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Tutkimuslaitoksen kehittämislinjoista 

27.l.l97l/MP 

)?:~I/'~ Per,~;( t:. 

Seuraavassa muistiinpanoja ja ajatus-

kehitelmiä keskustelujen pohjalta, joita 

olen käynyt mm. Pertti Kukkosen, Ahti 

Molanderin, Tapio Kukkosen, Sirkka Hämä-

läisen, Pekka Korpisen ja Seppo Kostiaisen 

kanssa. Eräistä osa-aspekteista on ollut 

keskusteluja myös muiden kanssa. 

1. Tutkimus vai suhdanneseuranta 

Tutkimuslaitoksen luonteeseen on kuulunut ja tulee il-

meisesti edelleen kuulumaan se, että tutkijat suorittavat 

akateemisia opinnäytteitä olennaisena osana tutkimuslaitoksen 

kokonaistuotoksesta. Tutkimusaiheiden valinta ja tutkimusten 

linjaus olisi tosin kenties pyrittävä kiinteämmin kuin aikai-

semmin niveltämään tutkimuslaitoksen suhdanneseuranta-, ennuste-, 

ja talouspoliittisen suunnittelun tehtäviin. Joka tapauksessa 

on pyrittävä siihen, että tutkimuslaitos pystyy tarjoamaan Koh

tuulliset olosuhteet akateemisten opinnäytteiden suorittami

selle virka-ajan puitteissa. Tätä näyttäisi edellyttävän myös 

kilpailukykymme säilyttäminen akateemisen työvoiman markkinoilla. 

Tutkimuslaitoksen tuotoksesta voinee tutkijoiden työpanok-

sella mitattuna kuitenkin enintään kolmannes suuntautua akatee-

misiin opinnäytteisim.n. Toiset kolmannekset menisivät lähinnä 

suhdanneseurantaan ja talous- sekä rahapoliittisen suunnittelun 
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edellyttämään selvittelytyöhön. Tällaista tehtäväkentän ,kokonai-
/ 

suut ta ajatellen ei ole tarkoituksenmukaista, että tutkijoiden 

palkkaus on k~takuinkin yksibikoisesti kytketty akateemisten 

opinnäytteiden suorittamiseen ja että menestyksekäs tutkimus

laitosura väistämättä on edellyttänyt ainakin jonkinlaista me

nestystä myös akateemisissa opinnoissa. Päin vastoin tällainen 

palkkausjärjestelmä on saattanut ennustetyötä ja talouspoliit

tista valmistelut yötä ajatellen olla jopa vahingollinen, koska 

se on hylkinyt tutkijoita, jotka ovat voineet olla hyviä ennuste-

ja selvitystyössä, mutta eivät ole soveltuvia akateemisiin opin-

toihin. Tutkimuslaitoksen pitäisi voida luoda edellytykset eko-

nomistiuraan myös ilman ylempiä akateemisia tutkintoja rinnak

kaisena akateemisten opintojen perusteella etenevälIe uralle. 

Joka tapauksessa on ilmeistä, että valtaosalla.laitoksen 

tutkijoista tulee jatkuvasti olemaan myös akateemisia tavoit-

teita ja että tutkijat edellyttävät voivansa omistaa osan ajas

taan akat~emisille opinnoille. 

2. Akateemisten opintojen edellytykset 

Edellytykset akateemisten opintojen harjoittamiseen tutki

muslaitoksessa on pyritty tarjoamaan osaksi päivittäisistä ru-

tiinitöistä säästyvänä virka-aikana sekä toisaalta tarjoamalla 

mahdollisuudet ulkomaisiin opintomatkoihin ja suhteellisen pit

käaikaisiin yhtämittaisiin rauhoituksiin rutiinitöistä. Järjes-

telmä ei ulkomaisia opintomatkoja kenties lukuunottamatta ole 

toiminut täysin tyydyttävästi. 
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Eräänä ilmeisenä puutteena on ollut pätevän ja kannus ta van 

tutkimusohjauksen niukkuus. Tätä puutetta tuskin voidaan käytän-

nön järjestelyillä ratkaisevasti korjata. 

Toisena ilmeisen tuntu~sena puutteena on nähty tutkija

kapasiteetin riittämättömyys edellytettyyn ei-akateemiseen tuo

tokseen nähden. Tätä on.syytä tarkastella hiukan lähemmin. 

Seuraavassa on esitetty tutkimuslaitoksen tutkijakapasitee

tin tarve tutkijamääränä, jolla 'voitaisiin (1) laatia ennusteet 

neljä kertaa vuodessa suurin piirtein nykyisen laajuisfuna muuta

min mahdollisesti tarvittavin välitarkistuksin, (2) luoda syste

maattinen jatkuvan taloudellisen kehityksen seurantajärjestelmä 

ennusteen peittämille alueille lähimmän vuoden - puolentoista 

kuluessa, (3) kehittää jatkuvasti ennustemenetelmiä sekä· malli

projektin puitteissa että sen ulkopuolella, (4) laajentaa raha~ 

taloudellisten ennusteiden peittävyyttä muutaman lähivuoden ku-

luessa sekä (5) luoda edellytykset tutkijoiden systemaattiseen 

koulutukseen ryhmiensä kaikki osa-alueet hallitseviksi asiantun

. tijoiksi ja (6) antaa mahdollisuudet tutkimustyön edistämi~een 

virka-ajalia suhdann~seurantatöiden ohella ja rauhoituksina 

rutiinitöistä yhteensä noin kolmanneksena talossaoloajasta. 
-- --- -

TutkJjatarve on kartoitettu erikseen reaalitalouden, ulko-

maantalouden ja rahatalouden ryhmien osalt~. Tällöin on edel

lytetty, etta kunkin ryhmän täydennyksenä on vähintään yksi 

aktuaarit~soinen ja vähintään kaksi tutkimussihteeri- tai tut

kimusapulaistasoista henkilöä. Tarvittavaksi tutkijavahvuudeksi 

on tällöin saatu oheisen taulukon.esittämä 25~ joista keski

määrin 8 yoitaisiin rauhoittaa rutiinitöistä. Aktruivisen suh

danneseurannan tarve olisi 17 tutkijaa. 

, 
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Taulukossa on seuraavaksi esitetty todellinen tutkijatilanne 

eri ryhmissä, jolloin perusrivillä ovat mukana malliprojektitut

kijat,mutta eivät virkavapaana olevat tutkijat. Malliprojektitut

kijoiden pOis,jättämi.sen vaikutus on esitetty perusrivin vasem-

malla ja v;trkavapaiden tutkijoiden mukaanottamisen vaikutus perus-

rivin oikealla puolella kussakin ryhmässä. Lopuksi on laskettu to-

dellisen tilanteen suhde arvioituun tarpeeseen prosentteina. 

Tutkijatilanne 

'Tarve 

Tutkijoita 
- rauhoitettuja. 

Aktiiveja 

Todellisuus 1 

Tutkijoita /6.5/ 

- rauhoitettuja 
(ml. ma11iproj.) /4/ 

Aktiiveja 

TodellisuusLTarve %1 

TUtkijoita /65/ 

- rauhoitettuja /133/ 

Aktiiveja 

1 / / Malliprojekti pl~. 

( ) Virkavapaat ml. 

Reaali-
talous 

10 
3 

7 

8.5 

6 

2.5 

85 

200 

36 

tammi- helmikuussa 1971 

Ulkomaan- Raha- Yhteensä 
talous talous 

7 8 25 
2 3 8 

5 5 17 

4 (7) - /3/ 3.5 /13.5/ 16 (20) 

2 . /1/ 1.5 /7/ 9.5 

2 2 6.5 

57· (100) /38/ 44 /54/' 64 . (80) 

100 /33/ 50 /88/ 119 

40 40 38 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että (1) tutkimuslaitoksen tut

kijavajaus olisi vain noin 20 %, jos kaikki virkavapaina olevat 

tutkijat olisivat paikalla ja malliprojektitutkijat luettaisiin 

tutkijavahvuuteen mukaan. Vajaus keskittyisi miltei yksinomaan 

rahatalouden ryhmään, jossa miehitysvajaus on noin puolet. (2) Rau

hoitettuja tutkijoita on 'nykyiseen tutkijavahvuuteen nähden ehdot-

tomasti liikaa ja liikarauhoitus on kohdistunut nimenomaan reaali

talouden ryhmän tutkijoihin. Voidaan lähteä siitä, ~ttä aina rau-

hoitusten jakautuminen ryhmittäin on epätasaista, mutta~erot tällä 

hetkellä näyttävät tavattoman suurilta. Vaikka malliprojektitut

kijat jätettäisiin laskennan ulkopuolelle, on tulos edelleen se, 

että tutkijoita on rauhoitettuina liikaa tämänhetkiseen tutkija

kapasiteettiin nähden. (3) Aktiivisesti suhdanne-ennustefunktiota 

palvelevia tutkijoita on kaikissa, ryhmissä yain noin kolmannes 

arvioidusta määrästä ja tilanne on yhtä surullinen kaikissa ryh-

missä. 

Esitetyn tarkastelun perusteella päädytään kahteen suosituk

seen (1) tutkimuslaitoksen uusrekrytointi on voimakkaasti suun

nattava rahatalouden ryhmään ja (2) laitoksen rauhoituspo11tiikka 

on perusteellisesti tarkistettava. 
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3. Rauhoituspolitiikka 

" Edellä ,on nähty, että edellytykset tutkijoiden rauhoitukseen 

" ovat viime aikaisia "pienemmät, ellei tutkijoiden määrää nopeasti 

lisätä tai ellei tutkijoiden panosta muilla tuotosalueilla voida 

olennaisesti supistaa. Näistä perustosiasioista riippumattakin 

on kenties syytä herättää keskustelu tutkimuslaitoksen raul1oitus-

politiikasta, sillä se" tuskin on ollut optimaalinen. 

Tutkimuslaitoksessa on viime vuosina käytetty rauhoitusjärjes

telmää, jonka mukaan tutkijat noin kerran kolmessa vuodessa rauhoi-

tetaan noin vuoden pituiseksi ajaksi, usein pitemmäksikin,ja tämän 

rauhoitusajan tuloksena edellytetään olevan akateeminen opinnäyte 

tai jatkotutkinto. 

Yksilölliset erot tutkimustyön suorittamisessa ovat epäilemättä 

suuret. On kuitenkin erittäin ilmeistä, ettei tällainen pitkäaikai-

nen eris~ysselliin sulkeminen ole kaikkien työskentely tavan ja 

henkisen tasapainon kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Olisikin 

syyt"ä harkita sii:rtymistä olennaisesti joustavampaan rauhoi tus

politiikkaan. 

Joustavamman järjestelmän olennaisena piirteenä olisi,. että 

akateemista opinnäytettä valmistelevan tutkijan omalle vastuulle 

ja aloitteelle jätettäisiin huomattavasti nykyistä enemmän tilaa 

työnsä jaksottelun ja aikataulun suhteen. Käytännössä, ja varsin

kin nykyisessä tutkijapulatilanteessa, tämä merkitsisi sitä, että 

rauhoitusjaksot tulisivat olemaan keskimäärin lyhyempiä. Nykyi

sissä o~oissa ja kenties pysyvästikin rauhoituskaudet olisi syytä 

katkaista ennustekausien ajaksi. Tällöin rauhoituskausien normaali 

pituus olisi ennustekausien väli ja näitä rauhoituskausia voisi 

olla useampiakin peräkkäin. Voi taisiin ken~.ies harkita myös noin 
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kuukauden, eli puolen ennustekausien välin pituisia rauhoituksia 

esimerkiksi tenttien lukua varten. 

Järjestelmän käytäntöön soveltamisen olennaisina elementteinä 

olisivat (1) kunkin rauhoi~uskauden pituudesta sovittaisiin alus

tavasti tutkimuksen ohjaajan ja tutkijan sekä suhdanne-ennuste

ryhmän jOhtajan kesken (2) tutkija voisi tehdä aloitteen'rauhoitus-

suunnitelman muuttamiseksi katsoessaan, ettei yhtäjaksoisen rauhoi-

tuksen jatkamisesta ole sillä hetkellä vastaavaa.hyötyä,.(3) peri-

aatteessa lähdettäisiin siitä, että noin kolmannes tai neljännes 

tutkijoiden talossaoloajasta olisi tutkijoiden käytettävissä täl

laiseen rauhoitukseen ja rauhoituk:sista pidettäisiin tarkkaa kir

jaa, sellainen oma-alcitteinen rauhoituk'sen keskeyttäminen.ei koi

tuisi tutkijan vahingoksi sekä (4) järjestelmää;:;sovellettaessa 

pidettäisiin normaalina, että yhden. akateemisen arvosanan .. tai 

tutkinnon suorittamiseen käy.tettäisiin.useita.erimittaisia ~au

hoi tuskausia .• 

Tällaisen järjestelyn etuna olisi,. että tutkijat saisivat 

rauhoituksia useammin ja voisivat käynnistää tutkimuksensa seu

raavan vaiheen rauhoituksen aikana sekä viedä sitä'sen jälkeen 

eteenpäin rutiinitöiden ohella seuraavaan rauhoitusta edellyttä

vään vaiheeseen asti. Samalla päästäisiin siitä opinnäytteen 

lopullisen valmistumisen pakosta, joka nykyään liittyy sovellet

tuihin pitkiin rauhoituskausiin. Lisäksi tutkijat säilyttäisivät 

työn kohtuullisen vaihtelevuuden ja kosketuksen erikoisalansa 

taloudelliseen kehitykseen sekä kulloisinkifun yleisiin taloudel

lisen kehityksen piirteisiin ja ongelmiin. Järjestelmän toimivuus 

edellyttää epäilemättä huomattavasti tiiviimpää tutkijavoiman 

käytön suunnittelua ajassa eteenpäin ja jossain määrin jousta

vampaa suhtautumista kaikkien asianosaisten taholta. 
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40 Laitoksen lähiajan ~injasta 

Tutkimuslaitos on ylirunsaiden rauhoitusten, runsaiden virka-

vapauksien ja näistäkin riippumatta melkoisen tutkijapulan vai-

heessa. Vaikeuksia lisää johtotason henkilökunnan riittämättömyys. 

Tällaisessa tilanteessa olisi tutkimuslaitokselle ulkopuolelta 

tulevien tehtävien määrä äärimmäisen ankarasti rajoitettava. 

Hyväksyttäviä voisivat olla ainoastaan (1) työt, joilla on rat- . 

kaiseva merkitys. jonkin tutkijan.pätevyyden kehityk~elle.sekä 

(2) poikkeuksellisesti lyhytaikaiset,. kansallisesti merkityksel-

liset työt, joissa jonkin tutkijan panos on arvioitavissa rat-

kaisevan tärkeäksi. 

Tutkimuslaitoksen osuuden rajoittaminen Bulletinin artikkeli-

tuotannossa olisi myös toteutettava. ankaralla kädellä. Viime vuo

sina ·tutkimuslaitos on tuottanut vuosittain kahdeksan etu- ja 

kahdeksan taka-artikkelia vuodessa eli kaksi kolmannesta Bulletinin 

artikkeleista. 

5. Etenemismahdollisuudet tutkimuslaitoksessa 

Tutkimuslaitoksen vakanssijärjestelmä ja yleensä virkauran 

luomismahdollisuudet tutkimuslaitoksen puitteissa ovat· saaneet 

osakeen ansaittua kritiikkiä. Perusheikkouksia on kenties kaksi, 

joista tosin jälkimmäinen palgolti seuraa ensimmäisestä, nimit

täin (1) äärimmäisen yksisilmäinen tukeutuminen akateemisiin 

oppiarvoihin ihmisen pätevyyden mittana sekä (2) tutkijålinjan 

ja muun tutkimuslaitoksen kutakuinkin täydellinen erillisyys 

virkauramielessä. 
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L __ . __ 

Tutkimus
apulainen 

f~I __ ____ ,./'7 

Toimisto- I 
l apuiainen 
I 1. 

. 1 L_-.:. ___ _ 

Toimitus
apulainen 

Oheisessa kaaviossa on hahmoteltu virkaurajärjestelmää, joka 

ainakin lieventäisi nykyisen järjestelmän pahimpia puutteita. Hah-

motelma lähtee tutkimuslaitoksen organisaatiosta, jossa suhdanne-

enn~stepuolella on kolme toimintayksikköä, reaalitalouden, ulkomaan

talouden ja rahatalouden jaostot, joista kutakin johtaisi ja'osto

päällikkö. Kuhunkin näistä jaostoista kuuluisi tutkfjoiden lisäksi 
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aktuaari tai kaksi, tutkimussihteeri tai kaksi ja mahdollisesti 

nuorempi tutkimusapulainen. Tällainen jaosto muodostai~i toimin-

nallisen'ja samalla koulutusyksikön; jossa tutkimusapulaiset voi-

sivat erikoistua jaoston toiminta-alueella tilastoasiantuntemuk

sen, analyysimenetelmien ja jaoston aluetta koskevan' informaatio

tuotannon perusteel'Iisesti, hallitseviksi suhdanneseurannan erikois-

ihmisiksi. Vastaavanlaista koulutuslinjaa on kuviossa kaavailtu 

tutkimuslai toksen julkaisufunktion puolelle, j'onne mahdollisesti 

voitaisiin myös kytkeä kääntäjät, piirtäjät ja konekirjoittajat. 

Tutkimuslaitoksen ATK-puoli samoin kuin kirjasto edellyttäisivät 

omia virkaurajärjestelmiään, jotka ilmeisesti rakenteeltaan oli

sivat suhteellisen· yksinkertaisia. Molemmilta näistä jälkimmäisistä 

linjoista pitäisi periaatteessa olla yhteydet laitoksen muuhun 

virkaurajärjestelmään. 

Hahmotellun järjestelmän puitteissa olisi irroittauduttava 

aka teemisia loppu tutkin tajå:'lkoskevista vähimmäisvaa timuksista. 

Keskeisimmät näistä olisi va t" (1) ettei aktuaaril ta eikä toimis to

päälliköltä edellytettäisi akateemista loppututkintoa (2) ettei 

jaostopäälliköltä edellytettäisi kandidaatin tutkintoa korkeampaa 

akateemista arvoa (3) eikä osastopäälliköltä myöskään välttämättä 

kandidaatin tutkintoa korkeampaa oppiarvoa. 


