
-e 

Valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan 

asettamalIe tutkimuksen koordinointijaostolIe 

Vastauksena jaoston kirjeessään 21.4.1969 ja kokouksessa 

5.5.1969 esittämiin kysymyksiin Suomen Pankin taloustieteelli-

nen tutkimuslaitos esittää kunnioittaen seuraavan. 

- Yhteiskuntatieteellisten tutkimuslaitosten kehittämissuunni-

telmat ja niiden tärkeysjärjestys 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tehtä-

vänä on yhtäältä taloustieteellisen perustutkimuksen suoritta-

minen ja toisaalta erilaisten käytännöllisesti suuntautuvien 

selvitysten teko keskuspankkipoliittisen päätöksenteon tarpei-

siin. Nämä molemmat yhdessä palvelevat osaltaan myös ekonomis-

tien jatkokoulutusta, mikä nimenomaisesti kuuluu laitoksen teh-

täviin. 

Taloustieteellistä tutkimusta suorittavien laitosten suo-

rituskapasiteetin kasvaessa on laitosten välisen työnjaon ke-

hittäminen käynyt ajankohtaiseksi. Tässä valossa tulee Suomen 

Pankin tutkimuslaitos suuntautumaan erityisesti rahataloudelli-

seen tutkimukseen ja kansantalouden lyhyen ajan dynamiikan sel-

vittämiseen. Laitos ei kuitenkaan pidä vielä täs?ä vaiheessa 

jyrkkää tutkimuskentän rajausta tarkoituksenmukaisena, vaan kat-

soo, että sen on edelleen oltava valmis ottamaan tutkimusohjel-

maansa lupaaviksi ja tarpeellisiksi katsottuja tutkimusprojek-

teja muiltakin &lueilta. 
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- Yhteistyön ja työnjaon järjestely tutkimuslaitosten ja korkea

koulujen kesken 

Tutkimuksen edellyttämän tilastoaineiston tuottamiseksi lai

tos on toiminut yhteistyössä Tilastollisen päätoimiston kanssa 

ja laitos on myös itse toiminut perustilastojen tuottajana erityi

sesti niiden kehittämisvaiheessa. 

Yhteistyö korkeakoulujen ja toisten tutkimuslaitosten kanssa 

on tapahtunut informaalisten henkilökohtaisten kontaktien puit

teissa. Tältä osin jatkuva huolehtiminen näiden kontaktien riit

tävyydestä päällekkäin menevien tutkimusten välttämiseksi ja tut

kimusten tärkeysjärjestyksen pohtimiseksi saattaisi, etenkin mi

käli tutkimuslaitosten lukumäärä vielä kasvaa, edellyttää nykyis

tä suurempaa systemaattisuutta. 

Työnjakoa korkeakoulujen kanssa olisi laitoksen kannalta 

katsoen kehitettävä siten, että korkeakoulut huolehtisivat tutki

jakoulutuksesta nimenomaan metodisen valmiuden lisäämiseksi olen

naisesti nykyisestään, jolloin laitos voisi keskittyä enenevässä 

määrin tutkimustyöhön ilman tutkijoiden aikaa vaativaa pohjakou

lutusta. 

Työnjako muiden tutkimuslaitosten kesken lankeaa tietyssä 

määrin luonnostaan, mutta epäilemättä monilla raja-alueilla on 

edellytyksiä hedelmälliseen yhteistyöhön kokemustenvaihdon ja 

koordinoinnin merkeissä. 

- Tutkimuksen järjestelyssä ilmenevät epäkohdat ja puutteet 

Perustutkimuksen kannalta voidaan kenties epäkohtana Suomen 

Pankin tutkimuslaitoksen kohdalla pitää käytännöllisesti suuntau

tuneiden selvitysten osuuden jatkuvaa kasvua, joka rajoittaa pe

rustutkimusmahdollisuuksia. Tämä kehitys tulee jatkuessaan aset-
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tamaan kasvavia vaatimuksia lähinnä korkeakouluissa suoritetta

valIe peruskoulutukselle. Tämän puolen suunnittelussa yhteistyö 

saattaa olla välttämätöntä. 

Taloustieteellinen tutkimus tulee tulevaisuudessa tarvitse

maan -kasvavassa määrin tietokonepalveluksia, nimenomaan kapasi

teetiltaan suuria tietokoneita monimutkaisten mallien käsittelyyn. 

Tältä osin saattaa tulevaisuudessa ilmetä puutetta konekapasitee

tista ja myöskin ohjelmointikapasiteetista. Näiden puutteiden 

korjaaminen useammille tutkimuslaitoksille yhteisen ratkaisun 

puitteissa saattaisi olla tarkoituksenmukaista. 

- Tiedotusyhteyksien järjestely, tutkimustulosten tiedoksisaatta

minen ja tiedon hyväksikäyttäminen 

Suomen Pankin tutkimuslaitoksen oma julkaisutoiminta on var

sin laajaa. Laitoksen tutkijoiden omia tutkimustuloksia julkais

taan kahdessa painetussa ja yhdessä monistesarjassa. Tämän li

säksi laitos julkaisee ulkopuolisilta tutkijoilta tilattuja tai 

muuten pankkia kiinnostavia tutkimuksia omana sarjanaan. Laitok

sen tutkijoiden tutkimustuloksia julkaistaan osittain myös alan 

tieteellisissä aikakauskirjoissa ja myöskin kansanomaisemmassa 

muodossa muissa aikakaus- ja osittain sanomalehdissä. 

Laitoksen tutkijat osallistuvat myös tiiviisti eri korkea

koulujen seminaari työskentelyyn, jonka puitteissa tutkimussuunni

telmat ja tutkimustulokset jo varsin alustavassa vaiheessa tulevat 

alan muiden tutkijoiden tietoon. Toisaalta korkeakoulut käyttä

vät laitoksen tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen opiskelijoitten 

neuvontaan tutkimusongelmissaan. Lisäksi voidaan mainita laitok

sen tutkijoiden osallistuminen taloustieteellisiin kokouksiin ja 

konferensseihin sekä kotimaassa että ulkomailla. 
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Laitokseen tulevan tutkimustoimintaa koskevan informaation 

hyväksikäyttö on järjestetty säännöllisen laitoksen sisäisen aika-

kauslehti- ja artikkelikatsaustoiminnan puitteissa. Tärkeimpiä 

tutkimustuloksia selostetaan myös laitoksen omissa seminaareissa. 

Tutkijavoimien määrä 

Tutkimuslaitoksen tämänhetkinen tutkijamäärä on n. 15. Var-

sinaisten tutkijoiden lisäksi laitoksessa työskentelee n. 30 hen-

keä. 

Laitoksen tutkijamäärää ei lähinnä huonetilojen asettamien 

rajoitusten vuoksi voida nykyisestään olennaisesti lisätä. Mikäli 

kuitenkin korkeakoulujen tutkijakoulutuksen kehittämisessä pääs-

tään eteenpäin, on tutkimuslaitoksen mahdollista enenevässä mää-

rin keskittyä varsinaiseen tutkimustyöhön ja näinollen laitoksen 

tutkimuskapasiteetti tulisi kasvamaan. 

Helsingissä 22. toukokuuta 1969. 
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