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Tutkimuslaitoksen tehtävistä ja organisaatiosta 

Olen suurimmaksi osaksi samaa mieltä MP:n muistiossa 8.7. esitetyistä 

asioista. Seuraavaan olen koonnut omia mietteitäni tämän muistion täyden-

nykseksi ja kommentoin kohtia, joissa näkemyksissämme on ~ivahde-eroja. 

1. Tutkimuslaitoksen asema ja luonne 

~~i ~\, 
Mielestäni tutkimuslaitoksen arvostukseen SP:n ulkopuolella ei ole 

suhdannevaihteluiden ennustamisen menestyminen vaikuttanut juuri lainkaan, 

koska ennusteemme melkein yksinomaan on jäänyt pankin sisäpuoliseksi tie-

d0ksi. Arvostukseemme vaikuttaa enemmän suhdannetutkimuksesta julkaisemamme 

tulokset samoinkuin suhdannekehitystä valaiseva aineisto (Bulletin, Suunta 

~~,V 
/_'0' V 
-! f 'v ~ ja Suhdanne ym.). Arvostuksemme talon ulkopuolella ja samalla asemamme tut

, ':jkimuslaitoksena on riippuvainen nimenomaan tutkimustoimintamme tasosta ja 

Nykyisessä tilanteessa, jossa uusia tutkimuslaitoksia on syntynyt ja 

.{ .~ 
') , 

entisiä ,laajennetaan ja kilpailu kiristyy, asemamme säilyy vain, jos pystymme 

,~ nostamaan tutkimuksen tasoa. Siihen meillä on käsittääkseni paremmat mahdol-

lisuudet kuin useimmilla muilla laitoksilla. Tutkijoiden koulutuksen taso 

on laitoksessamme edelleen korkeampi kuin muissa laitoksissa. Paljon riippuu 

innostuksesta tutkimustybbön, jota nähdäkseni voidaan parantaa sekä ohjauk-

sessa että tutkimusassistenttien ja muun apuhenkilökunnan lisäämisen kautta. 

Suomen Pankin sisälIä,arvostuksemme riippuu paljon siitä, missä määrin 

pystymme auttamaan talouspolitiikan suunnittelussa, nimenomaan ennusteiden 

ja politiikan vaikutusten kvantitatiivisen selvittämisen osalta. Laitoksen 

panos on lisäksi merkittävä pankin informaatiojärjestelmän kehittämisessä, 

missä asiantuntemustamme tarvitaan edelleen. 
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Olen samaa mieltä MP:n kanssa siitä, että ennusteiden laadintaa on 

jatkettava ja miehitys myös reaalipuolella on säilytettävä vahvana, vaikka 

painopistettä siirretäänkin rahataloudelliselle puolelle ja rahataloudellisen 

ja reaalitaloudellisen kehityksen välisten kytkentöjen selvittämiseen. Ko-

rostan sitä, että tämä on vaativa ekonometrinen tutkimusalue ja vaatii paljon 

käyttämiltämme tutkimusmenetelmiltä. 

Ennustehorisontin laajentaminen (MP:n paperi, s. 3) on mahdollista malli-

projektimme mybbemmässä vaiheessa, jolloin toivon mukaan päästään mallin simu-

loimiseen. On ilmeisesti mahdollista käyttää suhdannemalleja 2-3 vuoden ennus-

teiden laadinnassa paremmin kuin keskipitkän ajan malleja suhdannekehityksen 

ennustamisessa. 

Mitä tulee akateemiseen ja e.m. muuhun tutkimustyöhön, on mielestäni 

mahdollista mm. malliprojektin puitteissa entistä enemmän yhdistää näitä tut-

kimusalueita, jolloin raja näiden välillä hämärtyy. Toisin sanoen mallipro-

jektin yhteydessä on mahdollista tehdä akateemisia .. , opinnäytteitä suhteellisen 

pienellä lisävaivalla ja samalla hyödyttää itse malliprojektia. Tämä oli ame-
I 

rikkalaisten (mm. Federal Reserve - MIT -ryhmän) kokemus. 

2. Tutkimuslaitoksen organisaatio 

Tutkijapuolella organisaatio on edelleenkin säilytettävä joustavana, jotta 

byrokratisoitumisen vaarat vältetään. Olen sitä mieltä, että virastotyyppisessä 

organisaatiossa ei synny aitoa tutkimusta juuri lainkaan. Ongelmana onkin, 

miten tutkimusjohtajaidea syötetään sisään niin, että tutkijoiden oma-aloit-

teisuus ei heikkenee Sanaa 'hiostaminen' olisi tutkimustyön ohjauksessa väl-

tettävä lausumasta ääneen. Systeemiksi on ehdotettu sellaista, että jokainen 

tutkija keskustelee ongelmistaan säännöllisesti ainakin yhden, mutta mieluum-

min kahden ohjaajan kanssa. Tutkijoiden on hyvä kuulla useampiakin kuin yhtä 

mielipidettä, mutta tämä edellyttää sitä, että ohjaajat vastaavasti keskus-

televat keskenään tutkimuksista. Tämä järjestelmä vaatii useita ohjaajia. 

Oheen liitetyssä ehdotelmassa ohjaajina syksyllä 1970 toimisivat: Paunio, 

Kukkonen, Puntila ja Molander. 
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Laitoksen muiden toimintojen organisaatio olisi järjestettävä paljon 

nykyistä kiinteämmäksi ja porrastusta lisäten sekä johdon rutiinitehtäviä 

vähentäen, niinkuin MP:n paperissa esitettiin. Toimistopäällikkö osasto-

päällikön alaisena tämän teknisen tason johdossa on tarpeellinen ja idea 

on toteutettavissa lähitulevaisuudessa. Laskentahenkilökuntaa on jo lisätty 

(Pulli ja Salomaa). Tilannetta on nyt syytä tarkkailla ja lisätä vieläkin 

laskijoiden lukua, jos tutkijoille yhäkin jää rutiinitöitä liikaa. 

Piirustustyön siirtäminen laskijoille on jo MäyräIässä osittain to-

teutettu. Olen samaa mieltä siitä, että osa siitä voidaan" siirtää laski-

joille. Toisaalta kokemukseni mukaan analyysin tulosten piirtämisessä tut-

kija oppii näkemään asiayhteyksiä, jotka muutoin jäävät selvittämättä. Tie-

tokoneen piirturi UNIVACiin siirryttäessä enis vuonna tulee -jonkin verran 

helpottamaan piirustustyössä. 

Suunnan ja Suhdanteen vaatimaa piirustus- ja toimitustyön määrää näh~ 

däkseni liioitellaan MP*n paperissa. 2-3 päivää kerran neljännesvuodessa 

yhdeltä piirtäjäItä ei ole paljon verrattuna koko audiovisuaalisen järjes-

telmämme vaatimaan työmäärään erityisesti, kun otetaan huomioon, että tu-

lokset tässä tapauksessa leviävät suurelle joukolle talon ulkopuolella. 

Samoin Suunnan ja Suhdanteen vaatima toimitustyön määrä ei ole suuri rasitus. 

Pulmana on ollut työllistää toimittaja väliaikoina. Suunnan ja Suhdanteen 

edellyttämä laskentatyö tulee koko ennustetyön hyväksi, koska aikasarjoja 

siinä joka tapauksessa tarvitaan. Pankin informaatiojärjestelmää kehitet-

täessä on pikemminkin lisättävä tietopankkiin kerättävien aikasarjojen lukua 

kuin luovuttava siitä kohtuullisesta määrästä, joka nykyisin:jalostetaan. 

Eri asia on, että Tilastollinen päätoimisto saisi ottaa osan aineistosta 

jalostettavaksensa. Viimeistelyn taso Suunnan ja Suhdanteen piirrospuolella 

on vaatimattomin piirtäjä±n töistä. Se tehdään lyijykynällä valmiiksi paine-
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tuille pohjille, eikä ole lainkaan verrattavissa auditoriokuvien viimeistely

tasoon. Painatustyö tehdään laitoksen ulkopuolella eikä ole rasituksenamme. 

Korrehtuuri- ja oikovedokset ovat· pienitöisempiä kuin muissa julkaisuissa 

painotekniikan erilaisuudesta johtuen. Suunnan ja Suhdanteen vaatiman työ

määrän suhteen olen siis eri mieltä kuin MP. 


