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TUTKIJOIDEN KOULUTUS KEVÄTKAUDELLA 1971 

Tutkijoiden koulutukseen liittyvät pääperiaatteet on kitey

tetty viimeksi 13.1001970 p~ivätyssä muistiossa "Tutkimuslaitok

sen tulevaisuudesta". Tältä pohjalta on laadittu seuraava kevään 

1971 ohjelma. 

1) Perjantaisin klo 9.10 - 10.30 käsitellään David S.Huang;in 

kirjaa "Regression and Econometric Methods". Tämä kurssi on 

tarkoitettu tutkijoille ja muillekin, joiden kvantitatiivi

sia analyysimenetelmiä koskeva tuntemus on suhteellisen ra

joitettu. Luennoitsijana on Ahti Molander. 

2) Maanantaisin klo 14.45 - 16.00 käsitellään kaikkien tutki

joiden kannalta relevantteja erilliskysymyksiä sekä pidemmälle 

ehtineitä tutkijoita kiinnostavia vaativampia erityisongelmia~ 

Lisäkoulutustarvetta on esiintynyt ainakin seuraavien erillis

kysymyksien kohdalla: 

- uusi SNA, s en sisältö ja siihen liittyvät laskentamenetelmät 

- kansantalouden kirjanpito 

- panos-tuotosmenetelmä 

Luennoitsijoiksi pyydetään Tilastollisen päätoimiston tutki

joita. Eräitä erityisongelmia esittel i sivät tutkimuslaitoksen 

tutkijat vuoroperiaatteen mukaan. 

3) Tutkijoiden ohjaus toteutetaan entiseen tapaan siten, että 

kukin tutkija vuorollaan keskustelee ajankohtaisista tutkimus

ongelmistaan Ahti Molanderin kanssa vastaanottoaikojen puit

teissa. Pertti Kukkonen ohjaa Kari Puumasen ja Sirkka Hämä

läisen väitöskirjatöitä erityisesti metodologiselta osalta 

sekä Heikki Koskenkylän lis.tutkimusta. Lisäksi hän ohjaa 
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malliprojektiin liittyvää tutkimusta. Prof . Paunion osuus 

tutkimusten ohjauksessa on vielä päättämättä. 

4) Pienryhmätyöskentelyn tulisi myös saada asiaankuuluva sijansa 

koulutusohjelmassa. Käytännössä tämä voitaisiin järjestää 

siten, että tutkimusohjaaja harkintansa mukaan kutsuu sopi

vaksi katsomansa ryhmän kokoon käsittelemään eri tutkijoiden 

tutkimuksiin liittyvää problematiikkaa laajemmasta näkökul

masta. 

5) Pidemmälle saatet tuj en tutkimusten ja selvitysten kohdalla 

olisi edelleen syytä noudattaa periaatetta, jonka mukaan 

tutkijat ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat kokoon

tuisivat Pankin kerholle puimaan ao. aihetta. 

6) Mall iprojektiin liittyvät seminaarit pidetään keskiviikkoisin 

klo 14.45 - 16 .30 Pertti Kukkosen johdolla . Ensimmäisenä ai

heena on (13.1.) simulointimene telmien ja "Econometric Gaming"

ohjelmapakkauksen käsittelyn jatkaminen. Sitä seuraavat hinta

palkkamallin esittely (20.1.) ja uusimpien tuontimallikokei

luiden esittely (27.1.). 

7 ) Uusien UNTVAC 110B-ohjelmien yleisselostusta sekä käyttöohjeita 

varten pidetään luentotilai suuksia ohjelmien tultua käyttökun

toon. Luennot pitää Riitta Jokinen . 


