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Suomen Pankin Johtokunnalle 

M u i s t i 0 

Suomen Pankin taloustieteellisestä tutkimuslaitoksesta 

Nyky tilanteesta 

Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos ei enää ole 

elin, jossa tutkijat työskentelevät palkattuina miltei yksinomaan 

edistämään taloustieteellistä tutkimusta. Tutkimuslaitoksen juok

sevat tehtävät käsittävät nykyisellään jatkuvasti monien erityis

selvitysten ja kuukausittaisten taloudellisten katsausten ohella 

kaksi kertaa vuodessa vuodeksi eteenpäin tehtävän, koko taloudel

lista kehitystä koskevan ennusteen. Kun tutkijoiden lukumäärä ei 

ole seurannut tapahtunutta tehtävien kasvua, ovat juoksevat työt 

kasvaneet siinä määrin, että niiden suorittaminen vaatii lähes 

jatkuvasti tutkijoiden kaiken virka-ajan ja usein lisäksi työsken

telyä virka-ajan ulkopuolella. Nykyään ei myöskään ole mahdollis

ta täysin vapauttaa juoksevista töistä tutkijoita, jotka muodol

lisesti ovat rauhoitettuina itsenäistä tutkimustyötä varten. Tut

kimuslaitoksen luonne on näin ollen viime vuosina olennaisesti 

muuttunut ja laitoksesta on kehittynyt elin, joka ensisijaisesti 

kerää ja muokkaa aineistoa Pankin johtokunnan päätösten taustaksi. 

Taloustieteellinen tutkimus jää suurelta osin tutkijoiden vapaa

ajan varaan. 

Samanaikaisesti on taloudellista kehitystä seuraavien sekä 

erityisselvityksiä ja ennusteita laativien tutkijoiden tarve muu

alla yhteiskunnassa kasvanut voimakkaasti. Tämä on johtanut sekä 
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tutkijanpaikkojen lisääntymiseen että tällaisissa tehtävissä mak

settavien palkkojen nousuun ja myös siihen, että on lisätty mah

dollisuuksia itsenäisen tutkimustyön suorittamiseen työn ohessa 

akateemisia oppiarvoja varten. 

Suomen Pankin tutkimuslaitoksen palkat ovat muodollisesti 

seuranneet virkamiespalkkojen kehitystä. Kun sellaista palkkojen 

liukumista, mitä virkamiesten kohdalla tapahtuu siirryttäessä 

korkeammin palkattujen vakanssien käyttöön, ei tutkimuslaitokses

sa ole tapahtunut, ovat tutkimuslaitoksen palkat jääneet jälkeen 

jopa virkamiespalkkojen kehityksestä. Tämä on selvästi havaitta

vissa verrattaessa tutkimuslaitosta esimerkiksi valtion vastaa

vaan tutkimuslaitokseen. Koska itsenäisen tutkimustyön suoritta

minen on lisäksi olennaisesti vaikeutunut, ovat Suomen Pankin 

tutkijoil1een tarjoamat edut nykyisellään huomattavasti vähäisem

mät kuin vastaavissa tehtävissä muualla tarjotut. 

Nykyisen tilanteen vallitessa onkin odotettavissa, että Suo

men Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen taso tulee nope

asti alenemaan, erityisesti suhteessa muiden tutkimuslaitosten 

tasoon, mikäli sen toimintaa ylimalkaan voidaan lainkaan jatkaa 

nykyistä vastaavissa puitteissa. On nimittäin ilmeistä, että lai

toksessa nykyisin toimivista tutkijoista tulee suuri osa varsin 

pian siirtymään vastaaviin tehtäviin muualla ja että nykyisin 

eduin on tutkimuslaitoksen palvelukseen saatavissa ainoastaan 

ylioppilaita, jotka todennäköisesti tulevat välittömästi valmis

tuttuaan lähtemään laitoksesta. 
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Ratkaisuvaihtoehdoista 

Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos näyttää 

olevan tällä hetkellä tilanteessa, jonka kokonaisratkaisuun kyt

keytyy kysymys koko tutkimuslaitoksen toiminnan tarpeellisuudes

ta. 

Jos katsotaan tutkimuslaitoksen nykyisissä oloissa käyneen 

tarpeet~omaksi, ei tilanne edellytä mitään aktiivisia ratkaisu

toimenpiteitä. Tutkimuslaitoksessa tutkijoille tarjotut edut 

ovat tällä hetkellä sellaiset, että niiden soveltaminen tulee· 

nopeasti johtamaan laitoksen tutkimustoiminnan loppumiseen. 

Mikäli tutkimuslaitosta katsotaan edelleen tarvittavan, on 

ratkaistava kysymys, millaista tutkimuslaitosta on pidettävä 

asianmukaisena. Onko tarkoituksenmukaista, että tutkimuslaitos 

nykyisen käytännön mukaisesti, mutta vastoin perinteitään, kes

kittyy jatkuvaan suhdanneanalyysiin Pankin johtokunnan tarpeita 

silmälläpitäen? Vai olisiko syytä pyrkiä uudelleen parantamaan 

tutkimuslaitoksen mahdollisuuksia myös tieteellisen tutkimuksen 

suorittamiseen? 

Ensimmäinen vaihtoehto on saavutettavissa hiukan· pienemmäl

lä henkilökunnan lisäyksellä, mutta edellytyksenä on tutkijoiden 

palkkatason erittäin huomattava korottaminen. 

Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää tuntuvaa tutkijavoimien 

lisäämistä, sillä tutkijoiden vapauttaminen juoksevasta työstä 

ei ole mahdollista, ellei tutkijaa kohden nykyisin tulevaa työ

taakkaa voida olennaisesti keventää. Mikäli juoksevia töitä ei 

voida merkittävästi vähentää, on vaihtoehtona työvoiman lisää

minen. Samalla olisi ratkaistava ne puitteet, joissa tutkimus

laitoksen voimavaroja käytetään toisaalta tutkimus- toisaalta 
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juoksevaan työhön, sillä nämä vaikuttavat tutkijoiden palkkauk

selta edellytettävään tasoon. Tässä yhteydessä on otettava huo

mioon, että laitoksessa tehtävä itsenäinen tutkimustyö liittyy 

suoritettavaan suhdanneanalyysiin ja vie sitä eteenpäin. 

Tämänhetkisin, normaalein palkkaeduin on laitoksen tutkija

työvoimaksi saatavissa vain ylioppilaita. Ylioppilaiden valinta 

joudutaan suorittamaan varsin hatarin perustein verrattuna valin

taan loppututkintonsa suorittaneista, jossa voidaan nojautua suo

ritettuihin akateemisiin opinnäytteisiin. Ylioppilastasolla suo

ritettu valinta saattaakin johtaa ainoastaan tutkija-aineksen 

tason laskuun. 

Palaaminen tilantees~'en, jossa uudet tutkijat olisivat lop

pututkintonsa suorittaneita, edellyttää lähtöpalkkojen radikaa

lia korottamista, varsinkin jos pyritään lisäämään tutkijoiden 

määrää ja jos pyritään saamaan tutkijoiksi keskitasoa parempaa 

ainesta. Tutkimuslaitos ei suinkaan enää ainoana tarjoa paikkoja 

taloustieteellisen koulutuksen saaneille tutkijoille. Tilapäis

ratkaisuksi voitaisiin esittää sopimuspalkkoihin siirtymistä 

uusien tutkijain osalta. Tällainen järjestely merkitsisi kuiten

kin tutkimuslaitoksessa jo työskentelevien tutkijoiden diskrimi

nOintia, jonka salaaminen on ajan mittaan nykyisten kokemusten 

valossa mahdotonta ja joka johtaisi tutkimuslaitoksen hajoamiseen 

sisältäpäin. 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen toiminnan 

jatkuminen ja varsinkin sen edelleen kehittäminen edellyttää pe

rusteellista tarkistusta tutkimuslaitoksen tehtävien, tutkijoi

den lukumäärän, tutkimusmahdollisuuksien ja palkkauksen osalta. 

Tällöin palkkauksen tarkistus ei ole vältettävissä. Palkkojen 

tarkistuksesta luopumista ei voida perustella Pankin sisäisen 
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palkkarakenteen säilyttämisen välttämättömyydellä, koska on täl

laisessa tapauksessa luonnollista, että suhteelliset palkat nou

sevat alalla, jolla kysynnän suhde tarjontaan on kasvanut verrat

tuna muihin aloihin. 

Esitetyt ongelmat näyttäisivät edellyttävän nopeata ratkai-. 
sua, mikäli halutaan välttää jo tapahtuneen, tutkimuslaitoksen 

toimintakykyä pitkäksi ajaksi olennaisesti heikentäneen siirtymi

sen uusiutuminen. Näiden ongelmien ratkaisut kytkeytyvät siinä 

määrin toisiinsa, että mikään niistä tuskin on ratkaistavissa 

erillisenä • 
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