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Toisinaan on tarpeen tarkastella menneitä tapahtumia, ja erityisesti Suomen 

Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella nykyinen taloustilanne on 

vain lisännyt näitä tarpeita. Milloin tehtiin tietty talouspoliittinen päätös, 

mitä taloudesta kirjoitettiin edellisen kriisin aikaan, mitä öljyn hinnanmuu-

toksista on kirjoitettu eri aikoina, miten ulkomaiset taloussuhteet ovat kehit-

tyneet, mitä ruplasta on kirjoitettu, ja niin edelleen. 

Tietoa etsiessä lähdetään hakemaan ja kartoittamaan eri lähteitä. Nykyään 

yleensä kirjoitetaan hakusanoja Googlen hakukenttään. Jotkut saattavat 

vielä muistaa kirjastot ja arkistotkin. Hyvä asia on, että niidenkin kokoelmat 

alkavat jo olla laajalti edustettuina myös verkossa. Google ei kuitenkaan aina 

löydä tietokantojen sisään. 

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) tarjoaa avoi-

mesti saatavilla olevaa tietoa paitsi verkkosivuillaan, niin nyt myös Suomen 

Pankin digitaalisen julkaisuarkiston kautta. Se avattiin vuodenvaihteessa 

ja löytyy osoitteesta helda.helsinki.fi. Julkaisuarkistosta on saatavissa valta-

vasti tietoa mm. Venäjän taloudesta miltei 25 vuoden ajalta. Myös muut maat 

ja aiheet ovat hyvin edustettuina. 

BOFITilla on pitkät perinteet ja sen juuret ovat syvällä Suomen ja Venäjän 

(Neuvostoliiton) taloussuhteiden historiassa. Laitoksen nimi ja tehtävät ovat 

muuttuneet vuosien saatossa, mutta kaikki sen historian aikana karttunut 

tieto ja osaaminen on pyritty säilyttämään muodossa tai toisessa. Idänkau-

pan osastosta muodostettiin idäntalouksien yksikkö vuonna 1991, ja vuonna 

1998 nimi muuttui siirtymätalouksien tutkimuslaitokseksi. Idäntalouksien 

yksikkö aloitti säännöllisen julkaisutuotannon ja nyt julkaisuarkiston Ana-

lyysit ja näkemykset -kokoelmasta löytyvät kaikki sarjat vuodesta 1992 läh-

tien.  

Organisaation historiaa voidaan tarkastella myös sen julkaisutuotannon 

kautta. Venäjän lisäksi painopisteinä olivat laitoksen perustamisen aikaan 

https://helda.helsinki.fi/bof/?locale-attribute=fi


 

myös Baltian ja Itä-Euroopan maat. Tällä hetkellä toiminta keskittyy pääasi-

assa Venäjän ja Kiinan talouden tutkimukseen ja seurantaan. BOFITin toi-

minnassa on aina ollut mukana sekä talouden seuranta että akateeminen tut-

kimustyö. BOFITin akateeminen tutkimuspaperisarja löytyy kokoelmasta 

Tutkimukset. 

Kaikkiaan haku BOFIT-kokoelma tuottaa lähes tuhat osumaa. 1970-luvulla 

on jo julkaistu tietoa clearingmaksujärjestelmästä, mutta ensimmäinen var-

sinainen taloutta luotaava teos on Neuvostotalous muutoksessa vuodelta 

1990. Mikä sitten on koko arkiston vanhin Suomen Pankin julkaisu? Sekin 

selviää, kun käy lukemassa arkistokuvauksen.  

Koska julkaisujen näköispainokset on tallennettu pdf-muodossa, voi esim. 

viikkokatsausten vuosikirjoista olla hankalaa löytää yksittäisiä artikkeleita. 

Silloin voi käyttää apuna verkkosivullamme olevaa seuranta-aineiston arkis-

tohakua, josta löytyy aineistoa vuodesta 1998 lähtien.  

Kumuloituva tieto, sen hyödyntäminen ja säilyttäminen ovat mielenkiintoi-

sia aiheita. Maailmanlaajuisesti on havahduttu, että digitaalisessa muodossa 

olevaa tietoa on kadonnut tai vaikka se olisi tallessa, sitä ei enää saada auki 

nykyisillä ohjelmistoilla tai laitteilla. Pysyvän säilytyksen ratkaiseminen kan-

sallisesti on yhtenä painopistealueena mm. Kansallisessa digitaalisessa kir-

jastossa Finnassa.  

Tutkimuksen kannalta on välttämätöntä, että aineistot otetaan talteen ja säi-

lytetään. Täysin uudenlaisia innovaatioita voi kuitenkin syntyä vasta, kun ai-

neistot saadaan hyödynnettäviksi niin, että tietomassoista voidaan tehdä 

esim. tekstilouhintaa (text and data mining). Uudet ilmiöt kuten big data, 

kaikenlaisen digitaalisen massan louhinta ja analysointi, datajournalismi 

sekä niihin liittyvät analyysivälineet ovat kovassa nosteessa, ja niitä hyödyn-

täviä sovelluksia pidetään innovaatiomoottoreina. 

Ehkäpä tulevaisuudessa meillä on työkalut myös BOFITin tuottaman tekstin 

ja datan uudenlaiseen analysointiin. Jo nyt BOFIT haluaa omalta osaltaan 

helpottaa hakemisen ja löytämisen riemua. Toivottavasti avoimet 

arkistomme auttavat siinä. 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/9434
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/Pages/julkaisuarkisto.aspx
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/Pages/Arkistohaku.aspx
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/Pages/Arkistohaku.aspx
https://www.finna.fi/
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