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Rahoitustutkimuksen tila tutkimuslaitoksessa 

. "Keskuspankin tutkimuslai toksena .•... 

.. tulisi tutkimu~laitoksen .ty5skentelyn 

painopisteen' kuitenkin ·siirtyä.raha

tal~u~ellisel~e puolelie":'(tutkimu~l~i~ 

toksen tulevaisuus, sivu 2/13.10.70). 

Ollessani opintomatkalla Yhdysvallo~ssa siirrettiin Suo

men Pankin ta~ekehitystä ja liik~pankkien pankkik~htaista ke-

hitystä ansiokkaasti ja luotettavasti seurannut Tapio Kukkonen 

rahoi tustutkimuks.en. piiristä hänen koulutustaan ja kiinnostus

taan vastaamattomaan tutkimuslaitoksen toimistopä~11ik5n teh~ 

.tävään, (päätös tehtiin de jure vasta palat~uani, mutta de facto 

ennen' sitä). Tämän lisäksi oli pankkisek~orin seurantaan olen

naisen tuen antanut Erkki'Salmi siirretty tuotantosektoriin .. 

Erkki Salmen siirto on palattuani kuitenkin sovittu väliaikai-

seksi ja ·päättyneeksi. 

Kari Puumasen väit5skirJaty5 on suhteellisen pitkällä ja 

jatkuvasti eqistymässä, joten hänen rauhoittamisensakeskeyt

täminen on hiukankaan pitemmälle ajatellen vaikeasti perustel-

tavissa .. Rahoi tustutkimuksesta va.staavat tällä hetkellä aktii-· 

visesti Seppo Kostiainen, joka pitäisi_.voida lähiaikoina rau

hoittaa lisensiaattity5~~ä.käynnistämistä varten se~ä Erkki 

Salmi'. Lisäksi on Immo Pohjola ty5skennellyt malliprojektin 

rahoi ~uspuolen tutkimustehtävissä,' mutta ei rahataloudellisen 

suhdanneseur?-nnan puolella. " . 
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Rahoi tustutkimuksen käytettävissä on lisä.ksi osapäi väi-

sesti aktuaari Airi Mäenpää sekä periaatteessa aktuaåri·Ulla 

Bredenbe~g. Jälkimmäisen panos rahoi~ustutkimuksen ~uolella' 

.pn toistaiseksi ollut pieni ja. sen kasvaminen jatkossa on ky

. seenalaista. 'TämEL.'1 lisäksi·raharyhmän käytettävissä on yksi 

kokenut ja tehokas tutkimusapulainen,. Aila Seppä. Yhteenvetona 

on rahoitustutkimuksen käytettävissä tällä hetkellä kolme tut-

kijaa, joista jatkuvasti yksi pitäisi voida rauhoittaa, ~ekä 

vajaat kaksi aktuaaria ja yksi tutkimusapulainen. 

Ka2asiteetin tarve 

Rahatalouden tutkijaryhmän minimikapasiteetti, jolla voi

taisiin (1) laatia ennusteet neljä kertaa vuodessa suurin piir-

tein nykyisen laajuisina muutamin mahdollisesti tarvittavin väli

tarkistuksin, (2) luoda systemaattinen jatkuvan kehityksen seu-
.. 

rantajärjestelmä ennusteen peittämille alueille lähimmän puolen-

toista. vuoden kuluess~ (3) kehittää jatkuvasti ennustemenetelmiä 

sekä malliprojektin pUitteiisa että sen ulkopuolella,(4) la~jen

taa ennusteiden peittävyys muihin luottolaitoksiin sekä koko 

luottokannan rakenteeseen, (5) luoda edeilytykset t~t~ijoiden 

s~stemaattiseen koulutukseen rahatalouden kaikki osa-aluee.t 

hallitseviksi asiantuhtijoiksi ja (6) antaa mah~ollisuudet tut-

.kimustyön suorittamiseen virk~-ajalla suhdanneseurantatölden 

ohella ja rauhoituksina rutiinitöistä yhteensä noin kolmantiek-

sena talossaoloajasta, on olennaisesti nykyistä suurempi. 
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Rahatalouden suhdanne-ennustekenttä_ käsittäisi tällöin 

vastuualuee·t (1) Suomen Pankin kuukausi ttainen tasekehi·tys, 

(fj) pankkien kuukaus·i ttainen t;asekehi tys, (3) muiden luott~

laitosten tasekehitys ryhmittäin, (4) rahoitustilinpito (lähi-

·vuo;ina vain rahoi~ustaseen'Yläosa), ·(5)·yritystert inve~toin-· 

tien rahoitus (yhdessä .i-nvestointisekt'o:rin kanssa)·, (6) koti

talouksien raSoitus (yhdessä kulutussektorin kanss~); ·(7) luot~o

kanta, (8) kokonaistaloudellisen malliprojektin rahoituslohko sekE 

mahdollisesti (9) osamaksuluottojen keh1'tys. Lisäksi ryhmän te-

hokas suhdanneseuranta edellyttäisi koordinoivaa varttuneempaa 

tutkijaa,. joka ohjaisi ja. valvoisi eri vastuualueiden ennusteiden 

yhteennivel tyvyyttä, ennustemenetelmien kehi tystä ja· ja tkuvan 

kehityksen seurantaa. 

Tämän kentän peittämisessä minimitutkijatarve voidaan ~ar-

keasti arvioida kahdeksaksi tutkijaksi, tilanteessa jolloin käy-

tettävissä olis~ nykyiset vajaat kaksi ak~uaaria ja ny-

kyisen tutkimusapulaisen lisäksi yksi nuorempi tutkimusapulainen. 

Tällöin rahatalouden·ryhmän vastuualueeseen ei ole vielä sisäl

lytetty rahapolitiikan~ipeästi tarvitsemaa Suomen Pankin tase

kehityks~n päivittäistä seurantaa enempää kuin lii~epankkien 

pankkikohtaista seurantaakaan. Näillä alueilla menetelmien.kehit-

tämistarve on .tavattoman suuri, ·ja mikäli nämä katsottaisiin 

tutkimusl~itoksen rahatalouden ryhmän vastuualueeseen kuulu

viksi, edellytettäisiin lisäksi kahta tutkijaa ja yhtä lasku

apulaista, sen lisäksi, että Tapio Kukkonen irroitettaisiin joh

tamaan tätä toimintaa. Tässä ns. "suurtutkimuslaitoksen" tehtävä-

kentän peittämfsessä tarve olisi ts. 11 tutkijaa, 2·aktuaaria ja 

3 lask;~aI?ula.ista. ,-

. .,:;' -. 
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Ratkaisuesitys '. 
'. 

Rahatalouden ryhmän tutkijavajaus suppeampaa vastuualu~tta 
.1.-

: 'ajatellen .on yiisi .. täysi tehoista ·.tut;kijaa~ Yri ~ykset varttuneem-

pien, j<?, kenttää halli ~sevi~n ~'utkijoiden saamiseksi . ovat kil

pistyneet sekä rahatalousekonomistien ,erittäin rajoitettuun. luku-. 

määrään, myös .eräissä tapauksissa tutkimuslåitoksen palkkatason 
. ' 

jälkeenjääneisyyteen. Varttuneemp~en tutkijoiden rekrytointimah-

dollisuudet voidaan katsoa olemattomiksi~ 

.Tämän vuoksi,rahatalouden ryhmän täydennys joudutaan suorit

:tamaan vaaleanvihreällä akateemisella uustuotannolla, mikä mer-. ' 

k'itsee sitä, että nuorten tutkijoiden 'panos on aluksi hyvin pie

ni ja nostettavissa vain erittäin· tehokkaan koulutusohjelman 

". ·avulla. 

Yhtenäisen ja tehokkaan koulutuksen järjestäminen nuorille 

tutkijoille on kannattavaa vain siinä tapauksessa, että hei tä. 

on riittävän monta. Kun lisäksi on otettava huomioon, että tässä 

kriisitilanteessa tarvittava nopea rekrytoi~ti väi~tämättä joh

taa hiukan suurisilmäisemmän seulan kä~ttöön, on varauduttava 

siihen, että osa uusista tutkijoista osoittautuu ryhmän kannalta 

käyttökelvottomiksi. Tämän vuoksi olisi 
",' 

Esitys 1. Tutkimuslaitos rekry~oi p~of. 

Paunion asiantuntemuksen avustamana· kuluvana 

keväänä Helsingin Yliopistosta valmistuvista 

'valtiotieteen kandIdaateista 6 tutkimushar-
. -"'-:'~ -

joittelijaa vuoden harjoitteluajaksi raha-

talouden'ryhmässä suoritettavaa harjoittelua 

varten. Näistä pitäisi 3 saada jo heimikuun 

.valmis~umiserästä sijoitettua taloon maa-
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liskuun alusta ja loput viimeistä.än ·touko-

kuussa valmtstuvista kesäkuun alussa. 

Tutkimuslaitoksen huonetilat eivät saa asettaa estettä täl-

laiselle rekrytoinnille. MäyräIän kaksi suurta huonetta voiqaan 

jakaa pienempiin työskentelytiloihin suhteellisen kevein raken

tein ja pie~in kustannuksin: 'Harjoitteluvuoden aikana nuoria 

tutkijoita voitaisiin sijoittaa kolmekin samaan huoneeseen. 
". 

Raha talouden ryhmän si jai tseminen varsinaisessa rå.kennuksessa 

. yhtenä kokonaisuutena olisi hyödyllistä, joten olisi syytä har-

.. kita muiden tutkijoiden siirtämistä'Mäyrälän puolelle. Elleivät 

Mäyrälän tilat osoittaudu riittäviksi, olisi pankin lähiympä-

ristöstä voitava löytää tilaa tutkimuslaitoksen käyttöön, var-

sinkin kun otetaan huomioon, että tutkimuslaitoksen mahdolli- . 

. suudet vastata tehtäväalueestaan nykyisellä tutkijavoimalla ·ovat 

enemm,än kuin kyseenalaiset ja näin ollen laajenemistarve on 

välitön ja jatkuu ainakin 25 tutkijan kokoon asti. Tästä sy~stä 

Esitys 2. Tutkimuslaitos laatii välittö

mästi ja kiireellisesti suunnitelman, jonka 

puitteissa tutkimuslaitoksella on käytettä

vissä lähimmän vuoden kuluessa tiloja 10 

tutkijan lisäystä varten. Näistä ainakin 

-6 kesäkuun alkuun mennessä. 

Mikäli tutkimuslaitoksen katsotaan olevan vastuussa. myös 

rahapoliittisesta kehityksen seurannasta kotimaisilla sektoreilla 

sekä siihen lii ttyvästä toimenp,~ teiden su~i ttelu~tå, olisi 
.~.., -

,Esitys 3. Tapio Kukkonen vapautettava kesä

kuun alusta luki~n toimistopäällikön'tehtä

vistä ja määrättävä johtamaan rahapoliittistc 
.. 
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kehityksen seurantaa·sek~.yhdess~·Markku 
'. 

Puntilan kanssa vastaamaan rahapoliittisten 

toimenpiteiden valmistelutehtävistä. ~äm~ 

. ryhm~n vahvi.staminen kahd~lla tutkijalla 

pitäisi pyrkiä suorittamaan my6s kesän al-

kuun menness~. 

~. .. 


