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Muutama lisähuomio suomalaisesta
taloustieteellisestä
julkaisutoiminnasta
On syytä kiittää Seppo Honkapohjaa siitä, että
hän on avustajineen koonnut mielenkiintoisen,
suomalaisen taloustieteellisen julkaisutoimin
nan suhteellista asemaa kuvaavan aineiston. On
ymmärrettävää, että tällainen ensi kurkistus
rajautuu helpoimmin saatavilla oleviin, kan
sainvälisiin, tutkimusjulkaisujen määrää ja vai
kuttavuutta indikoiviin tietokantoihin. Näiden
perusteella vahvistuu monta sellaista kehitys
piirrettä, joiden jo yleisen tuntuman perusteel
la on uumoiltu olevan vallalla. Taloustieteelli
nen julkaisutoiminta on meillä lisääntynyt sekä
absoluuttisesti että Suomen koko tieteelliseen
julkaisutoimintaan suhteutettuna.
Honkapohja korostaa puheenvuorossaan
ehkä turhankin voimakkaasti taloustieteellisen
julkaisutoimintamme vähäisyyttä meille luon
teviin vertailumaihin suhteutettuna. Kun ta
loustieteen artikkeleiden lukumääräindikaatto
rista puhdistaa pois Ruotsin ja taloustieteen
* Puheenvuoro Taloustieteellisen Yhdistyksen paneelissa
19.10.2009.
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artikkeleiden suhteellista osuutta indikoivan
mittarin osalta vastaavasti Norjan, vaikuttavat
maittaiset erot sittenkin aika pieniltä – ja oi
keastaan aika luonnollisilta, kun ottaa huo
mioon miten voimakkaan taloustieteen perin
teen, tai sen kulttuurisen vaikutuspiirin, maita
muut pohjoismaat sekä Itävalta ja Irlanti ovat.
Sama havainto pätee mielestäni myös viittaus
ten lukumäärään, jonka osalta täytyy sitä paitsi
ottaa huomioon että pienellä julkaisujoukolla,
jopa yksittäisellä julkaisulla, voi olla tähän in
dikaattoriin suuri vaikutus.
Taloustieteen eri osa-alueiden vertailu ei
myöskään paljasta suuria yllätyksiä. Honka
pohja kiinnittää itse eniten huomiota makrota
loustieteen suhteelliseen asemaan. Tämä on
ymmärrettävää, koska asiasta on suomalaisten
ekonomistien piirissä viime aikoina keskustel
tu. En itse tekisi näistäkään vertailuista aivan
niin voimakkaita johtopäätöksiä kuin Honka
pohja. Makrotaloustiede ei taloustieteen osaalueena näytä olevan meillä julkaisutoiminnal
taan suhteellisesti ottaen muita pohjoismaita
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heikommassa asemassa. Eikä suomalaisen mak
rotaloudellisen tutkimuksen vaikuttavuuskaan
ole tietokannasta tehtyjen latausten perusteella
muihin maihin verrattuna kovin huono.
Siinä Honkapohja on kyllä oikeassa, että
makrotaloudellinen tutkimus keskittyy meillä
suhteettoman suuressa määrin Suomen Pank
kiin – mitä seikkaa Juha Tarkka on Pankin nä
kökulmasta jo aiemmin korostanut. Toiseksi,
Honkapohjan ymmärrettävästi sivuuttamaksi
Suomen erityispiirteeksi voisi arvailla, että
makrotaloustieteen näkyvyys korkean tason
kansainvälisissä julkaisuissa on meillä hyvin
paljon hänen itsensä varassa.
Honkapohja kiinnittää perustellusti huo
miota siihen, että kansainvälisen talouden ky
symyksiä käsittelevä julkaisutoiminta on meillä
verraten vähäistä. Tämän ohella kiinnittäisin
itse huomiota siihen, että julkisia palveluja si
vuavan terveyden, opetuksen ja sosiaalipolitii
kan taloustieteellinen tutkimus on meillä huo
lestuttavan vähäistä ainakin taloustieteellisten
opinnäytteiden tai alan opettajien tutkimus
suuntautumisen perusteella arvioituna.
Kuten Honkapohja puheenvuorossaan itse
kin toteaa, olisi hänen esittämiensä aineistojen
lisäksi mielenkiintoista tietää, millainen suoma
laisen taloustieteen näkyvyys tieteellisissä jul
kaisuissa on esimerkiksi muihin yhteiskuntatie
teisiin verrattuna. Oma arvaukseni on, että
tällaisessa vertailussa suomalainen taloustiede
pärjäisi ainakin kansainvälisen julkaisutoimin
nan ja siihen tehtyjen viittausten osalta verraten
hyvin.

Suomalainen taloustiede ja
kotimaiset tiedontarpeet
Haluaisin vielä esittää muutaman, lähinnä
omaan kokemukseeni perustuvan kommentin

suomalaisen taloustieteen tilasta tutkimustietoa
hyödyntävän, talouspolitiikan valmisteluun
osallistuvan asiantuntijan kannalta arvioituna.
Voin vahvistaa rohkaisevan, suomalaisen
taloustieteen kehitystä koskevan huomion. Val
mistumisensa jälkeen työmarkkinoille hakeutu
vien ekonomistien teoreettiset ja metodiset
perusvalmiudet ovat nykyään yleensä hyvät.
Tämä on osoitus kansantaloustieteen opetuk
sen tason kohoamisesta. Nuorten ekonomistien
osalta voi luottaa siihen, että he pystyvät pereh
tymään nopeasti uusiin kysymyksiin ja työteh
täviin. Tämä luo hyvän pohjan asiantuntijaval
mistelun tason kohottamiselle esimerkiksi ta
louspoliittisten toimenpiteiden valmistelussa.
Ekonomistin koulutuksen saaneiden val
miuksissa on myös toivomisen varaa. Asiantun
tijatehtävien näkökulmasta eräs epäkohta on
suomalaisten taloudellisten instituutioiden vä
häinen tuntemus yliopistosta valmistuneiden
ekonomistien keskuudessa. Joskus tuntuu siltä,
että tilanne on tässä suhteessa jopa huonontu
nut. Vasta valmistuneiden tiedot esimerkiksi
Suomen työmarkkinoista ja yritysrakenteesta,
julkisen hallinnon instituutioista, verotuksesta
tai sosiaaliturvasta ovat puutteellisia. Jää vaiku
telma, että koulutuksessa ei ole riittävästi pai
notettu tällaisten institutionaalisten peruspiir
teiden omaksumisen tarvetta. Taloudellisen
analyysin kannalta vielä huolestuttavampaa on,
että myöskään kansantalouden tilinpidon pe
rustietojen hallitsemiseen ei valmistuneiden
ekonomistien, ei edes tutkijakoulutuksen saa
neiden, osalta voi enää luottaa.
Käsitykseni on, että yliopisto-opetuksen
ohella nuorten ekonomistien institutionaalisten
pohjatietojen puutteellisuus heijastaa suoma
laisen taloustieteellisen tutkimuksen painotuk
sia. Suomalaisten instituutioiden toimintaan ja
erityispiirteisiin kohdistuva taloustieteellinen
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tutkimus on meillä verraten vähäistä. Tämä käy
epäsuorasti ilmi myös Honkapohjan esittele
mistä indikaattoreista. Niistä paljastuu, edellä
jo mainitsemieni julkisten palvelujärjestelmien
ohella, myös toimialataloustieteen samoin kuin,
yllättävää kyllä, aluetaloustieteen vähäinen
osuus suomalaisissa taloustieteellisissä julkai
suissa.
Taloustiedettä hyödyntävän asiantuntija
työn kannalta suomalaisia instituutioita koske
van tutkimuksen vähäisyys on harmillista.
Asiantuntijahan joutuu leipätyönään hakemaan
vastauksia kysymyksiin, miten taloudellinen
käyttäytyminen ja taloudelliset lainalaisuudet
välittyvät omien instituutioidemme läpi ja mi
ten nämä taloudellista toimintaa säätelevät.
Hän joutuu usein toteamaan, että taloustietee
seen nojaavaa peruskartoitusta omista instituu
tioistamme ei ole tarjolla.
Saatavilla olevat erillistutkimukset eivät sitä
paitsi muodosta yhtenäistä, aiemman tutki
muksen kriittistä erittelyä ja tiedon kumuloitu
mista edistävää kokonaisuutta. Hyödyllisimmät
peruskartoitukset löytyvät ulkomaisia instituu
tioita käsittelevästä kirjallisuudesta. Suomen
osalta tutkimustiedon hyödyntäjä joutuu ko
koamaan erillisiä tiedon siruja.
Tätä arviota ei pidä tulkita yksinomaan suo
malaisen taloustieteellisen tutkimuksen kritii
kiksi. On ymmärrettävää, että meritoitumisen
ja kansainvälisten julkaisujen paineessa empii
riset, suomalaisten instituutioiden erityispiir
teitä koskevat tutkimushankkeet eivät ole hou
kuttelevia. Niiden pohjalta on vaikea päästä
esille arvostetuimmissa kansainvälisissä tieteel
lisissä julkaisuissa. Näin ne eivät palvele tehok
kaasti myöskään akateemista meritoitumista.
Suomalaisiin instituutioihin porautuvan ta
loustieteellisen tutkimuksen vähäisyyttä selittää
myös se, etteivät tällaista tutkimustietoa tarvit
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sevat asiantuntijaorganisaatiot ole riittävässä
määrin vuorovaikutuksessa tutkimuksen kans
sa. Nämä asiakkaat eivät usein pysty tarjoa
maan tutkijoiden ammatillisesti palkitseviksi
kokemia tutkimushaasteita. Myös kysynnän
puute on siis vaikuttanut soveltavan tutkimuk
sen vähäisyyteen.
Tutkimuksen ja sitä hyödyntävän asiantun
tijatyön välisen vuorovaikutuksen vähäisyys on
haitaksi myös tutkijakoulutuksen saaneiden
ekonomistien työnsaantimahdollisuuksien ja
uranmuodostuksen kannalta. Tutkijakoulutuk
sen lisääntymisen myötä on väitelleistä ekono
misteista näet entistä suuremman osan hakeu
duttava asiantuntijatehtäviin.
On odotettavissa, että väitelleiden ekono
mistien tarjonnan kasvu ja työmarkkinoiden
uranäkymät lisäävät vähitellen omalla painol
laan soveltavan tutkimuksen kiinnostavuutta ja
lisää myös asiantuntijoiden ja tutkijoiden välis
tä vuoropuhelua. Mutta tätä vuorovaikutusta
on syytä pyrkiä lisäämään myös aktiivisin toi
menpitein.
Asiantuntijaorganisaatioiden tulisi ensiksi
kin parantaa tutkimusosaamisen hyväksikäy
tössä omaa asiakasosaamistaan. Tutkimustar
peet pitäisi pystyä täsmentämään sellaiseen
muotoon, että ne ovat tutkimuksellisesti mie
lekkäitä ja tutkijayhteisön välinein vastattavis
sa. Tässä auttaa jatkuva, tiivis yhteydenpito
tutkijoiden kanssa.
Tutkimuksen hyödyntäminen edellyttää
luonnollisesti myös sitä, että asiantuntijaorga
nisaatiolla on käytettävissään riittävästi rahoi
tusta. Tutkimuspalvelut ovat suhteellisen kal
liita. Julkisen talouden säästötoimissa toivotta
vasti vältetään kohtuuton tutkimusmäärärahoi
hin puuttuminen.
On myös syytä kehittää sellaisia instituutioi
ta ja foorumeita, jotka edistävät asiantuntijoi

Jukka Pekkarinen

den ja tutkijoiden välistä kommunikaatiota.
Talousneuvoston sihteeristö on kehittänyt toi
mintaansa tässä mielessä hyvään suuntaan ja on
onnistunut käynnistämään verraten pienin re
surssein hedelmällisiä, tutkijoiden toteuttamia
selvityshankkeita. Valtiovarainministeriö puo
lestaan pyrkii kehittämään yhteistyötään Val
tion taloudellisen tutkimuslaitoksen kanssa.
Julkisen hallinnon on edelleen tehostettava
tutkimuksen hyödyntämistä sekä talouspoliit
tisten toimenpiteiden valmistelussa että niiden
vaikutusten arvioinnissa. Martti Hetemäen pu
heenjohdolla parhaillaan istuva verotyöryhmä
tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten tutkimus
tietoa voidaan käyttää laajamittaisesti hyväksi
talouspoliittisten päätösten pohjaksi tarjotussa
asiantuntijatyössä.
Politiikan vaikutusarvioinneissa on meillä
edistytty. Arviointityö on silti yhä hajanaista.
Politiikkapäätöksiä tehtäessä ei arviointitar
peeseen kiinnitetä riittävästi huomiota. Refor
mit voitaisiin suunnitella etukäteen niin, että
niiden arviointi kävisi paremmin päinsä esi
merkiksi koeasetelmin. Reformeista päätet
täessä tulisi arviointiin varata myös riittävä
rahoitus.

On niin ikään tarpeen kehittää edelleen
asiantuntijoiden ja tutkijoiden keskustelufoo
rumeita. Taloustieteellisellä Yhdistyksellä on
tässä oma tehtävänsä. Myös Kansantaloudelli
nen aikakauskirja on tältä kannalta tärkeä kes
kustelufoorumi. Se onkin kehittynyt tässä suh
teessa hyvään suuntaan.
Uusiakin foorumeja voitaisiin harkita. Esi
merkiksi Ruotsissa hyvin liikkeelle lähtenyt
Finanssipoliittinen neuvosto on mielenkiintoi
nen esimerkki. Sen soveltamista omiin oloihim
me sietäisi harkita. Meillä tällainen tutkijayh
teisön muodostama arviointielin toimisi alku
vaiheissa ehkä parhaiten tutkijoiden, asiantun
tijoiden ja päätöksentekijöiden välisen dialogin
opetteluareenana. Sen myötä tutkijayhteisö
pääsisi aiempaa kiinteämmin yhteyteen talous
politiikan valmistelun kanssa ja oppisi ymmär
tämään talouspolitiikan toimeenpanon reuna
ehtoja. Säännöllisen, tunnustetun statuksen
omaavan arvioinnin myötä tutkijat saisivat
myös uusia tutkimusvirikkeitä. Neuvostolla oli
si hyvä olla käytettävissään myös tutkimusvaro
ja. Näin talouspolitiikan ja tutkimuksen välisen
vuorovaikutuksen perusta vähitellen vahvistui
si – kummankin osapuolen eduksi. h
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