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TutkiTuslaitoksen tutkijaharjoittelijat 

Järjest e lrnä_n perustelut 

Tutkimus laitoksella käynnistetyn tutkijaharjoitte l i j a-

jijrjeste lmän luomiseen johtivat monet teki jät . 

Tutkimuslaitos joutuu jatkuvasti hankkimaan tutkijavoi-

mansa pääasiassa akateemisen loppututkinnon juuri ~uorittaneiden 

piiristä . Akateemiset opinnäytteet ja niistä annetut ar'vosanat 

sekä aineyhdistelmä kertovat vain rajoitetusti kandidaatin edel -

lytyksistH käyt~nn5n ekonomistina . Vu oden harjoitteluaikana 

harjoittelijoiden taipumuksista saadaan tuntuvasti monipuol i-

sernpi ja selke:impi KUV3. . Harjoittelijc.järjestel!112 mahd ollistaa 

tutkijoiden valinnan olennaisesti aika is empaa luotettavammin. 

Tutkimuslaitos pysyvänä ty5pa i kkana e i ens i kuulem2.lta 

k iinnosta lähesktiän k a i kk ia sen eko~omistiteht~vii~ hyvin so-

veltuvia vastavalmistuneita . Sen sijaan vuoden harjoitte 10 a ika 

n ähdään hy5dyllisenä jatkokoulutus mahdollisuutena , jonka olen-

naisesti laajempi joukko on valmis hyvtiksymä~n . Harjoittelijoi-

den on mahdollista pe rehtyä varsin hyvin käytännön ekonomistin 

tehtäviin , jo l loin ntiihin tehtäviin soveltuvat ja niistä kiin-

nostuvat varmemmin .suuntautuvat alalle . 

Vuoden harj·oitteluaika tutkimuslaitoksessa tekee harjoit -

teli~asta , joka kenties jo alunperin on t äsmil lisesti n ä hnyt 

harjoittelun vain j atko --o pinto.ina liike -elärnä.~1n s iirtymistä var -

t'3n, joka t 2. raukse::::sa h y5dy J.liS e D. kon tc. l-ct i henkilön muutami8i.l 
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vuc(..::ien kuluttua . T~llainen tutkimuslaitoksen kasvattien yh-

dysmiesverkko on eritt~in tehokas kvalitatiivisen informaation 

l~hde tutkimuslaitoksen ennuste- ja analyysit yössä . 

Harjoittelijoiden kannalta huolellisesti ohjattu har j oittelu 

tutkimuslaitoksessa antaa jatkokoulutusta alueella , jossa käy

t~n~ön ekonomistin teht ~viä ajatellen akateeminen koulutus on 

jatkuvasti heikoimmillaan . Vuoden harjoittelu tutkimuslaitok

sessa antaa elinkcinoel~m~n palveluks een siirtyvä lIe ekonomis 

tilIe pohjan, jota samas sa ajassa on muualla vaikea saada. 

Harjoitteluaikana on lisäksi mahdollisuus parantaa harjoitte

lijoiden ymmärtämystä Suomen Pankin asemaa ja toimenpi teitä kohtaan. 

Harjoittelijajärjestelmä pakottaa pit~mään laitoksen si

säis e n koulutus- ja kehittärnistyön j atkuvas sa Jiikkeessii . Sa

malla harjoitt e lijajärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden suhteelli

sen joustavaan lait oksen työvoiman lis ä~miseen ja supistamiseen 

kulloistenkin tarpe iden mukaan . 

Mikäli edellä hahmotellut näkökohdat oso ittautuvat myös 

käytännöss~ paikkansa pitäviksi , on harjoittelijaj~rjestelmä 

syytä saattaa jatkuvalIe pohjalle siten, että tutkimuslaitok

sessa on kaiken aikaa 9 - 10 harjoittelijan paikkaa kandidaatin 

tutkintonsa vasta suorittaneille vuoden harjoittelua varten. 

Ha rjoitteluohjelma 

Edellä kaavai ltuj en varsin moninaisten tavoitteiden saa

vuttamiseksi harjoitt~lijoiden ohjelman tutkimuslaitoksessa on 

oltava monipuolinen. 

Harjoitteluohjelman perustavoitteena on antaa harjoitteli-
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joil:'p. mahdo llisimman hyvä yleiskuva käytännön ekonomistin työ

kentästä ja työme netelmist~. Tät3. va rten harjoittelijoille 

annetaan yleiskuva tutkimuslaitoksen kokonaistaloudellisten en

nusteid 0 n laatimisesta kokonaisuutena s e kä yksityiskohtaisempi 

kuva rahatalouden-ulkomaantaloude n tai reaalitalouden kentästä 

tutkimu3ryhm~n (t o i mist on ) puitteissa. Lisäks i harjoittelija 

tulee osallistumaan käyt ännön tasolla ta loudel lis en kehityksen 

seuranta-, analyys i- ja ennustetyöhön jollakin suhteellisen sup

pea lla vastuualueella tästä aluees ta ens i sijaisesti vastaavan 

tutkijan ohjauksessa. Jatko -o pinto j a suunnitteleville pyritään 

hahmotte l emaan ~opiva tutkimusaihe. 

Harjoitteluoh jelman koko l aitoksen työskentely~ koskeva osa 

on tarko itus järjestä~ harjoittelijoille yht e i senä tutkimusla i

toksen ( suhdanneosaston ) puitteissa. Tutkimusryhmittäin (toi

mistoittain ) harj oit teluohje l ma on puole staa n tutki mus ryhmien 

(toimistojen ) vastuulla. 

!iarjoittelijasta tutkijaksi 

Harjoittelijoiden kanssa sovitaan a lun alkae n täsmällisesti 

yhden vuoden harjoitteluajasta, jonka päättyessä harjoittelija 

siirtyy pois tutkimuslaitoksesta, ellei sitä e nnen erikseen toi

sin sovita. 

Mikäli harjo itteluajall päättyessä tutkimuslaitos tarvitsee 

harjoittelijan kaltaista tutkijakapa siteettia ja mik~li harjoit

telija on kiinnoitunut jatka maan työs kent~lyä laitoksessa tut

k ijana ja mikijli l a itoksen ulkopuole lta ei ole löydet t äv issä sel

västi parempaa tutkijaa, harjoittelija otetaa n vuoden harjoitus

ajan j älkeen tutkijaksi. 
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Mik~li taas t utkim~slaitos toteaa, ett~ se voi t ~y tt ~~ k~y

tett~vissää.n o levat tutkijan paikat käytt.ökelpoiserrrrnilla henki

löillä. t.ai rnik~li harjoittelija itse ei ole kiinnostunut t J ös

kentelyr jatkam i sesta laitokse n tutk ij ana , a lkuperäinen sop imus 

vuoden harjoitteluajasta lopet t aa työsuhteen. 

Ei tlmnu tarkoituksenmukaiselta, että harjoittelijoi~en kes

kuudessa suoritettaisiin k iinteiden krit e e rien mukaista karsintaa, 

koska ku lloinkin kys ymy s on varsin monipuolisesta h enkilök ohtais esta 

soveltuvuudesta tutk i musl a itoks een, mink~ lisäksi tutkimus lai

toksen kulloinenkin tutk ijavoiman ottomahdollisuus saattaa vaih

della nollasta j onkin verran ylöspäin. fVIelko ista pitkä j ~n t e i

syyt tä ja mahdollisimman mone n henkilön arviointia harjoitteli

joiden tutkijaedellytyksist~ epäi lem~tt~ tarvitaan, j a li enee 

harkittava, missä m~ärin t.ämän informaation kokoam i ne n on s ys

tematisoitava mahdoll isimman hyvän r ekrytointituloksen aikaan

saamiseksi. 
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Rah8.t8louden flhmä.n ( toimis't on ) har joi t te Ii jaohje lma 

Rahatalouden ryhmään on tarkoitus vuoden 1971 loppuun men

nessä ottaa 4 tai 5 harjoittelijaa, mikä. olisi vallitsevan tut

k ijavajauksen vuoksi hiukan pysyvääharjoittelij a vahvuutta enem

män . 

Tutkimuslait okse n yleisen harjoittelijakoulutuksen lis~ksi 

rahatalouden ryhmän (t oimiston ) h ar joittelijoille tullaan anta

maan seuraava k oulutus: 

1. Rahoituskehityksen ennustaminen 

Harjoittelijoita varten on l aad ittu muistio rahoituskehi

tyksen ennustamisesta , j oka t ässä vaiheess8. ja h a rjoittr:.J.i joiden 

saavuttua suunn111een s amanaikaisesti käydään lipi viikottaln 

kokoontuvassa seminaarissa, johon osallistuvat myösk in rahatalou

den ryhm~n nuoremmat tutkijat . Seminaarissa k~ydä~n muistion 

pohjalta läpi rahoitusennusteiden puitteet ja menetelm~t, mene 

telmien taustalla olevat käyttäytymisolettamukset sekä rahoitus 

kehityksen makrodynamiikka sellaisena kuin se l a itoksella nykyi

sin nähdään. Seminaari tulee käsittämään noin 15 puolentoista 

tunnin tilaisuutta. 

Jatkossa, jQlloln h ;::: rjoittelijoiden saapuminen hajaantuu 

yli vuoden, on syytä hirkita henkilökohtaisen ohjaajan kanssa 

tapahtuvaa itseoplskelua tai pienryhmäopiskelua samaisen muistion 

edelleen kehitettyjen versioiden pohjalta. 
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2. R ~hoitusmarkkinoiden i nstituutio t 

IIarjoitte lijat on tarkoitus systemaattisesti perehdytt~~ 

Suomen rahoitusmarkkinoiden instituutioihin k~ym~ll~ ohjaajan 

kanssa l~pi n~it~ instituutio i ta koskeva keskeinen kirjallisuus , 

tuoreimpana Suomen Pankin Bul l et ini n rahoitusmarkkinainst ituu

t i ota esittelev~t artikkelit . 

3 . Rahoitustilast ot 

Harjoittelijat perehtyv~t ohjaajan opastuksella Suome n raho i

tusma rkkinoita kuvaaviin tilastoihin. 

4. Rahoitustutkimus 

Harjoittelijoiden kanssa k~yd~~n l~pi työryhm~n~ Suomen r a 

h o i tusmarkkinoita koskevat täh änastiset julkaistut tutki mukse t. 

Kuk in harjoittelija os a llistuu k~yt~nnön seuranta -, analyys i

ja ennustetyöhön m~~r~tyll~ vastuualueella yhdess~ t~stä työst~ 

vastaavan tutkijan kanssa . Tä llöin harjoittelija joutuu yks i

tyis kohta isesti perehtym~~n k~ytettyyn a i ne ist oon ja ana lyysi

menete l miin sek~ keh ityksen seurann assa ja ennustamisessa k~y

tettyyn tekniikkaan . Lisäks i harjoitt e lija joutuu suorittamaan 

va stuua lueel la tutkimussihteeritasoista k~yt~nnön työt~ . 
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te u n t 2. s s ~ 1." ~ . h lT; 2. s s 2. 0 i! vei n k c. 1-:: s i t u t k i j a h e. r j 0 it tel i jaa 

t~h~n saa~ka l~hGS koko reaaliryhm~. ~yh~~n uusi tu~kija, 

i·13tti SeppEilEi 00 my ös s::=.a!1ut koulutusta ohjelrr:e. l1 mukaan . 

Lii t t e e)1Ei 0:1 touko-ke s2.kuun seminaa rin ohjelma, joka 

k2.sittelee ennuste~enetelmi~. T~m~n ohjel~an lis~ksi he.rjoit-

t e lijat ja ma ist. Sepp~l~ ovat osallistuneet ~alliprojektise-

minaareihin keskiviikkoisin klo 15-16 .30 sek~ koko p ~ivän kes-

t~vä2.n semir12ariin suhdanne mallista 3.6.1971.· 

Reaaliryh~tin harjoittelijoi lle on n~iden yhteisten semi-

naarien lis~ksi k 2.ynn iss2. seuraavat teht~vien opetusj~rjestelyt: 

J!l?ist_._~yyhti2. hoi taa k2.ytä.n:lössä maist . }(o sken~{yl2:r1 opas-

niss2. . 112.n on perehtyrn1::.s32. }~oskenkylän ja HalttL;~sen opastac1ana 

investo intiennusteis iin perusteellise mmin kuin mit~ seminaa-

reissa on tullu t esille. Pyyhtiä on aloittanut perehtymisen 

asuntosektorin ~a llin rakenta miseen (yhde ss~ Sepp~län kanssa). 

On " t - J "1 ". "t tt . L . . " •• ". 1'·;21S • .L3SSlY.:{a on slJol-e -u lSL- urr:2.an ynae ~; sa ma:1s'C. 

Varjosen kanssa p~n=:htyäksens~ m2.hdollisimn;an perusteellisesti 

hinta-palkka-tulonjako-lohkon ennustamis- ja seuraa~istekniik-

kaan. Lastikl(a on myös opiskelemass ·~ perusteelJis0sti hinta-

t ulon jakolohkoa po.nkln. suhr12:1nemalliss3, mihin hänellä on eko-

norne trisen eril-coiskoulutu1,{s8i.1sa t 2k ia h~.i" V2.t ede1lJ'tykset. Hän 

tel~ee par' aikaa Varjosen johdolle. l'har joitustyönä ll 'carkistet-

t ua hinta- ja pa l kkaennustetta vuosille 1971-1972. 
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r...-;assa Varjoscn, Halttusen ja Koskc;~kylän jol1coll8. tL:otantosel{-

toria, johon hänellä jo oli perehtyneisyytt~ tyBskentelystä 

Liiketaloudellise ssa tutkimuslaitoksess8.. Niinkuin edell~ 

mainittiin Sepp~l~ ja Pyyhti~ aloittavat asuntorakennussekto-

rin investointima llin parantamisen. 

Harjoittelijat osallistuvat ennusteiden ja suhd a nneseu-

rannan suorittami s-.f-::'l se uraavasti: 

Pyyhtiä: yksity iset investoinnit 

Lastikka: hinnat ja palkat sekti tulonjako 

(Sepptil~: tuotanto ja tyBllisyys) 

.. 
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R E A ALI R Y H r·1 A N koulutusohjel~cn se~inaareissa 

tiistaisin ja perjantaisin klo 9.30 IV krs:n kokoushuoneessa 

käydään 18".-",i tse ei lnus ter.ienete lmiä. 

Tilais uuksien alustajat ovat seuraavat: 

1. Kulutus: Pohjola, H~mäläinen 

2. Investoinr.i t: Koskenkylä, Halttunen 

3. Tuotanto: Varjonen, Halttunen 

4 . .Julkinen talous: Elonen, Arimo 

25.5., 28.5. 

1.6., 4.6. 

8.6., 11.6. 

15.6., 18.6. 

Työllisyys sek~ hinnat ja palkat otetaan käsiteltäviksi t~män 

j älkeen . Aika taulusta sovitaan my~hemmi n. 

.. 

. , 
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'1:1.1 t~ci.j 2 ::-~~ r,~ oi t te 1 i : o.le en p .. 'I'~(- ;/~OlJ 1 u'tus 

Ohjel n:a 1<: äs itt 2.2. seuraevaa : 

1) FORTRAN-ohj e l mointikurss i syksyn 1971 aikana joko UNIVAC ln, 

I B:':j: n tai VI'KK: n koul u tusohjel r;Ja n mukaan. 

. 
2) Riit ta Jokisen ja Johanna Pensa l an ohjauksessa t eht~v~ 

p ercht yr;l i[!en UNIVAC 1108: n kä.yt töön tu tk .la i toksen 

UNIVAC 2000 -p ~~tteen ja UNISCOPE -p~ä.tte en vä.litykse ll ä . 

Ope te llo.a n COl'.JVERSATIO>JAL FOH'l'RAN j a BJl.SI C·· ki el i en kä.yt töä 

myös harjoitustehtä.vien avulla. 

3) r·1a kro n-!a llin si rlulointipe lj.n p e l aamista yhdessä. laitoksen 

tutkijoiden kans sa ~\:au r;pakor:<:eakoulun . l ai toksc:n k2.ytcttä-

v ä.ks i luovu t ta ma ll a ohje l rr,a 110.. Si ll ä void aan simuloida 

talouspo lj. t ilkan v a il<:utuksia pienen l1~a llin o.vulla. Peli 

auttaa yrnrn2.rt2_n~ E::.2.n t a loude llisia rilpPuvuussl.:.hteita ja 

talouspolitiikan vaikut~{sia - tosin yksinkerta ise n ja 

osaksi ep2.realistisen ma llin puitteissa . ( Laitoksen 

suhdanne ma lliin pere~tyrrUl 2. ~a~jo i tte li joil la taas on 

mahd ollista saada tu~tu~a re a listisempaan ma lliin). 


