaa työn tarjontaan. 
Lisäksi vuonna 2008 tehtiin uudistus, jossa yli 15 
vuoden ulosottojaksot annettiin anteeksi. Tämän 
uudistuksen avulla voidaan tarkastella työn tar-
jonnan joustoja. Projektissa pyritään karakterisoi-
maan optimaalista ulosottojärjestelmää. Aiheesta 
toteutetaan VN-TEAS -projekti, joka valmistuu 
vuoden 2021 maaliskuussa.

Ohto Kanninen yhteistyössä VATT:n tutkijoiden 
kanssa tutkii perustulokokeen vaikutuksia työn 
tarjontaan. Perustulokokeessa 2000 Kelan työt-
tömyysetuuksia saavaa henkilöä saivat perustu-
lon, joka on vastikkeeton etuus, joka ei vähene 
työtulojen kasvaessa. Kokeessa siis vähennettiin 
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ILPO SUONIEMI
erikoistutkija

HEIKKI TAIMIO
erikoistutkija

KATRI VÄISÄNEN
apulaistutkija

– 11.10.2020 asti

vastikkeellisuutta samaan aikaan kun lasket-
tiin efektiivisiä rajaveroasteita. Kokeen tulosten 
avulla voidaan suunnitella sosiaaliturvajärjestel-
mää tulevaisuudessa. Toisen vuoden tulokset jul-
kaistaan vuonna 2020.

Muuta 

LUKIOVALINNAN PITKÄN aikavälin vaikutuk-
sia  tutkii Ohto Kanninen yhdessä VATT:n ja 
Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Eri lukiosta 

JEREMIAS NIEMINEN
nuorempi tutkija 
15.1.–31.8.2020

Suomessa päädytään hyvin erilaisille työurille 
keskimäärin. Ero johtuu suurelta osin siitä, että 
eri lukioihin päätyy keskimäärin hyvin erilaisia 
oppilaita. Lukiovalinnalla itsessään ei ole tosin 
havaittu olevan lyhyellä aikavälillä vaikutusta 
oppilaiden valintoihin. Nyt tutkimme pitkän ai-
kavälin vaikutuksia.

Sami Jysmän omistusasumisen ja kulutuksen yh-
teyksiä tarkasteleva projekti (yhdessä Jani-Petri 
Laamasen kanssa) jatkuu vuonna 2020.

Ohto Kanninen ja Tuomo Virkola tutkivat ano-
nyymin rekrytoinnin vaikutusta rekrytointeihin. 
Tutkimuksessa tarkastellaan sekä vähemmistöjen 
rekrytointia että rekrytoitavan pärjäämistä työ-
paikassa. Tutkimus toteutetaan satunnaistetulla 
koeasetelmalla.

Ohto Kanninen
tutkimuskoordinaattori
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Makro- ja toimialatutkimus

Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteen-
päin katsova arviointi ja tuottavuus-
lautakunta

VUONNA 2018 PERUSTETTU tuottavuuslauta-
kunta seuraa Suomen talouden tuottavuutta ja 
kilpailukykyä. Se julkaisee niiden kehityksestä ra-
portin vuosittain. Lautakunnan jäsenet edustavat 
Palkansaajien tutkimuslaitosta, Pellervon talous-
tutkimusta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosta sekä 
Valtiovarainministeriötä. Kuluvan vuoden raportti 
on tarkoitus julkistaa toukokuussa.

Lautakunnan työtä tukeva VN TEAS -tutkimus-
hanke ”Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin 
katsova arviointi” pyrkii systematisoimaan ly-
hyen tähtäimen kilpailukyvyn ja ulkoisen menes-
tyksen mittaamisen menetelmiä. Hanke kehittää 
ja arvioi malleja, joilla Suomen talouden kilpai-
lukykyä ja ulkoista menestystä voidaan selittää 
ja ennustaa. Se tuottaa myös lyhyen tähtäimen 
kilpailukyvyn seurantasivuston, joka sisältää 
Suomeen soveltuvan mallipohjaisen kilpailuky-
vyn arviointikehikon ja jolle päivitetään tiedot 
tärkeimpien kilpailukykyindikaattorien ja ulkoi-

sen menestyksen indikaattorien kehityksestä 
Suomen kohdalla.

Hanke toteutetaan Pellervon taloustutkimuksen ja 
PT:n yhteistyönä. Palkansaajien tutkimuslaitokses-
sa hankkeeseen osallistuvat Ilkka Kiema ja Sakari 
Lähdemäki. 

Yksityistämisen vaikutus julkisten 
yhtiöiden suorituskykyyn 

TUTKIMUKSESSA TARKASTELLAAN yksityis-
tämisen vaikutusta valtio-omisteisten yritysten 
tuottavuuteen ja työllisyyteen. Tarkastelu teh-
dään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka-ai-
neistolla. Tutkimus on rajattu teollisuudessa ja 
kilpailullisilla markkinoilla toimiviin yrityksiin. 
Se pyrkii selvittämään, mitkä ovat yksityistämi-
sen todennäköiset vaikutukset yksityistettävään 
yritykseen ja sen henkilöstöön. Tutkimustu-
lokset antavat viitteitä myös siitä johdetaanko 
valtio-omisteista yritystä yhtä tehokkaasti kuin 
yksityisiä yrityksiä. Vuonna 2019 tutkimuksesta 
kirjoitettiin ensimmäinen vedos. Tutkimuksesta 
valmistuu sen tuloksia raportoiva työpaperi alku-

vuoden 2020 aikana. Tutkimusta suorittaa Sakari 
Lähdemäki, ja sitä rahoittaa Palkansaajasäätiö. 
Tutkimus on osa Sakari Lähdemäen väitöskirjaa, 
joka valmistuu kuluvan vuoden aikana. 

Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteen-
päin katsova arviointi ja tuottavuus-
lautakunta

VUONNA 2018 PERUSTETTU tuottavuuslauta-
kunta seuraa Suomen talouden tuottavuutta ja 
kilpailukykyä. Se julkaisee niiden kehityksestä ra-
portin vuosittain. Lautakunnan jäsenet edustavat 
Palkansaajien tutkimuslaitosta, Pellervon talous-
tutkimusta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosta sekä 
Valtiovarainministeriötä. Kuluvan vuoden raportti 
on tarkoitus julkistaa toukokuussa.

Lautakunnan työtä tukeva VN TEAS -tutkimus-
hanke ”Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin 
katsova arviointi” pyrkii systematisoimaan lyhyen 
tähtäimen kilpailukyvyn ja ulkoisen menestyksen 
mittaamisen menetelmiä. Hanke kehittää ja arvioi 
malleja, joilla Suomen talouden kilpailukykyä ja ul-
koista menestystä voidaan selittää ja ennustaa. Se 

tuottaa myös lyhyen tähtäimen kilpailukyvyn seu-
rantasivuston, joka sisältää Suomeen soveltuvan 
mallipohjaisen kilpailukyvyn arviointikehikon ja 
jolle päivitetään tiedot tärkeimpien kilpailukykyin-
dikaattorien ja ulkoisen menestyksen indikaatto-
rien kehityksestä Suomen kohdalla.

Hanke toteutetaan Pellervon taloustutkimuksen ja 
PT:n yhteistyönä. Palkansaajien tutkimuslaitokses-
sa hankkeeseen osallistuvat Ilkka Kiema ja Sakari 
Lähdemäki. 

Finanssipolitiikan viritys sekä kestä-
vyysvaje 

PT ON PERUSTANUT makrotalouden kysymyksiin 
keskittyvän tutkimusohjelman, joka tarjoaa uuden 
alustan finanssi- ja työmarkkinapolitiikkaa koske-
valle korkeatasoiselle tutkimukselle. Ohjelmassa 
tutkitaan mm. finanssipolitiikan virityksen (kiristä-
vyyden tai elvyttävyyden) suotuisuutta, ja ohjelma 
pyrkii laajentamaan julkisessa keskustelussa esiin-
tyvien finanssipoliittisten vaihtoehtojen joukkoa. 
Palkansaajasäätiö on myöntänyt ohjelmalle rahoi-
tusta, joka on osin tarkoitettu käytettäväksi vuon-
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JULIA NIEMELÄINEN
vanhempi tutkija

SAKARI LÄHDEMÄKI
nuorempi tutkija

HENRI KERÄNEN
nuorempi tutkija

na 2020. Ohjelma on tarkoitettu pidempiaikaisek-
si, ja sille on tarkoitus anoa rahoitusta myöhemmin 
myös muista lähteistä.

Vuonna 2019 projektiin kuuluvassa tutkimuksessa 
tarkasteltiin finanssipolitiikan viritystä. Hanke ke-
hitti menetelmä tavan arvioida finanssipoliittista 
kerrointa, joka kuvaa elvyttävän (tai kiristävän) 
budjettipolitiikan vaikutusta talouskasvuun. Mene-
telmä perustuu uudenlaiseen instrumenttimuuttu-
jaan, joka kuvaa vientimaiden ennalta arvaama-
tonta talouskehitystä. Tällaisen instrumentin avulla 
finanssipolitikan vaikutuksen arviointi on aiempaa 
luotettavampaa. 

Alkuvuonna 2020 tutkimuksesta on tarkoitus jul-
kaista työpaperi. Työpaperin pohjalta on tarkoitus 
kirjoittaa Suomeen keskittyvä kunnianhimoisempi 
tutkimusartikkeli, jossa arvioidaan Suomen finans-
sipoliittisen kertoimen suuruutta uutta instru-
menttia hyödyntäen. Tutkimusartikkelissa otetaan 
entistä tarkemmin huomioon sellaisia Suomelle 
spesifejä tekijöitä kuin 90-luvun lama, jotka vaikut-

tavat merkittävästi mallin estimointiin. Tarkoituk-
sena on myös tutkia, muuttuuko finanssipoliittinen 
kerroin suuruudeltaan kun tarkastellaan pelkäs-
tään julkisten investointien vaikutusta. Toinen lisä-
tarkastelu keskittyy siihen, onko finanssipoliittinen 
kerroin lamassa ja korkeasuhdanteessa eri suurui-
nen. Ennakkohypoteesina on, että matalasuhdan-
teessa finanssipolitiikka on elvyttävämpää, kun 
taas korkeasuhdanteessa elvytyksen pitäisi olla 
tehotonta. Tutkimusta suorittavat Henri Keränen 
ja Sakari Lähdemäki. 

Pitkän tähtäimen talouskehitystä tut-
kivat hankkeet 

PT:SSÄ VANHEMPANA TUTKIJANA työskentelevä 
Julia Niemeläinen sovelsi äskettäin hyväksytyssä 
väitöskirjassaan kansainväliseen kauppaan DS-
GE-malleja, jotka soveltuvat hyvin myös pitkän 
tähtäimen talouskehityksen analyysiin. Kuluvana 
vuonna PT:n makrolohkon tutkimusaluetta on tar-
koitus laajentaa tarkastelemalla väestörakenteen 

muutoksen kaltaisia talouskehitykseen pitkällä 
tähtäimellä vaikuttavia tekijöitä. Palkansaajien 
tutkimuslaitos on hakenut VN TEAS -rahoitusta 
väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia tarkastelevalle hankkeelle ja Suomen 
Akatemian rahoitusta laajemmalle hankkeelle, 
joka tarkastelisi mm. julkisten investointien pitkän 
tähtäimen vaikutuksia tuottavuuteen ja talous-
kasvuun. Tutkimukselle aiotaan hakea rahoitusta 
myös muista lähteistä. 

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori,

ennustepäällikkö

PERTTI HAAPARANTA
ulkoinen professori
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PT JULKAISEE kuluvan vuoden aikana talousen-
nusteensa kahdesti, huhtikuussa ja syyskuussa. 
Kesällä ja joulukuussa julkistetaan lisäksi ennus-
teen sanallinen arviointi. Ennustetyössä hyödyn-
netään PT:n omaa makromallia sekä vuonna 2017 
kehitettyä PT:n VAR-mallia. Viime vuosien tapaan 
ennustetyössä pyritään painottamaan työmarkki-
noiden taloustiedettä ja julkistaloustiedettä sekä 
osallistumaan kriittiseen keskusteluun ennustei-
den ja niihin pohjaavien politiikkasuositusten teo-
riaperustasta. 

Ennustepäällikkönä toimii Ilkka Kiema. Ennuste-
ryhmän muut jäsenet ovat Hannu Karhunen, Essi 
Lindberg, Sakari Lähdemäki, Aila Mustonen, Julia 
Niemeläinen, Elina Pylkkänen ja Heikki Taimio. Li-
säksi Henri Keränen laatii esimerkkilaskelmat syk-
syn ennustetta varten.
 

Tärkein vuodeksi 2020 suunniteltu ennusteuudistus 
on aiemmin kahdeksi vuodeksi laaditun ennusteen 
muuttaminen kolmevuotiseksi. Uudistettu formaatti 
on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2020 ennustees-
sa. Samassa yhteydessä PT:n Excel-pohjaista, Tilas-
tokeskuksen noudattaman kansantalouden tilinpidon 
mukaista ennustejärjestelmää kehitetään entistä hel-
pommin muokattavaksi.

Laitoksen toimialaennustetta ja siihen liittyvää ra-
porttia koskeva sopimus on päättynyt. Sen päätyt-
tyä PT on laatinut yksittäisiä toimialoja tarkastelleita 
erillisraportteja. Vuonna 2020 sidosryhmien kanssa 
neuvotellaan toimialaennusteen uudelleen käynnis-
tämisestä. Mahdollisen uudelleen käynnistettävän 
toimialaennusteen sisältöä uudistetaan sidosryhmien 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori,

ennustepäällikkö

Ennuste ja 
talouskehityksen 
seuranta
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TALOUS & YHTEISKUNTA -lehti (T&Y) on kana-
va, jossa palkansaajat saavat ymmärrettävässä 
muodossa ajankohtaista tutkimustietoa ja asian-
tuntijoiden näkemyksiä taloudesta. Lehdessä 
julkaistaan artikkeleja, kolumneja, lukuvihjeitä ja 
haastatteluja. Uutena sisällössä on ollut numerosta 
3/2019 lähtien PT:n uusimpien tutkimusten lyhyet 
esittelyt. 

Vuoden 2014 alusta lähtien lehti on ollut saatavil-
la sen Internet-sivuilla heti ilmestyttyään. Vuoden 
2014 alussa perustettiin lehden Facebook-sivut, 
joille lehden toimittaja on lisännyt päivityksiä kes-
kimäärin kerran viikossa ja Twitter-tili, jota päivi-
tetään useammin. Lisäksi T&Y-lehti on julkaissut 
vuodesta 2016 lähtien omaa blogia, jossa joukko 
T&Y -lehteä avustaneita asiantuntijoita kirjoittaa 
ajankohtaisista taloudellisista ja yhteiskunnallisis-
ta aiheista. 

Talous & Yhteiskunta –lehden kirjoittajat on pyritty 
valitsemaan siten, että lehti voi valottaa valittuja 
aihepiirejä kriittisesti monesta näkökulmasta. Täs-
tä syystä Talous & Yhteiskunta -lehti tuottaa myös 
oivaa taustamateriaalia erilaisille opintopiireille ja 
luennoille, jotka pyrkivät lisäämään palkansaajien 
tietämystä taloudesta. 

Vuonna 2020 Talous & Yhteiskunta-lehti jatkaa 
ajankohtaisten, palkansaajille tärkeiden aihepii-
rien käsittelyä. Lehdessä julkaistaan artikkeleita, 
kolumneja, haastatteluja, lukuvihjeitä ja tutkimu-
sesittelyjä. 

Lehden tavoitteena on jatkaa vakiintunutta ja hy-
väksi havaittua toimintamuotoa ylläpitämällä sisäl-
löllisesti korkeaa tasoa. Kirjoittajiksi houkutellaan 
alan parhaita asiantuntijoita niin Suomesta kuin 
entistä enemmän myös ulkomailta. Tavoitteena on 
myös olla jatkuvasti esillä sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2020 erityisiä kehittämishankkeita ovat 
lehden luettavuuden parantaminen, levikin laa-
jentaminen ja näkyvyyden parantaminen sosiaali-
sessa ja muussa mediassa sekä lehden oman pod-
cast-palvelun perustaminen.

Heikki Taimio
erikoistutkija

Talous & Yhteiskunta 
-lehti
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VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN PT:llä jatkuu edel-
leen vuonna 2020. Uudet verkkosivut julkaistaan 
ja tutkimuslaitoksen brändin uudistamistyö saate-
taan osallistamisprosessien ja tehtyjen selvitysten 
ja kartoitusten pohjalta päätökseen. PT:n omaa 
Intra-kanavaa uudistetaan palvelemaan paremmin 
koko henkilöstön tarpeita. Sisäisen viestinnän ja 
materiaalien kehittämistä jatketaan henkilöstön 
kanssa yhteistyössä.
  
Uudet verkkosivut  
 
VERKKOSIVUJEN UUDISTAMISPROJEKTI yh-
teistyössä Site Logic Oy:n kanssa saatetaan pää-
tökseen maaliskuussa 2020. Uudet verkkosivut 
päivittävät PT:n ilmeen verkossa uudelle vuosi-
kymmenelle ja sivuston käytettävys helpottuu 
mahdollistaen entistä ajantasaisemman päivittä-
misen.

Brändin kirkastaminen
 
TUTKIMUSLAITOKSEN BRÄNDIN kirkastamisel-
le on jo pitkään nähty tarve PT:n hallituksessa. 
Vuoden 2019 aikana henkilöstön kanssa käytiin 
prosessi aiheen tiimoilta. Hallituksen päätöksestä 
loppusyksystä 2019 tilattiin Taloustutkimuksel-
ta tunnettuuskysely yhteistyössä muiden talou-
dellisten tutkimuslaitosten kanssa (PTT & ETLA). 
Koottujen materiaalien pohjalta hallitus jatkaa 
brändi- ja nimenuudistamisprojektia ja saattaa sen 
päätökseen vuoden 2020 aikana.
 
Strategia 2020-2023
 
UUTEEN STRATEGIAAN 2020-2023 viestintä 
tuodaan koko tutkimuslaitoksen toimintaa lä-
pileikkaavaksi elementiksi. Strategiatyösken-
tely hallituksen ja PT:n johtoryhmän kesken 
jatkuu viestintäkoordinaattorin fasilitoimana 
tammi-helmikuussa ja PT:n hallitus hyväksyy uu-
den strategian maaliskuussa 2020.
 

Viestintä
Tutkimusfoorumi
 
TUTKIMUSFOORUMIN TOTEUTUS ja kehittäminen  
saadun palautteen pohjalta jatkuu, kun vuoden 
2020 aikana järjestetään kolme erillistä tilaisuutta 
ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista PT:n 
omaa tutkimusta aiheeseen peilaten.
 
Tohtorihautomo

TOHTORIHAUTOMO LANSEERATAAN näkyvästi 
vuoden 2020 aikana ja tohtorihautomossa työs-
kenteleville tutkijoille ja heidän tutkimusaiheilleen 
hankitaan näkyvyyttä (mm. haastattelut ja esitte-
lyvideo). Myös oppilaitosyhteistyötä yliopistojen 
suuntaan viritellään nuorten tutkijoiden rekrytoi-
miseksi ja PT:n tohtorihautomon tunnettuuden 
lisäämiseksi.

Viestinnän vaikuttavuus
 
VIESTINTÄÄN SOMESSA pyritään hakemaan 
lisätehoja ja laatua hyödyntäen julkaisupal-
velu Hootsuitea. PT:lle avataan myös oma tili 
LinkedIn-palveluun. Viestintä koordinoi T&Y -leh-
den podcast-kokeilua yhteistyössä lehden toimi-
tuksen kanssa.

Yhteydenpitoa taustayhteisöihin tiivistetään ko-
keilemalla kuukausittain lähetettävää Tulevat ta-
pahtumat -koostetta kuukausittaisen uutiskirjeen 
ohella. Vuoden 2020 aikana kaikki eduskuntapuo-
lueet kutsutaan vuorollaan vierailulle PT:lle.

Vuoden aikana järjestetään kaksi talousennusteen 
julkistamistilaisuutta, maaliskuussa ja syyskuussa, 
sekä kaksi käynnistämistilaisuutta ennen ennustei-
den julkistamista. Syksyn ennusteen yhteydessä 
julkaistavaa, kotitalouksien ostovoiman muutoksia 
esittelevää Esimerkkiperheet-julkaisua parannel-
laan ja kehitetään tarpeen mukaan eteenpäin ra-
kenteeltaan ja visuaaliselta ilmeeltään.

Essi Lindberg
viestintäkoordinaattori
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ohjelmistoasiantuntija 
AILA MUSTONEN

hallintosihteeri 
JAANA TOIVAINEN

taloussihteeri 
MERJA LINDHOLM

Muut tukipalvelut

Tietopalvelu
LAITOKSEN UUDET verkkosivut otetaan käyttöön 
vuoden alkupuolella. Tietopalvelu ja viestintäkoor-
dinaattori uudistavat Intranet-sivut. Tietopalvelu 
vastaa sekä ulkoisten että sisäisten verkkosivujen 
ylläpidosta ja päivityksestä yhdessä viestintäkoor-
dinaattorin kanssa.

Projektinhallintaan suunnitellaan järjestelmä, joka 
helpottaa niin tutkimuskoordinaattoreiden kuin 
taloussihteerinkin työtä.

Laitoksen laitteet ja ohjelmistot kuuluvat tieto-
palvelun vastuulle. Tietopalvelu opastaa ohjel-
mistojen käytössä, avustaa tutkijoita tutkimus-
projekteissa sekä päivittää ennustejärjestelmän. 
Talousennuste julkaistaan verkkosivuilla sekä 
html- että pdf-muodossa. Tietopalvelu osallistuu 
laitoksen viestintään.


