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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



Juhlavuotta viettäen
tää tutkitun tiedon parissa toimivien 
yhteistyötä. Me osallistumme tähän 
yhdessä muiden kolmen taloustieteel-
lisen tutkimuslaitoksen kanssa. Hieno 
yhteistyömuoto, jolla lisäämme keski-
näistä kanssakäymistä myös viestintä-
tiimien kesken. Yhteishankkeemme on 
saanut ytimekkään nimen: Taloustie-
teen taju. 

Tutkimustoiminnassa tehdään myös 
uusia avauksia perinteisten tutkimus-
aiheiden rinnalla. Koulutusjärjestelmän 
ja koulutuksen vaikutuksia tutkitaan ai-
empaa intensiivisemmin ja laajemmin. 
Työmarkkinoiden ja työllisyyden kysy-
myksiä pohditaan monissa eri hank-
keissa. Tutkijamme analysoivat mm. 
ulosottovelan vaikutusta työn tarjon-
taan, työelämässä ilmenevää syrjintää, 
työttömyyskasaan kuulumattomien ti-
lannetta ja piirteitä sekä isyysvapaiden 
vaikutuksia työssäkäyntiin. 

Haasteellinen tulee olemaan vielä tä-
mäkin vuosi talouskehityksen ennus-
tamisen suhteen. Teemme silti tut-
tuun tapaan kaksi talousennustetta, 
keväällä ja syksyllä. Ennuste ulottuu 
nyt pidemmälle, vuoteen 2023 saak-
ka. Näiden lisäksi tuotamme tilauk-
sesta myös toimialaennusteen, jossa 
tarkastellaan tiettyjen toimialojen 
näkymiä tuotannon ja työllisyyden 
näkökulmasta. Syksyllä julkaisemme 
niin ikään perinteeksi muodostuneen 
esimerkkiperheiden taloudellista ti-
lannetta kuvaavan tarkastelun.   

Koronasta päästyämme voidaankin sit-
ten syksyllä skoolata yhdessä 50-vuoti-
aalle tutkimuslaitoksellemme!

Elina Pylkkänen
johtaja

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 
viettää 50-vuotisen taipaleensa juh-
lavuotta. Tutkimuslaitos perustettiin 
vuonna 1971. Laitoksen historiikki on 
jo kirjoissa ja kansissa ensimmäisten 
neljän vuosikymmenen ajalta Timo 
Soukolan (2011) kirjoittamassa teok-
sessa: ”Vireä ja tarvittaessa ärhäkkä”.

Varsinainen syntymäpäiväjuhla on tar-
koitus pitää vasta 2021 vuoden lopulla 
koronakriisin vuoksi. Haluamme juhlia 
isosti kutsuvieraiden kanssa samassa 
juhlatilassa. Kauan eläköön korkeatasoi-
nen taloustieteellinen tutkimuslaitok-
semme! Juhlissa on tarkoitus paljastaa 
uusi ilmeemme seuraavalle puolivuo-
sisatataipaleelle, eli juhlistamme tutki-
muslaitoksen pitkää ikää uudistamalla 
vähintäänkin visuaalisen ilmeemme ja 
brändin, jolla kokoamme saman sateen-
varjon alle monipuoliset tuotoksemme, 
eli tutkimustoiminnan, verkkosivutar-
jonnan, Talous & Yhteiskunta -lehden 
sekä T & Y -sarjan podcastit. 

Suomen tunnetuimpiin taloustieteel-
lisiin julkaisuihin kuuluva Talous & Yh-
teiskunta -lehti tullaan uudistamaan 
tässä yhteydessä myös. Palkansaaja-
säätiön vahvasti tukemana julkaistua 
paperilehteä on tähänkin mennessä 
arvostettu ja laajasti luettu, mutta 
tarkoitus on kasvattaa lehden levikkiä 
luettavuutta parantamalla ja ilmeen 
uudistamisella sekä tietenkin tehok-
kaammalla markkinoinnilla. Podcastit 
ja lehti voisivat paremmin tukea toinen 
toistensa tunnettuutta ja levikkiä. 

Vuonna 2021 vietetään kansallisella 
tasolla Tutkitun tiedon teemavuot-
ta. Kampanjan tavoitteena on tehdä 
tutkitusta tiedosta entistä näkyväm-
pää ja saavutettavampaa sekä tiivis-



Tutkimustoiminta
PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOK-
SESSA jatketaan laadukkaan ja riippu-
mattoman soveltavan taloustieteellisen 
tutkimuksen tekemistä vuonna 2021. 
Tutkimuksen aiheet ovat relevantteja 
käytännön talouspolitiikan kannalta ja 
sijoittuvat työmarkkinoiden, julkisen ta-
louden ja makrotalouden alueille. Tutki-
mushankkeet tehdään laadukkaasti ja 
tieteen eturintaman käytäntöjä mukail-
len. Laadukkuus varmennetaan pyrki-
mällä julkaisemaan tutkimuksia vertai-
sarvioiduissa aikakausikirjoissa. 

Tutkimuksen aiheet liittyvät ajankoh-
taisiin kysymyksiin työmarkkinoiden 
tilasta ja talouden kasvusta sekä siitä, 
miten politiikkatoimilla näihin voitaisiin 
vaikuttaa. Tästä esimerkkinä nuorten 
alennetun vähimmäispalkkakokeilun 
vaikutuksia käsittelevä tutkimus. Lai-
toksen tutkimushankkeissa on hyvin 
edustettuna myös koulutustutkimus, 
jota edustaa niin varhaiskasvatuksen 
vaikutusta lapsiin kuin myöhempien 
opiskelijavalintojen vaikutuksia myö-
hempään urapolkuun ja terveyteen kä-
sittelevät hankkeet. Näistä hankkeista 
saadaan tarpeellista tietoa siitä, mitkä 
toimet saattaisivat lisätä hyvinvointia ja 
mahdollisesti samalla työllisyyttä.  Mak-
rotalouden tutkimuksissa keskitytään 
esimerkiksi syihin Suomen kilpailuky-
vyn ja tuottavuuden kehitykseen tai sii-
hen mitä vaikutuksia finanssipolitiikalla 
yleisellä tasolla voi olla. 

Tutkimustulosten ja tutkimusaiheita kä-
sittelevän kirjallisuuden tuntemuksen 
pohjalta tutkijat osallistuvat yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Tutkijat tuovat 
tähän keskusteluun tieteellisen ja kriitti-
sen otteen,  jossa huomioidaan sekä po-
litiikkatoimien aiheuttamat vaikutukset 

että kansalaisten hyvinvointi. Osallistu-
miskanavia ovat niin mediassa ja sosiaa-
lisessa mediassa tapahtuvat keskustelut, 
blogit, PT Policy Briefit ja muut lyhyet 
kirjoitukset kuin itse tutkimushankkei-
den tuloksista raportoivat laajemmat 
julkaisut ja niistä tiedottaminen.

Laadukasta tutkimustoimintaa pide-
tään yllä kasvattamalla jo ennestään 
laajoja laitoksen kotimaisia ja kansain-
välisiä tutkimusverkostoja. Kotimaisia 
ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja 
luo esimerkiksi osallistuminen konsor-
tioihin, jotka hakevat Suomen Aka-
temian hankerahoitusta,  Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoitusta 
tai jotain muuta laajempaa tutkimus-
hanketta. Kansainvälisiä verkostoja 
luo muun muassa kansainväliset tut-
kimusvierailut huippuyliopistoihin tai 
kansainvälisten tieteellisten konferens-
sien järjestäminen. Koronapandemia 
saattaa estää kansainvälisen konfe-
renssimatkailun suuren osan vuotta 
2021. Tutkimusvierailut kuitenkin to-
teutunevat ja tutkijat voivat vahvistaa 
tutkimusverokostojaan osallistumalla 
online konferensseihin.

PT osallistuu kokoonsa nähden suu-
rella roolilla kansalliseen taloustieteen 
koulutukseen jatkamalla tohtorihauto-
mon toimintaa, jota Palkansaajasäätiö 
osittain rahoittaa. Tohtorihautomon 
kolme taloustieteen jatko-opiskelijaa 
jatkaa hautomossa vuonna 2021. Toh-
torihautomon tavoitteena on kannus-
taa jatko-opiskelijoita suuntautumaan 
soveltavan taloustieteen aloille, joita 
laitoksessa tutkitaan. 

Tuomas Kosonen
tutkimusjohtaja
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Tutkimuslohkot

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 
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Tohtorihautomo

PT OSALLLISTUU kokoonsa nähden suurella 
roolilla kansalliseen taloustieteen koulutukseen 
jatkamalla tohtorihautomon toimintaa, jota Pal-
kansaajasäätiö osittain rahoittaa. Tohtorihauto-
mon kolme taloustieteen jatko-opiskelijaa jatkaa 
hautomossa vuonna 2021. Tohtorihautomon ta-
voitteena on kannustaa jatko-opiskelijoita suun-
tautumaan soveltavan taloustieteen aloille, joita 
laitoksessa tutkitaan. 

Tuomas Kosonen
tutkimusjohtaja

SAMI JYSMÄ
julkinen talous

AAPO KIVINEN
työmarkkinat

TIINA KUUPPELOMÄKI
koulutustutkimus

Tohtorihautomossa väitöskirjaa tällä hetkellä valmistelevat
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Työmarkkinatutkimus

TYÖMARKKINATUTKIMUKSEN LOHKON toimin-
tavuoden hankkeissa keskeisessä roolissa ovat 
koulutusuudistukset ja ajankohtaiset työmarkki-
nailmiöt. Viime vuonna voimaan astuneen korkea-
koulujen opiskelijavalintauudistuksen vaikutusten 
tarkastelua jatketaan opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittamassa hankkeessa, ja käynnistyvässä 
VN TEAS -hankkeessa tarkastellaan vuoden 2018 
ammatillisen reformin vaikutuksia työvoimakoulu-
tukseen. Lyhyen aikavälin tarkastelujen lisäksi jat-
ketaan tutkimusta menneisyydessä tehtyjen uu-
distusten, kuten korkeakouluverkon laajentamisen 
ja yhteisvalinnan käyttöönoton, pitkän aikavälin 
vaikutuksista.  Koulutukseen liittyvissä hankkeissa 
tutkitaan lisäksi muun muassa kansainvälisiä tut-
kinto-opiskelijoita, koulutuksen vaikutuksia mie-
lenterveyteen sekä valmistuneiden ja valmistu-
mattomien opiskelijoiden työuria.

Toimintavuonna työmarkkinatutkimuslohkolla 
jatketaan useita aiempina vuosina käynnistynei-
tä ajankohtaisiin työmarkkinailmiöihin liittyviä 
hankkeita. Työmarkkinoiden murroksen vaikutuk-
sia työllisyyteen ja työuriin jatketaan Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkees-
sa ”Työ-, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka”. 
Lisäksi julkaistaan tutkimustuloksia monimuotoi-
sesta ansiotyöstä ja työttömyyskassaan kuulumat-
tomista sekä jatketaan tutkimusta muun muassa 
minimipalkkojen vaikutuksesta työllisyyteen.

Opiskelijavalintojen uudistamisen seu-
rantatutkimus

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN rahoitta-
massa hankkeessa Hannu Karhunen ja Tuomo Su-

honen tutkivat yhdessä VATT:n Tuomas Pekkarisen 
ja Tuomo Virkolan kanssa viime vuosina toteute-
tun korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen 
vaikutuksia. Hankkeessa tarkastellaan Opetushal-
lituksen ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistojen 
avulla, onnistuiko todistusvalinnan ja yhteisten va-
lintakokeiden osuutta kasvattava uudistus tavoit-
teessaan nopeuttaa siirtymiä toisen asteen koulu-
tuksesta korkeakoulutukseen. Lisäksi tarkastellaan 
valintatapojen yhteyttä siihen, millaiset hakijat 
tulevat valituiksi koulutusohjelmiin ja miten hyvin 
opiskelijat pärjäävät ensimmäisen lukuvuoden 
opinnoissa. Hanke jatkuu kevääseen 2022 saakka.

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja 
vaikutusten arviointi

TOIMINTAVUONNA KÄYNNISTYVÄN Pellervon 
taloustutkimuksen koordinoiman VN TEAS -hank-
keen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tutkimus-
tietoa ammatillisen työvoimakoulutuksen toimi-
vuudesta ja vaikuttavuudesta. PT:stä hankkeessa 
ovat mukana Hannu Karhunen ja Tuomo Suhonen, 
jotka tarkastelevat vuoden 2018 ammatillisen 
koulutuksen reformin vaikutuksia työvoimakoulu-
tuksen suosioon, kohdentumiseen ja siihen osallis-
tuneiden työllistymiseen. Hanke jatkuu maaliskuu-
hun 2022 saakka.

Työ-, tasa-arvo ja julkisen vallan poli-
tiikka (WIP)

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON ra-
hoittamassa monivuotisessa konsortiohankkeessa 
tutkitaan eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja sitä, mi-
ten politiikka muovaa eriarvioisuutta lyhyellä täh-

täimellä ja koko elinkaaren aikana. Vuonna 2021 
Merja Kauhanen jatkaa hankkeessa tutkimustaan 
työmarkkinoiden murroksesta. Tarkastelussa ovat 
matalapalkkaista ja rutiiniluontoista työtä tekevi-
en työntekijöiden työmarkkinaliikkuvuus sekä ro-
botisaation työllisyysvaikutukset. Hanke päättyy 
toimintavuonna.

Monimuotoinen ansiotyö − käytännöt 
ja yhteiskunnallinen kehys

MERJA KAUHANEN tarkastelee Tilastokeskuksen 
laajojen rekisteriaineistojen avulla monimuotoisen 
ansiotyön tekemistä Suomessa. Tutkimuksessa 
selvitetään, ketkä valikoituvat tekemään moni-
muotoista ansiotyötä ja sen eri tyyppejä sekä tut-
kitaan monimuotoisen ansiotyön seurauksia toi-
meentulon kannalta. Toimintavuonna julkaistaan 
hankkeen loppuraportti.
Tutkimus työttömyyskassaan kuulu-
mattomista

MERJA KAUHANEN tarkastelee Tilastokeskuksen 
laajoja rekisteriaineistoja hyödyntäen työttömyys-
kassaan kuulumattomien ominaisuuksia ja analy-
soi liikkuvuutta kassojen jäsenyyteen ja pois jäse-
nyydestä. Hankkeesta valmistuu tutkimusraportti 
toimintavuoden alkupuoliskolla.

Minimipalkkojen vaikutukset työllisyy-
teen

TOIMINTAVUONNA JATKUVAN tutkimuksen tar-
koituksena on tarkastella 1990-luvun alussa to-
teutetun alimpien taulukkopalkkojen tilapäisen 
alennuksen vaikutuksia palkkajakaumaan ja työlli-

syyteen Suomessa. Työmarkkinalohkon tutkijoista 
hankkeessa on mukana Petri Böckerman.

Koulutusuudistukset ja mahdollisuuk-
sien tasa-arvo

HANKKEESSA TARKASTELLAAN menneisyyden 
koulutusuudistuksia: yliopistoverkoston laajenta-
mista, toisen asteen yhteisvalinnan käyttöönottoa 
ja ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen 
uudistamista. Laajojen rekisteriaineistojen moni-
puolisen tarkastelun avulla pyritään selvittämään, 
miten nämä uudistukset vaikuttivat nuorten kou-
lutustulemiin ja mahdollisuuksien tasa-arvoon. 
Hannu Karhunen ja Tuomo Suhonen tekevät hank-
keessa yhteistyötä Roope Uusitalon (Helsingin 
yliopisto) ja Jani-Petteri Ollikaisen (Jyväskylän 
yliopisto) kanssa.

Valmistuneiden ja valmistumattomien 
opiskelijoiden tulokehitys

HANKKEESSA TUOTETAAN yksilötason pitkit-
täisaineistojen avulla mahdollisimman tarkka ja 
monipuolinen kuva toisen ja kolmannen asteen 
oppilaitoksissa eri aloilla opiskelevien suomalai-
sopiskelijoiden todennäköisyydestä valmistua 
opinnoista sekä valmistumisen yhteydestä myö-
hempään urakehitykseen ja tuloihin. Lisäksi hank-
keessa tarkastellaan suomalaisten varusmiesten 
peruskokeiden tulosten avulla sitä, mikä yhteys 
kognitiivisella kyvykkyydellä ja persoonallisuus-
piirteillä on koulutusvalintoihin, valmistumiseen ja 
työuran tulemiin. Hannu Karhunen ja Tuomo Suho-
nen tekevät hankkeessa yhteistyötä Juho Jokisen 
(Jyväskylän yliopisto) kanssa.
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MERJA KAUHANEN
erikoistutkija

LAURO CARNICELLI
nuorempi tutkija

HANNU KARHUNEN 
erikoistutkija

PETRI BÖCKERMAN
erikoistutkija

EETU ISOTALO
apulaistutkija

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat

HANKKEESSA TARKASTELLAAN viranomaisai-
neistojen avulla ulkomaalaisia tutkinto-opiskeli-
joita, jotka hakeutuvat opiskelemaan Suomeen 
2000-luvun alun jälkeen. Hankkeessa tarkastellaan 
muun muassa opiskelijoiden maahan jäämispää-
töksiä ja niiden taustalla olevia tekijöitä. Hank-
keessa Hannu Karhunen tekee yhteistyötä Charles 
Mathiesin (Jyväskylän yliopisto) ja Stephen Des-
jardins’in (University of Michigan) kanssa.

Koulutus, työttömyys ja mielenterveys

HANKE TUOTTAA uutta tutkimustietoa koulutuksen 
ja työmarkkinamenestyksen vaikutuksista mielenter-
veysongelmia mittaaviin suoriin ja epäsuoriin indi-
kaattoreihin. Hannu Karhunen yhdessä Mika Haapa-
sen (Jyväskylän yliopisto) ja Hanna Virtasen (ETLA) 
kanssa jatkavat hankkeen piirissä tutkimusta, jossa 
tarkastellaan toisen asteen opintojen yhteyttä mie-
lenterveydellisin tulemiin. Hannu Karhunen yhdessä 

Petri Böckermanin, Mika Haapasen ja Terhi Maczuls-
kijn (ETLA) kanssa tutkivat opioidien käyttöä Suo-
messa ja kuinka työpaikan menettäminen ja amma-
tillinen liikkuvuus ovat yhteydessä niiden käyttöön.

Urbaania kasvua Vantaa

TOIMINTAVUONNA  PÄÄTTYVÄSSÄ hankkeessa 
seurataan ja arvioidaan Vantaan alueella toteu-
tettavan GSIP-ohjelman vaikutuksia eri yrityksis-
sä. GSIP-ohjelman tarkoituksena on kannustaa ja 
ohjata entistä useamman yrityksen työntekijöitä 
aikuiskoulutuksen tai täydentävän koulutuksen 
piiriin sekä tarjota ajantasaista tietoa erilaisista 
tukimuodoista työnantajille ja työntekijöille. PT:stä 
hankkeessa on mukana Hannu Karhunen.

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn-
tarjonta

TOIMINTAVUODEN KEVÄÄLLÄ päättyy PT:n, ET-
LA:n ja VATT:n VN TEAS-tutkimushanke ulosotto-

kaaren muutostarpeisiin liittyen. Kansainväliseen 
empiiriseen ja teoreettiseen kirjallisuuteen vertai-
lemalla hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, millaisia 
ominaisuuksia ulosottojärjestelmällä tulisi olla, jot-
ta se täyttäisi sille asetetut tavoitteet. Hankkeessa 
vastataan myös tutkimuskysymyksiin suojaosuu-
den korottamisesta sekä ulosottovelallisen toi-
meentulon tasapainoisesta parantamisesta. Hank-
keen tutkijoina toimivat Hannu Karhunen, Ohto 
Kanninen ja Eetu Isotalo yhdessä Terhi Maczulski-
jin (ETLA) ja Terhi Ravaskan (VATT) kanssa.

Muuta

ANNIKA NIVALAN väitöskirjatutkimus käy läpi 
esitarkastusprosessin keväällä 2021. Väitöskirja 
käsittelee ensimmäisen työntekijän palkkaustuen 
ja verotarkastusten vaikutuksia yritysten käyttäy-
tymiseen.

Lauro Carnicelli jatkaa vuonna 2021 hanketta, jos-
sa tutkitaan satunnaistetun kokeen avulla SASKin 

(Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus) 
toiminnan vaikuttavuutta Mosambikissa. Lisäksi 
Carnicelli jatkaa väitöskirjatutkimustaan, jonka 
tarkoituksena on selvittää, kasvattaako isyysva-
paan keston pidentäminen isyysvapaan käyttöä ja 
mitkä ovat politiikkatoimen vaikutukset työllisyy-
teen ja palkkoihin.

Tuomo Suhonen
tutkimuskoordinaattori

ANNIKA NIVALA
vanhempi tutkija
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Julkisen talouden tutkimus

KUUSIVUOTINEN SUOMEN AKATEMIAN ra-
hoittama ja prof. Matti Tuomala (TaY) johtama 
tutkimuskonsortio, ”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen 
Vallan Politiikka” (STN-WIP), päättyy lokakuun 
2021 lopussa. Tutkimusohjelman raportoitiin 
kuuluu yhtenä osuutena kolme narratiivia. Kon-
sortion tulojakotutkimusta ja optimaalista so-
siaalivakuutusta koskevan narratiivin laatii Ilpo 
Suoniemi.

STN-WIP -konsortion Tilastokeskuksesta etä-
käyttöön saamaa kokonaisaineistoa on päivitetty 
vuoteen 2018, jolla voidaan tutkia yksityiskohtai-
sesti tulonjaonjaon dynamiikkaa. Ilpo Suoniemi 
valmistelee työpaperia ylisukupolvisesta tulo-
liikkuvuudesta päivitetyllä aineistolla. Alustavia 
tuloksia on esitelty Talous & Yhteiskunta -lehden 
STN-WIP teemanumerossa 3/2020.

Eläkkeet 

OHTO KANNINEN yhdessä Petri Böckermanin 
kanssa tutkii takuueläkkeen vaikutusta tervey-
teen ja eläköitymiseen STN-WIP -hankkeen ra-

hoittamana. Projektissa tutkitaan terveyden ja 
tulojen välillä olevan yhteyden kausaalisuutta 
käyttämällä hyväksi takuueläkkeen aiheuttamaa 
muutosta käytössä oleviin tuloihin pienituloisilla 
eläkeläisillä. 

Työn tarjonta ja ulosotto

OHTO KANNINEN yhdessä työmarkkinalohkon 
Hannu Karhusen ja Eetu Isotalon, VATT:n Terhi 
Ravaskan sekä ETLA:n Terhi Maczulskijn kanssa 
jatkaa tutkimusta ulosottojärjestelmän ja sen 
potentiaalisten reformien vaikutuksia työlli-
syyteen (”Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn 
tarjonta”, VN TEAS). Projekti valmistuu vuonna 
2021. Suomalainen ulosottojärjestelmä on laa-
ja julkinen ohjelma, johon osallistuu vuosittain 
noin puoli miljoonaa suomalaista. Ulosotto vai-
kuttaa ennen kaikkea pienituloisten toimeen-
tuloon merkittävällä tavalla. Lisäksi ulosot-
tojärjestelmällä on potentiaalisia vaikutuksia 
työllisyyteen, velkamarkkinoiden korkoihin ja 
ylivelkaantumiseen. Järjestelmä on keskeisessä 
osassa rahataloudessa ja velkamarkkinoilla. On 

siis tärkeää tarkastella kriittisesti sen ominai-
suuksia ja vaikutuksia.  

Ulosottoa tutkivan projektin yhteydessä Ohto 
Kanninen yhdessä Hannu Karhusen, ETLAn Terhi 
Maczulskijin sekä VATT:n Terhi Ravaskan kanssa 
tutkivat ulosottojärjestelmän tuottamien efektii-
visten veroasteiden vaikutusta työn tarjontaan. 
Ulosotossa olevat maksavat nettotuloista suo-
jaosan ylittävältä osalta jopa 2/3 nettotuloista 
velkojille. Tämä ulosoton aiheuttama kannus-
tinmuutos voi vaikuttaa työn tarjontaan. Lisäksi 
vuonna 2008 tehtiin uudistus, jossa yli 15 vuoden 
ulosottojaksot annettiin anteeksi. Tämän uudis-
tuksen avulla voidaan tarkastella työn tarjonnan 
joustoja. Projektissa pyritään karakterisoimaan 
optimaalista ulosottojärjestelmää. 

Toni Juuti jatkaa projektia, jossa tutkitaan nuor-
ten alennetun vähimmäispalkan vaikutukset tu-
loihin ja työllisyyteen 1993–1998 (yhdessä Petri 
Böckermanin, Henri Keräsen ja Tuomas Kososen 
kanssa). Hankkeessa tutkimme kaupan alalla ja 
majoitus- ja ravintola-alalla 1990-luvun laman ai-

kana toteutettua sopimusta nuorten työllistämi-
sedellytysten parantamiseksi.

Muuta

TONI JUUTI jatkaa tutkimushanketta, jossa 
tarkastellaan yrittäjyyden ja taloudellinen eri-
arvoisuuden yhteyttä (yhdessä Jarkko Harjun 
ja Tuomas Matikan kanssa) sekä väitöskirjatut-
kimuksiaan tuloerojen ja talouskasvun välisestä 
yhteydestä. 

Ohto Kanninen, Toni Juuti ja VATT:n Terhi Ravaska 
aloittavat vuonna 2021 hankkeen, jossa tuotetaan 
Suomelle tuloeroja tarkasti mittaavan kansanta-
louden jakaumatilinpidon (Distributional National 
Accounts).  Jakaumatilinpidon avulla voidaan las-
kea kullekin tuloluokalle talouskasvun kanssa kon-
sistentit tulojen muutokset yli ajan. Näin päästään 
tarkkaan kuvaukseen tulojen kehityksestä kautta 
koko tulojakauman.

Toni Juuti aloittaa vuonna 2021 hankkeen, jossa 
tutkitaan yleissitovuutta ja Suomen työmarkki-
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ILPO SUONIEMI
erikoistutkija

HEIKKI TAIMIO
erikoistutkija

TONI JUUTI
vanhempi tutkija

noiden palkanmuodostusta (yhdessä Petri Böc-
kermanin, Tuomas Kososen ja Annaliina Kotilaisen 
kanssa).

Ohto Kanninen yhdessä VATT:n ja Aalto-yliopiston 
tutkijoiden kanssa tutkii lukiovalinnan pitkän aika-
välin vaikutuksia.

Ohto Kanninen ja Tuomo Virkola jatkavat VN TEAS 
-hanketta, jossa tarkastellaan syrjintää työmarkki-
noilla (”Tavoitteena syrjimätön työelämä: Tutkittua
tietoa nykytilasta ja keinoja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi”). Ohto ja Tuomo keskittyvät projek-
tissa rekrytointisyrjintään ja erityisesti anonyymin
rekrytoinnin vaikutusta rekrytointeihin. Tutkimuk-
sessa tarkastellaan sekä vähemmistöjen rekrytoin-
tia että rekrytoitavan pärjäämistä työpaikassa. 

Ohto Kanninen
tutkimuskoordinaattori
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Makrotalous, ennuste ja talouskehi-
tyksen seuranta

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS julkaisee ku-
luvan vuoden aikana talousennusteensa kahdesti, 
maaliskuussa ja syyskuussa. Kesällä ja joulukuussa 
julkistetaan lisäksi lyhyt ennusteen arviointi. Ta-
lousennuste hyödyntää PT:n kansantalouden ti-
linpitoa noudattavaa ennustekehikkoa, PT:n omaa 
makrotaloustieteellistä mallia sekä joitakin yksin-
kertaisempia PT:ssä kehitettyjä autoregressiivi-
siä malleja. Viime vuosien tapaan ennustetyössä 
painotetaan kvantitatiivisen suhdanne-ennusteen 
ohella erillistekstejä, jotka tarkastellaan mm. työ-
markkinoita ja julkistaloustiedettä. 

Viime vuonna ennustetoiminnan tärkein uudistus 
oli siirtyä aiemmin kaksivuotisesta ennusteesta 
kolmivuotiseen. Ennusteen uudistustyö jatkuu 
vuonna 2021. Yksi kehityskohteista on tuotta-
vuus- ja kilpailukykytarkastelujen lisääminen en-
nusteeseen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustetta erot-
tavat useimmista muista suhdanne-ennusteista 
syksyisin julkaistavat esimerkkiperhelaskelmat, 

joissa tulo- ja hintatason kehitystä tarkastel-
laan seitsemän kuvitteellisen kotitalouden näkö-
kulmasta. Esimerkkiperhelaskelmia on vuosina 
2019-2020 selkiytetty, ja vuonna 2020 ne sidottiin 
ajankohtaiseen taloustilanteeseen tarkastelemalla 
koronaviruspandemiasta aiheutuvien lomautusten 
vaikutuksia perheiden talouteen. Laskelmien kehi-
tystyötä jatketaan myös vuonna 2021.

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. 

Toimialaennuste 

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOKSEN vuosit-
taisen toimialaennusteen laadinta keskeytyi vuon-
na 2016. Vuoden 2016 jälkeen PT on julkaissut 
teollisuuden ja yksityisten palvelujen aloja katta-
vasti tarkastelevan toimialaennusteen sijasta yk-

sittäisiä toimialoja koskevia katsauksia. Kuluvana 
vuonna toimialaennustetoiminta käynnistetään 
uudelleen.

Samalla toimialaennustetta selkiytetään mm. yh-
distämällä suppeimmin käsiteltyjä, pienimpiä toi-
mialoja laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä sisällyt-
tämällä uuteen ennusteeseen aiheiltaan vaihtuvia 
erillistekstejä, joissa tarkastellaan laajemmin ja sy-
vällisemmin ennustetta rahoittavien liittojen kan-
nalta relevantteja erityiskysymyksiä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ohella myös ETLA 
ja Teollisuusliitto laativat Suomea koskevia toimi-
alaennusteita. PT:n ennuste poikkeaa näistä mal-
liperustaisuudellaan. PT:n toimialaennuste perus-
tuu osin toimialojen väliset panos-tuotos -suhteet 
huomioiviin mallilaskelmiin. Panos-tuotos -tietoja 
hyödyntämällä voidaan ottaa huomioon toimialo-
jen välillä vallitsevat taloudelliset yhteydet ja kyt-
kennät: jos esimerkiksi yksi toimiala tuottaa väli-
tuotteita toiselle, näiden toimialojen tuotanto- ja 
henkilöstömäärien voidaan olettaa kehittyvän sa-

mansuuntaisesti, ja toimialaennusteen perustana 
toimiva matemaattinen malli tarjoaa systemaat-
tisen tavan käsitellä tällaisia yhteyksiä. Erilaisen 
lähestymistapansa vuoksi PT:n toimialaennuste 
täydentää palkansaajajärjestöjen käytössä olevaa 
tietoa myös niillä aloilla, jotka Teollisuusliiton toi-
mialaennuste jo kattaa.

Toimialaennusteen laadinnasta vastaa vanhempi 
tutkija Sakari Lähdemäki ennustepäällikkö Ilkka 
Kieman johdolla.

Tuottavuuslautakunta 

VUONNA 2018 perustettu tuottavuuslautakunta 
seuraa Suomen talouden tuottavuutta ja kilpai-
lukykyä. Se julkaisee niiden kehityksestä raportin 
vuosittain. Lautakunnan jäsenet edustavat Pal-
kansaajien tutkimuslaitosta, Pellervon taloustut-
kimusta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitosta sekä 
Valtiovarainministeriötä.  Tuottavuuslautakunnan 
kuluvana vuoden raportti julkaistaan luultavasti 
alkusyksystä. 
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JULIA NIEMELÄINEN
vanhempi tutkija

SAKARI LÄHDEMÄKI
vanhempi tutkija

Taloudellista tuottavuutta koskeva 
väitöskirjatutkimus 

VANHEMPI TUTKIJA Sakari Lähdemäki väittelee 
Turun yliopistolla maaliskuussa 2021 taloudelli-
seen tuottavuuteen liittyvistä aiheista. Lähdemä-
en väitöskirja koostuu johdanto-osasta ja kolmesta 
erillisestä artikkelista, jotka käsittelevät tuotta-
vuutta eri näkökulmista. Väitöskirjan artikkeleista 
kaksi on lähestymistavaltaan makrotaloustieteelli-
siä, ja niissä tarkastellaan eri maiden välisten tuot-
tavuuserojen kaventumista sekä tuottavuuserojen 
riippuvuutta luonnonvaroista ja maantieteellisistä 
olosuhteista. Kolmas artikkeli on mikrotaloustie-
teellinen, ja se tarkastelee yksityistämisen vaiku-
tusta työn tuottavuuteen suomalaista toimipaik-
katason aineistoa hyödyntäen.

Finanssipolitiikan viritys ja talouskasvu 

HANKKEESSA ARVIOIDAAN finanssipolitiikan te-
hokkuutta Suomessa uudella menetelmällä, joka 
perustuu uudenlaiseen tapaan arvioida finanssipo-

liittista kerrointa. Finanssipoliittinen kerroin kuvaa 
julkisten menojen lisäyksen vaikutusta bruttokan-
santuotteeseen, ja se on suuruudeltaan bruttokan-
santuotteen kasvun ja menolisäyksen suhde. Jos 
kerroin on suuruudeltaan suurempi kuin yksi, me-
nolisäyksen epäsuorat vaikutukset tekevät brut-
tokansantuotteen kasvusta suurempaa kuin lisäys 
itse. Finanssipoliittinen kerroin on eräs oleellinen 
kriteeri arvioitaessa finanssipolitiikan virityksen 
(elvyttävyyden tai kiristävyyden) vaikutuksista ta-
louskasvuun keskipitkällä aikavälillä.

Valtionvarainministeriön käyttämissä finanssipoli-
tiikan vaikutusarvioinneissa on aiemmin käytetty fi-
nanssipolitiikan kertoimia, jotka sijoittuvat 0,5 ja 1,0 
välille. Uudemmat Suomen aineistolla tehdyt tutki-
mukset viittaavat kuitenkin siihen, että kerroin on 
Suomen kohdalla suurempi kuin yksi, ja myös PT:llä 
kehitetty uusi menetelmä tuottaa finanssipoliittisel-
le kertoimelle ykköstä suurempia arvoja.

Uutta menetelmää esittelevä työpaperi julkaistiin 
vuoden 2020 lopulla. Kuluvana vuonna aihetta 

koskevaa tutkimusta viimeistellään, ja sen kes-
keiset tulokset lähetetään arvovaltaiseen, refe-
ree-menettelyä noudattavaan kansainväliseen 
julkaisuun. Hankkeeseen osallistuvat Sakari Läh-
demäki ja Henri Keränen, ja sitä on rahoittanut 
Palkansaajasäätiö.

Makrotalouden tutkimusohjelma ja 
pitkän tähtäimen talouskehitys

PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS on perusta-
nut makrotalouden kysymyksiin keskittyvän tutki-
musohjelman, joka pyrkii laajentamaan julkisessa 
keskustelussa esiintyvien finanssipoliittisten vaih-
toehtojen joukkoa ja joka tarjoaa uuden alustan 
finanssi- ja työmarkkinapolitiikkaa koskevalle kor-
keatasoiselle tutkimukselle. Edellä kuvailtu finans-
sipolitiikan virityksen vaikutusten tutkimus on osa 
tutkimusohjelman toimintaa. Tutkimusohjelman 
tavoitteena on tehdä myös pitkän tähtäimen tar-
kasteluja, jotka kohdistuvat mm. julkisten inves-
tointien kasvuvaikutuksiin, eläkejärjestelmän kes-
tävyyteen väestön ikääntyessä sekä sukupolvien 

PERTTI HAAPARANTA
ulkoinen professori

väliseen oikeudenmukaisuuteen. Kuluvana vuonna 
makrolohkon pidemmän tähtäimen talouskehitys-
tä koskevan tutkimuksen tarkempi sisältö riippuu 
rahoituspäätöksistä, joiden sisältö ei vielä tätä kir-
joitettaessa ole tiedossa.

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori,

ennustepäällikkö
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PT JULKAISEE kuluvan vuoden aikana talousen-
nusteensa kahdesti, maaliskuussa 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 ennus-
teiden ja niihin pohjaavien politiikkasuositusten 
teoriaperustasta. 

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

Tärkein vuodeksi 2020 suunniteltu ennusteuu-
distus on aiemmin kahdeksi vuodeksi laaditun 

Ennusteet

ennusteen muuttaminen kolmevuotiseksi. Uu-
distettu formaatti on tarkoitus ottaa käyttöön 
syksyn 2020 ennusteessa. Samassa yhteydessä 
PT:n Excel-pohjaista, Tilastokeskuksen noudat-
taman kansantalouden tilinpidon mukaista en-
nustejärjestelmää kehitetään entistä helpommin 
muokattavaksi.

Laitoksen toimialaennustetta ja siihen liittyvää 
raporttia koskeva sopimus on päättynyt. Sen 
päätyttyä PT on laatinut yksittäisiä toimialoja tar-
kastelleita erillisraportteja. Vuonna 2020 sidos-
ryhmien kanssa neuvotellaan toimialaennusteen 
uudelleen käynnistämisestä. Mahdollisen uudel-
leen käynnistettävän toimialaennusteen sisältöä 
uudistetaan sidosryhmien kanssa käytyjen kes-
kustelujen pohjalta. 

Ilkka Kiema
tutkimuskoordinaattori,

ennustepäällikkö
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TALOUS & YHTEISKUNTA -lehdellä on yli 12-vuo-
tinen historia. Lehti on tavoittanut taloudellisis-
ta kysymyksistä kiinnostuneen lukijakunnan aina 
akateemisen tiedeyhteisön toimijoista poliitti-
siin päättäjiin. Lehti nostaa esiin kiinnostavim-
mat ajankohtaiset talouspoliittiset kysymykset 
tuoden tutkimustiedon helposti lähestyttävällä 
tavalla lukijoiden saataville. Lehteä on uudistet-
tu matkan varrella siten, että ulkoasu ja sisältö 
seuraavat aikaansa ja lukijoiden mieltymyksiä. 

Laajalti arvostettu lehti on ollut Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen yksi näkyvimmistä tuotoksis-
ta näinä vuosina. Kun tutkimuslaitos täyttää 50 
vuotta uudistamme brändiämme ja ilmettämme, 
myös T & Y -lehti saa uuden sisällön ja ulkoasun. 
Olemme pohtineet uudistusta lehden toimitus-
neuvoston kesken. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, 
että lehden julkaisemista pitää jatkaa ja että sen 
vetovoima on yleistajuisten taloustieteellisten 
artikkelien lisäksi myös hienossa kuvituksessa ja 
tyylikkäässä ilmiasussa.

Uutta suuntaa etsitään kevään ja kesän aikana, 
ja ensimmäinen uudistettu numero julkaistaan 

Talous & Yhteiskunta -lehti

50-vuotisjuhliemme yhteydessä loppuvuodesta
2021. Hyvää kannattaa odottaa!

Talous & Yhteiskunta -alustalla on alettu tehdä 
myös podcast-keskusteluja. Taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet ihmi-
set ovat kiireisiä, ja haluammekin palvella kuu-
lijakuntaa myös reilun puolen tunnin pituisilla 
keskusteluilla ajankohtaisista talousaiheista. 
Podcast-keskusteluja julkaistiin viime vuoden 
puolella yhteensä seitsemän ja tavoitimme yllät-
tävän suuren yleisön tätäkin kautta.   

Myös podcast-tuotantoa jatketaan. Lähtökohta-
na on mahdollisimman lähestyttävä, inhimillinen 
ja pedagoginen talouskeskustelu, johon kuulijan 
on helppo tulla mukaan. Kohderyhmäksi on va-
littu nuoremmat ikäluokat, joille kyseinen for-
maatti on tuttu ja vaivaton tapa oppia vaikeis-
takin yhteiskunnallisista kysymyksistä elämän 
eväitä.  

Elina Pylkkänen
johtaja
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Brändi uudelle vuosikymmenelle

VUOSI 2021 on tärkeä PT:n viestinnälle. 50-vuo-
tisjuhlavuonna paketoidaan menneet vuosikym-
menet ja käännetään katse kohti tulevaa niin tutki-
muslaitoksen viestinnän kuin koko brändin osalta. 
Saatamme brändiuudistustyöt päätökseen vuoden 
loppuun mennessä.

Brändityössä onnistuminen on keskeistä ulkoisen 
viestinnän kannalta, mutta yhtä tärkeää se on 
myös sisäisesti. Se on mahdollisuutemme raken-
taa yhdessä uutta, aiempaa samaistuttavampaa ja 
ajassa paremmin kiinni olevaa tutkimuslaitosbrän-
diä. Koko henkilöstöllä on tärkeä rooli tässä työssä.
Työ jakaantuu kolmeen osaan: tutkimuslaitoksen 
nimen pohdintavaiheeseen, brändistrategian ja 
-ilmeen uudistamiseen ja materiaalin tuotanto-
työhön. Uudistamme myös T&Y-lehden brändin
samassa yhteydessä. Uusi, yhtenäisempi brändi ja
ilme julkistetaan tutkimuslaitoksen 50-vuotisjuh-
lissa.

Uuteen brändistrategiaan nojaten tuotamme tut-
kimuslaitokselle uuden viestintäsuunnitelman. Sen 
avulla viestintää on entistä johdonmukaisempaa 
suunnitella, toteuttaa ja arvioida.

Uusien viestinnän työkalujen käyttöönottoon ja 
opetteluun panostetaan niin mediaseurannassa 
kuin tiedotejakelussa ja myös henkilöstölle jär-
jestetään viestintävalmennusta. Alkuvuodesta 
opetellaan Twitterin tehokkaampaa käyttöä ja 
loppuvuonna  järjestämme asiantuntijoiden esiin-
tymiskoulutuksen.

Viestintä ja muut tukipalvelut

Ennusteet ja esimerkkiperhelaskelmat

VUODEN AIKANA järjestetään kaksi talousennus-
teen julkistamistilaisuutta, maaliskuussa ja syys-
kuussa. Syksyn ennusteen yhteydessä julkistamme 
myös esimerkkiperhelaskelmat.

Tutkimusfoorumi

JÄRJESTÄMME TUTKIMUSFOORUMEITA edellis-
ten vuosien tapaan ajankohtaisista tutkimustee-
moista taustaryhmille ja toisinaan ne ovat myös 
laajemmalle yleisölle avoimia. Suunnitteilla on kol-
me tutkimusfoorumia vuodelle 2021.

Tohtorihautomo

JATKAMME TOHTORIHAUTOMON markkinointi-
työtä. Tohtorihautomossa työskenteleville tutki-
joille ja heidän tutkimusaiheilleen haemme näky-
vyyttä oman uutiskirjeen ja esittelyvideon keinoin.

Taloustieteen taju

TALOUDELLISTEN TUTKIMUSLAITOSTEN Talous-
tieteen taju -yhteishankkeessa tuotamme verkko-
sivut, videoita ja infografiikkaa sekä tiivistämme 
viestinnällistä yhteistyötä tutkimuslaitosten välillä. 
Hanke on kaikille osallisille aito mahdollisuus astua 
tutkimusviestinnässä seuraavalle tasolle. Hank-
keen avulla voimme parantaa myös taloudellisten 
tutkimuslaitosten mainetta nuorten keskuudessa 
kiinnostavina työnantajina. Laajennamme ja ke-
hitämme aiempaa interaktiivisemmaksi syksyn 
ennusteen yhteydessä julkaistavaa, kotitalouksien 
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AILA MUSTONEN 
ohjelmistoasiantuntija

JAANA TOIVAINEN 
hallintosihteeri

MERJA LINDHOLM 
taloussihteeri

ostovoiman muutoksia esittelevää Esimerkkiper-
heet-julkaisua. Lisäksi yleistajuistamme pääasias-
sa olemassa olevia tutkimuksiamme teemoilla: 
koulutus, yrittäjyys ja taloudelliset lähtökohdat.

Sidosryhmätyö

JATKAMME EDUSKUNTAPUOLUEIDEN edustajien 
kutsumista vierailulle PT:lle. Jatkamme myös yh-
teydenpitoa liittojen suuntaan ja pidämme keski-
näisiä palavereja säännöllisin väliajoin.

Työyhteisön kehittäminen

KEHITÄMME TYÖYHTEISÖÄMME systemaattisesti 
aloitetun prosessin mukaisesti vuoden 2020 työ-
yhteisökyselyn tulosten pohjalta. Viestintäkoor-
dinaattori Essi Lindberg ja hallintosihteeri Jaana 
Toivainen yhdessä johtaja Elina Pylkkäsen kanssa 
luotsaavat prosessia eteenpäin.

Essi Lindberg
viestintäkoordinaattori


