
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tehtävät 

Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos aloitti toi

mintansa maaliskuun 1 päivänä 1944, jolloin pankin silloiset tilas~ 
to-osasto ja suhdannetutkimusosasto liitettiin yhteisen johdon 

alaisiksi. Asiaa koskevassa Hallituksen esityksessä Suomen Pan
kin ohjesäännön muuttamisesta (1943 vuoden valtiopäivät N:o 115) 
lausuttiin, että tutkimuslaitoksen tarkoituksena olisi "valmistaa 
Suomen Pankin toimintaa ja maan yleistä taloudellista kehitystä 

valaisevia selvityksiä ja suorittaa taloudellisia tutkimuksia se

kä muita tehtäviä, jotka pankin johtokunta sille antaa". Tutkimus
ja valistustoiminnan ohella tutkimuslaitoksella olisi vielä toi

nenkin t~rkoitus. Koska " .•. meillä ei ole riittävästi pätevästi 
koulutettuja tiedemiehiä varsinkaan sellaisiin opetus- ja kasva
tustehtäviin, joissa vaaditaan systemaattista taloustieteellistä 
koulutusta .••••...•• tutkimuslaitos voisi varsinaisen tarkoituk
sensa ohella tarjota nuorille lahjakkaille tiedemiehille tilai
suuden sanotunlaiseen opintojen harjoittamiseen". 

Tutkimuslaitoksen toiminnan pääpaino oli alkuvuosina yleistä 
taloudellista kehitystä koskevien selvitysten laatimisessa, pan
kin julkaisujen toimittamisessa ja tieteellisessä tutkijakoulutuk
sessa. Vuosien mittaan ovat laitoksen tehtävät kuitenkin melkoi-

.~ sesti muuttuneet. Johtokunta on yhä kiinteämmin käyttänyt tutkiw 
muslaitosta keskuspankkipolitiikassa tarvittavan taloudellisen 

selvitys- ja informaatiotyön suorittajana sekä apuna raha- ja 
luottopolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden valmistelussa ja 
suunnittelussa. Niin ikään on tutkimuslaitoksessa kulloinkin toi-

mineita eri alojen asiantuntijoita käytetty enenevässä määrin. pan
kin antamissa kotimaisissa ja ulkomaisissa erityistehtävissä. Sa

manaikaisesti ovat tutkimuslaitoksen rutiiniluonteiset tehtävät 
kasvaneet olennaisesti toisaalta sen vuoksi, että laitos suorit
taa huomattavan osan siitä taloudellisesta selvitystyöstä, joka 
seuraa maamme osallistumisesta erilaisten kansainvälisten raha- ' 
laitosten, järjestöjen ja muiden yhteenliittymien toimintaan, toi
saalta siksi, että tutkimuslaitoksen osuudeksi on pääasiallisesti 
tullut maamme rahamarkkina- ja luottotilastojen laadinta ja ke
hittäminen. Tutkimuslaitoksen tehtävien ja toiminnan näin laajen-
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tuessa on sen tutkijakoulutuksen luonne samanaikaisesti muuttunut. 

Kun taloustieteellisen tutkimustyön edellytykset Suomen Pankin 

ulkopuolella ovat nyttemmin olennaisesti parantuneet ja akateemi
set opettajantoimet jo lähes täy'ttyneet, on tutkimuslai toksessa

kin painopiste siirretty yhä enemmän "käyttöekonomistien" koulu

tukseen. Tutkimuslaitoksen sisäistä organisatiotakin on näistä 

syistä 'jonkin verran muutettu. 

Tutkimuslaitoksen nykyisistä teht'ävistä voidaan esittää yleis
tt· katsauksena seuraavaa. 

e, 

Julkaisut 

Tutkimuslaitos toimittaa pysyvästi seuraavia julkaisuja: 

1. Englanninkielinen kuukausijulkaisu "Monthly Bulletin". 

2. Suomen Pankin vuosikirja suomen-, ruotsin- ja englannin
kielisenä painoksena. 

3. Sarja A: "Taloudellisia Selvityksiä" suomen ja ruotsinkie

lisenä painoksena, 1-2 numeroa vuosittain. Tähän mennessä 23 ni
dettä, jotka käsittävät tutkijain laatimia lyhyehköjä ajankohtai
sia selvityksiä. 

4., Sarja B: TlErityistutkimuksia", jotka käsittävät ao. tutki

jain nimellä julkaistuja itsenäisiä laajoja tutkimuksia. Tähän 
mennessä 23' 'nidettii, joista 9 väi töskir jaa. 

5. Suomen obligaatiokirja yhtenä suomen- ja ruotsinkielisenä 
painoksena, aikaisemmin viisivuotiskausittain, nyttemmfn vuosittain. 

Lisäksi on to'imi tettu eri tyisjulkaisuja, kut~n Suomen kotimai
'sista obligaatiotyypeistä ja Suomen metallirahoista. Tutkimuslai-

tos hoitaa myös mm. pankin historiikkien painatuksen ja yleensä 
kaikkien julkaisujen jakelun. 

Tilastot 

Tutkimuslaitos laatii ja julkaisee primääritilaston seuraa-
vilta aloilta: 

1. Suomen Pankkia koskevat tilastot 
2. Maksutase, nimenomaan pääomatase 
3. Luottovolyymilaskelmat 
4. Laskelmat finanssivarallisuudesta 

5. Laskelmat valtion kas~atuloista ja -menoista 

6. Suomen ulkomainen velka 
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Tämän ohella laitos kerää ja pitää käytettävissä kaikkea 

sen toiminnassa tarvittavaa taloustilastoa. 

Laitoksen tehtävänä on ollut nimenomaan rahamarkkina- ja 

luottotilastojen kehittäminen. Laitos on edustanut Suomea poh

joismaisessa luottomarkkinatilastokomiteassa sekä ECE:naaisessa 

elimessä "Conference of European Statisticans lt sekä erilaisissa 
kotimaisissa tilastokomiteoissa ja -toimikunnissa. 

Valistus- ja informaatiotoiminta 
Ulkomainen: Nojautuen siihen, 'että Suomen Pankki hoitaa yhtey_ 

det niihin kansainvälisiin rahalaitoksiin, joiden jäsen Suomi on, 

tutkimuslaitoksen tehtävänä on antaa näille rahalaitoksille suu

rimmalta osalta se taloudellinen informaatio, jota nämä ovat ao. 

sopimusten mukaan oikeutetut Suomelta saamaan. Laitos toimittaa

kin huomattavan määrän tilastotietoja, selvityksiä ja aineistoa 

Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF), Kansainväliselle Jäl

leenrakennuspankille (IBRD), Kansainväliselle Rahoitusyhtiölle 

(IFC) ja Kansainväliselle Kehittämisjärjestölle (IDA). Laitos 

avustaa niin ikään näiden rahalaitosten täällä käyviä delegaa

tioita. Vastaavanlaista informaatiota ,laitos antaa myös Kansain

väliselle Järjestelypankille (BIS) sekä Yhtyneille Kansakunnille 

ja sen alajärjestöille, etenkin ECE:lle. Tietoja ja selvityksiä 

annetaan,edelleen monille muillekin kansainvälisille elimille, ul

komaisille pankeille, ulkomaisille yliopistoille, yksityisille 

~ tutkijoille jne. Oman tehtävänsä muodostaa ulkomaisten keskuspank-

kien ja niiden -vastaavanlaisten tutkimusosastojen infor'mointi. 

Ulkomaista valistustoimintaa palvelevat myös tutkimuslaitoksen 

tIt vieraskieliset julkaisut. 
Kotimainen: Kotimaassa tutkimuslaitos antaa ja välittää tie

toja valtion virastoille ja laitoksille (etenkin valtiovarainmi

nisteriölle ja Tilastolliselle Päätoimistolle), pankeille jne. On 

pidetty suotavana, että laitoksen tutkijat esitelmin ja kirjoituk

sin osallistuvat yleiseen taloudelliseen valistustyöhön. Informaa

tiotoimintaa palvelevat myös laitoksen suomen- ja ruotsinkieliset 

julkaisut. 

Tutkijakoulutus ja tieteelliset työt 

Laitoksen tutkijavoimat koostuvat l~hinnä ylimääräisistä tut
kijoista. Näiksi on pyritty valitsemaan lahjakkaita henkilöitä, 



-e 

- 1+ -

jotkq jqtka~at tieteellisiä opintojaan ja jotka ki~litaitonsa ja 

muiden o~inaisuuksiensa puolesta ovat käyttökelpoi9.i~ pankin teh

tävissä. TutkijOita otetaan periaatteessa neljään eri portaaseen: 

väitöskirjan jälkeen tutkimustyötä jatkavia tohtoriportaaseen, 

väitöskirjaa valmistavia lisensiaattiportaaseen~ lisensiaattitut

kintoa suorittavia kandidaattiportaaseen ja kandidaattitutkinnon 

lopputenttejä suorittavia ylioppilasportaaseen. Tällaiset tutkijat 

otetaan määräajaksi. 

Kukin tutkija joutuu vuorollaan hoitamaan määrättyä talous

elämän "sektorialf, johon hänen on perehdyttävä päivänkysymyksiin 

asti. Tutkijat joutuvat kukin sektorinsa alalta kirjoittamaan 

muistioita tutkimuslaitoksen ja johtokunnan käyttöön ja artikke

leita laitoksen julkaisuihin sekä valmistelemaan vastaukset ao. 

sektoria koskeviin laitokselle koti~ ja ulkomailta esitettyihin 

tiedusteluihin. Tieteelliseen koulutukseen kuuluu mm. viikoittain 

pidettävä laitoksen sisäinen seminaari. 

Tutkimusaiheet pyritään valitsemaan keskuspankkia lähellä 

olevista kysymyksistä, kuten raha-, luotto-, finanssi-, ulkomaan

kauppa-, valuutta-, hinta- jne. politiikan tai -teorian alalta. 

Mainittakoon~ että kahdesta tätä nykyä valmistumassa olevasta väi

töskirjasta toinen koskee Suomen idänkauppaa, toinen hintoja, palk

koja ja tuottavuutta. 

Eräissä tapauksissa tieteellistä työtä suoritetaan myös ulko

puolisia tutkijavoimia osittain hyväksikäyttäen. Näin on laita mm. 

Suomen kansantal~uden kasvua lSOO-luvun puolivälistä nykyaikaan 

koskevan laajan perustutkimuksen, jota tutkimuslaitoksen valvon

nassa on suoritettu vuoden 1960 alusta lukien lähes 20 tutkijan 

voimin. 

Pankin johtokunnan antamat tehtävät 

Pankin elimellisenä osana tutkimuslaitos kapasiteettinsa mu

kaan avustaa johtokuntaa ja yhteistyössä sihteeristön sekä pankin 

muiden osastojen kanssa valmistelee ja suunnittelee keskuspankki

poliittisia toimenpiteitä sekä suorittaa johtokunnan antamia eri

tyistehtäviä. 

Siten laitos jatkuvasti informoi johtokuntaa kotimaan ja 

ulkomaiden yleistaloudellisesta kehityksestä ja laatii sisäiseen 

käyttöön ennusteita vastaisesta kehityksestä. Erityisen huomion 

kohteena on ~aha- ja luottomarkkinain sekä ulkomaankaupan ja mak-
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sutaseen kehitys. Edelleen tutkimuslaitos avustaa johtokuntaa 

etenkin raha- ja luottopoliittisten sekä valtion finanssipoli

tiikkaan kytkeytyvien toimenpiteiden valmistelussa ja suunnitte

lussa. Niin ikään käyttää johtokunta ,tutkimuslaitoksen apua"pan

kilta pyydettyjen taloudellisia kysymyksiä koskevien selvitysten 

ja lausuntojen valmistelussa. 

Johtokunnan toimeksiannosta tutkimuslaitoksen toimenhalti

jat edustavat usein pankkia kotimaisissa komiteoissa ja toimi

kunnissa sekä ulkomaisissa kokouksissa. - Tutkijoille J jotka" ovat 

erikoisalojensa asiantuntijoita, antaa, tällaisia tehtäviä myös 
valtio. 

Kirjasto 

Tutkimuslaitos hoitaa Suomen Pankin kirjastoa ja siihen liit

tyvää arkistoa. Kirjastossa on varsinkin kansainvälinen talous

poliittinen ja -teoreettinen sekä pankki- ja keskuspankkitoimin

taa koskeva kirjallisuus hyvin edustettuna. Niteiden luku on 

yli 11 000 kpl, minkä lisäksi kirjastoon saapuu vajaat 300 koti

ja ulkomaista aikakauslehteä ja, -kirjaa. Kirjastoa ovat käyttä

neet myös ulkopuoliset kotimaiset sekä ulkomaiset tutkijat. 

Henkilökunta 

Tutkimuslaitoksen koko henkilökunta on tällä hetkellä luku

määrältään 33,. Näistä on 20 sellaisia, joiden' akateemisena pä-" .. 

tevyytenä on vähintään kandidaatintutkinto. 

23.5.1961 
HV 


