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PT on Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen perustama itsenäinen 

tutkimuslaitos, jossa tehdään riippumatonta ja tieteen kansainväliset laatukritee-

rit täyttävää soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen painopistealu-

eet ovat työn taloustiede mukaan lukien koulutuksen tutkimus, julkistaloustiede 

sekä makrotaloustiede. 

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen taso sekä aktiiviset yhteis-

työkumppanuudet kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

kanssa. Tutkijamme toimivat myös asiantuntijoina päätöksenteossa ja osallistuvat 

aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Tehtävä

Mitä teemme?
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Tapamme toimia?

Arvot

1. Teemme tieteellisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimustyötä 
2. Kaikessa tutkimuksessamme on ihmiskeskeinen lähestymistapa
3. Olemme rohkea ja älyllisesti rehellinen keskustelija
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Teemme tieteellisesti korkeatasoista 
taloustieteellistä tutkimusta yksilöiden ja 

koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Missio

Miksi olemme olemassa?
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• yhteiskunnan polarisoituminen
• huoltosuhde ja hyvinvointivaltion ylläpitäminen
• tieteen asema päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa
• työn murros ja toimeentulon varmistaminen
• ilmastonmuutos ja muuttoliike 
• kaupungistuminen
• individualismi ja järjestäytymisaste
• kilpailu hyvistä taloustieteilijöistä kiristyy

Muutosvoimat

Miltä maailma ympärillämme näyttää?



7 (9)

Visio

Mihin tähtäämme?

Olemme kansallisesti arvostetuin ihmisten 
hyvinvointia tutkimuksen avulla edistävä 

taloudellinen tutkimuslaitos.
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Strategiset suuntaviivat 
2020–2023

1. Perustamme toimintamme ja rakennamme mainettamme riippu-
mattoman ja korkeatasoisen tutkimuksen varaan 

• Pidämme kiinni tutkimuksen riippumattomuudesta ja korkeasta tasosta 
tuottamalla kansainvälisesti vertaisarvioitua tutkimusta. 

• Panostamme laitoksen maineeseen laadukkaan tutkimuksen työympäristö-
nä.

• Lanseeraamme näkyvästi PT:n uuden tohtorihautomon, jossa koulutamme 
uusia taloustieteen asiantuntijoita ja mahdollistamme menestyksekkään 
tutkijapolun uusille lupauksille. 

• Kirkastamme tutkimuslaitoksen brändiä viestimällä johdonmukaisesti tutki-
muksestamme.

2. Ylläpidämme tärkeitä kumppanuuksia ja vahvistamme verkostoja 

• Vahvistamme PT:n asemaa suomalaisessa ja kansainvälisessä tutkimuskentässä 
sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa panostamalla strategisiin kumppa-
nuuksiin ja verkostoihin.

• Vahvistamme pitkäjänteisen tutkimuksen edellyttämää rahoituspohjaa teke-
mällä monitieteistä tutkimusyhteistyötä.

• Panostamme tutkijoiden kansainväliseen liikkuvuuteeen.
• Satsaamme vuorovaikutukseen taustayhteisöjemme ja muiden sidosryhmiem-

me kanssa.

Miten sen teemme?
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3. Olemme ajankohtainen ja vaikuttava asiantuntija 

• Tutkimuksemme aihepiirit valikoituvat ajankohtaisuuden ja tutkimusmah-
dollisuuksien mukaisesti.

• Teemme ajan hermolla olevaa tiedeviestintään. 
• Tuottamme uusia avauksia sekä selkeitä suosituksia päätöksentekijöiden 

käyttöön (mm. Policy Brief -sarja).
• Uudistamme talousennustettamme, tuotamme toimialaennustetta ja kotita-

louksien ostovoimakatsauksen.
• Kasvatamme Talous ja Yhteiskunta -lehden levikkiä ja parannamme sen 

luettavuutta ja tunnettuutta. 
• Osallistumme tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkimuksen 

pohjalta.

4. Edistämme ihmisten hyvinvointia

• Tutkimuksemme tähtää ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen taloustieteen 
menetelmin. 

• Edistämme henkilöstön työhyvinvointia panostamalla viihtyvyyteen, osaa-
miseen ja vuorovaikutukseen, sekä huolehtimalla tutkimuksen tekemisen 
edellytyksistä.

• Panostamme henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin laadukkaan työterve-
yshuollon, joustojen ja työyhteisöä lujittavien toimenpiteiden avulla.

1. Riippumaton ja korkeatasoinen tutkimus
2. Yhteistyössä ja monitieteisesti
3. Ajankohtaista ja vaikuttavaa tutkimusta
4. Ihmisten hyvinvointiin tähdäten


