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Sivistys, koulutus ja osaaminen ovat keskeinen

osa Suomen pitkää ja menestyksellistä snellmanilaista sivistys- ja kasvuprojektia. Viime
vuosiin saakka projekti on perustunut aina vain
suurempiin panostuksiin, on investoitu yhä
enemmän kasvun taustatekijöihin, fyysiseen ja
henkiseen pääomaan, infrastruktuuriin, instituutiohinkin.
Suuret investoinnit ovat pois kulutuksesta.
Jos niiden tuotto jää alhaiseksi, ne lisäävät tulevia kulutusmahdollisuuksia vain vähän. Yhä
useammin kuulee vaatimuksia siitä, että suomalaisen kasvuprojektin pitäisi muuttua ekstensiivisestä intensiivisemmäksi. Kaikenlainen
vaikuttavuusarviointi ja instituutioiden evaluaatio on lisääntynyt. Varsinkin verorahoilla
suoritettavien toimintojen arviointi on usein
paikallaan. Yhdistys on valinnut hyvän teeman
kokouksensa aiheeksi.
Koulutuksen taloudellinen tutkimus on lähtenyt Suomessakin vähitellen liikkeelle. Ekonomistit pyrkivät vastaamaan kysymyksiin, kuten:
”mille aloille koulutusta pitäisi suunnata, onko
Puheenvuoro Kansantaloudellisen yhdistyksen kokouksessa 7.12.2005.
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kannustimet kouluttautumiseen viritetty oikein, onko koulutusta sopiva määrä, onko laatu hyvä, maistereita vai mestareita, jne.” Tieteen sisäisten kriteereiden, kansalaisten toiveiden ja elinkeinoelämän tarpeiden yhteensovittaminen on näissä kysymyksissä haastava tehtävä.
Kuten tohtori Toivanen edellä kertoi, lisensiaatti- ja tohtorikoulutus on meillä vähitellen
kunnossa. Paitsi määrä, myös laatu on noussut.
Kun tohtoreita tulee lisää, on luontevaa, että
yhä suurempi osa heistä suuntautuu akateemisen maailman ulkopuolelle: virkamiehiksi, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Post doc -koulutuksen ja tutkimuksen organisointi on nyt tärkeä pohdinnan paikka.
Tutkimuslaitoksille tohtoreiden värvääminen on luonnollista ja myös suuri helpotus;
omaa tohtorikoulutusta ei tarvita yhtä paljon
kuin ennen. Post doc -vaiheessa yhteistyö soveltavien laitosten kanssa on luonnollista, ovathan soveltavat laitokset usein sopiva tie myös
elinkeinoelämään tai virkamieheksi. Seuraavassa pari huomiota tästä aihepiiristä.
Monilla soveltavilla (policy relevant) alueilla ei suomalaisissa yliopistoissa ole tällä hetkel-
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lä kovinkaan paljoa systemaattista opetusta.
Tutkimus varmasti etenisi paremmin, jos opetus saataisiin kuntoon. Opetusta voitaisiin lisätä esimerkiksi koulutuksen taloudessa, kilpailukysymyksissä, eräillä julkisen talouden
osa-alueilla, esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan ja
hyvinvointivaltion toimintaan liittyvissä kysymyksissä, law and economics -kysymyksissä,
innovaatiopolitiikassa, jne. Työmarkkinatutkimus on hyvä esimerkki siitä kuinka opetus ja
tutkimus on jollain alueella saatu tässä suhteessa kuntoon.
Laskentakapasiteetin nousu ja tilastollisten
menetelmien kehitys on vauhdittanut tutkimusta monilla alueilla. Taloustieteissä korkeatasoisiin tilastollisiin menetelmiin ja suuriin aineistoihin nojautuva empiirinen tutkimus
(esim. paneeliaineistojen mikroekonometria)
on saamassa tärkeän aseman. Mikroaineistoista löytyy hyviä vastauksia moniin keskeisiin
makrokysymyksiin: Mistä syrjäytyminen johtuu? Kuinka koulutus vaikuttaa urakehitykseen? Millaista on hyvä innovaatiopolitiikka?
Millaisia ovat globalisaation mikroperusteet?
Miten talous vaikuttaa terveyselinkaariin? Millaisia ovat rationaaliset eläkepäätökset? Korkeatasoinen empiirinen tutkimus tarjoaa paljon
mahdollisuuksia ekonomisteille yhteiskuntatieteiden eri aloilla, siis mahdollisuuksia ns. ekonomistien imperialismiin.
Makrotaloustieteen ja makropolitiikan asema on sinänsäkin edelleen tärkeä. Hyvin monissa tehtävissä ekonomistin on osattava kes-

kustella työllisyydestä, inflaatiosta, funktionaalisesta tulonjaosta, kansainvälisestä suhdannekehityksestä, koroista, jne. Tärkeätä on myös
ymmärtää keskeisten makrokysymysten yhteiskunnalliset kytkennät.
Lienee myös selvää, että tutkimuksessa ja
koulutuksessa on edelleen lisättävä kansainvälistä yhteistyötä. Suomen ongelmat ovat samoja
kuin Euroopassa ja maailmalla yleisemminkin.
Pieni maa on sittenkin suurelta osin seuraaja,
tarvitsemme korkeatasoista tiedettä myös siksi, että kykenemme siirtämään muualta tietoa
Suomeen. EU-jäsenyyden ja Suomen menestymisen vuoksi meihin kohdistuu nykyisin suurempaa mielenkiintoa kuin aiemmin; pääsemme ehkä helpommin mukaan kansainvälisiin
hankkeisiin kuin ennen.
Lopuksi on syytä korostaa, että työmarkkinoilla tarvitaan muodollisen opetuksen ohella
myös monia käytännön taitoja, esim. kirjoittaminen, esiintyminen, kielet ja erilaiset sosiaaliset taidot ovat käytännön elämän ja urakehityksen kannalta tärkeitä. Sodanjälkeisessä yliopisto-opetuksessa on Suomessa ollut merkille pantavaa se, että ns. analyyttinen ote on lisääntynyt ja ns. historiallis-institutionaalista
ymmärrystä on arvostettu vähemmän. Tämä on
ollut monilta osin hyvää kehitystä, mutta viimeaikainen kehitys ja keskustelu muualla viittaisi siihen, että myös historian ja instituutioiden tutkimuksella on edelleen paljon annettavaa. "
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