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Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tehtävät 

Tutkimuslaitoksen nykyisistä tehtävistä voidaan esittää 
yleiskatsauksena seuraavaa. 

Pankin johtokunnan antamat tehtävät 

Pankin elimellisenä osana tutkimuslaitos kapasiteettinsa mu
kaan avustaa johtokuntaa ja yhteistyössä sihteeristön sekä pankin 

tt muiden osastojen kanssa valmistelee ja suunnittelee keskuspankki

poliittisia toim~npiteitä sekä suorittaa johtokunnan antamia eri
tyistehtäviä. 

tt Siten laitos jatkuvasti informoi johtokuntaa kotimaan ja ul-
komaiden yleistaloudellisesta kehityksestä ja laatii sisäiseen 

käyttöön ennusteita vastaisesta kehityksestä. Erityisen huomion 

kohteena on raha- ja luottomarkkinain sekä ulkomaankaupan ja mak
sutaseen kehitys. Edelleen tutkimuslaitos avustaa johtokuntaa 
etenkin raha- ja luottopoliittisten sekä valtion finanssipolitiik
kaan kytkeytyvien toimenpiteiden valmistelussa ja suunnittelussa. 

Niin ikään käyttää johtokunta tutkimuslaitoksen apua pankilta pyy
dettyjen taloudellisia kysymyksiä koskevien selvitysten ja lau
suntojen valmistelussa. 

Johtokunnan toimeksiannosta tutkimuslaitoksen toimenhalti
tt jatoedustavat usein pankkia kotimaisissa komiteoissa ja toimikun

nissa sekä ulkomaisissa kokouksissa. - Tutkijoille, jotka ovat 

tt 
erikoisalojensa aSiantuntijoita 3 antaa tällaisia tehtäviä myös 
valtio. 

Julkaisut 

Tutkimuslaitos toimittaa pysyvästi seuraavia julkaisuja: 

1. Englanninkielinen kuukausijulkaisu "Monthly Bulletin". 
2. Suomen Pankin vuosikirja suomen-, ruotsin- ja englannin

kielisenä painoksena. 
3. Sarja A: uTaloudellisia Sel vi tyksiä II suomen- ja ruotsin

kielisenä painoksena, 1-2 numeroa vuosittain. Tähän mennessä 25 
nidettä, jotka käsittävät tutkijain laatimia lyhyehköjä ajankoh
taisia selvityksiä. 

4. Sarja B: "Erityistutkimuksian , jotka käsittävät ao. tutki-
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jain nimellä julkaistuja itsenäisiä laajoja tutkimuksia. Tähän 
mennessä 24 nidettä, joista 10 väitöskirjaa. 

5. Sarja C, jossa julkaistaan ulkopuolisten koti- tai ulko
maisten kirjoittajain tutkimuksia, jotka on laadittu pankin pyyn

nöstä ja sen osoittamasta aiheesta. Tähän mennessä julkaistu 4 
nidettä. 

6. Sarja D: "Monistettuja tutkimuksia", jossa on tarkoitus 

julkaista tutkijain laatimia lyhyehköjä selvityksiä ja tutkimuksia. 

Tähän mennessä 1 nide • 

7. Suomen obligaatiokirja yhtenä suomen-, ruotsin- ja englan-

ninkielisenä painoksena kalenterivuosittain. 

Lisäksi on toimitettu erityisjulkaisuja, kuten Suomen kotimai-

• sista seteli tyypeistä ja Suomen metallirahoista. Tutkimuslaitos 

hoitaa myös mm. pankin historiikkien painatuksen ja yleensä kaik

kien julkaisujen jakelun. 

Tilastot 

Tutkimuslaitos laatii ja julkaisee primääri tilaston seuraa"vil-
ta aloilta: 

1. Suomen Pankkia koskevat tilastot 

2. Maksutase, nimenomaan pääomatase 
3. Luottovolyymilaskelmat 

4& Laskelmat finanssivarallisuudesta 

• 5. Laskelmat valtion kassatuloista ja -menoista 

6. Suomen ulkomainen velka 

Tämän ohella laitos kerää ja pitää käytettävissä kaikkea sen 

• toiminnassa tarvittavaa taloustilastoa. 

Laitoksen tehtävänä on ollut nimenomaan rahamarkkina- ja"luot

totilastojen kehittäminen. Laitos on edustanut Suomea pohjoismai

sessa luottomarkkinatilastokomiteassa sekä ECE:n alaisessa elimes

sä llConference of European Statisticans" sekä erilaisissa kotimai

sissa tilastokomiteoissa ja -toimikunnissa. 

Valistus- ja informaatiotoiminta 

Ulkomainen~ Nojautuen siihen, että Suomen Pankki hoitaa yh
teydet niihin kansainvälisiin rahalaitoksiin, joiden jäsen Suomi 

on, tutkimuslaitoksen tehtävänä on antaa näille rahalaitoksille 

suurimmalta osalta se taloudellinen informaatio, jota nämä ovat ao. 



• 
• 

• 
• 

- 3 -

sopimusten mukaan oikeutetut Suomelta saamaan, Laitos toimittaa

kin huomattavan määrän tilastotietoja, selvityksiä ja aineistoa 

mm. Kansainväliselle Valuuttarahastolle (IMF) 'ja'Kansainväliselie 

Jälleenrakennuspankille (IBRD). Laitos avustaa niin ikään näiden. 

rahalaitosten täällä käyviä delegaatioita. Vastaavanlaista in

formaatiota laitos antaa myös Kansainväliselle Järjestelypankil

le (BIS) sekä Yhtyneille Kansakunnille ja sen alajärjestöille~. 

etenkin ECE:lle. Tietoja ja selvityksiä annetaan edelleen monil

le muillekin kansainvälisille elimille~ ulkomaisille pankeille, 

ulkomaisille yliopistoille, yksityisille tutkijoille jne. Oman 

tehtävänsä muodostaa ulkomaisten keskuspankkien ja niiden vastaa

vanlaisten tutkimusosastojen informointi. Ulkomaista valistustoi

mintaa palvelevat myös tutkimuslaitoksen vieraskieliset julkaisut . 

Koti~ainen: 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 tutkijoiksi on pyritty valitsemaan lahjakkaita hen

kilöitä, jotka jatkavat tieteellisiä opintojaan ja jotka kieli

taitonsa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta ovat käyttökelpoisia 

pankin tehtävissä. Tutkijoita on kolmessa eri portaassa: väitös

kirjaa valmistavia lisensiaattiportaassa, lisensiaattitutkintoa 

suorittavia kandidaattiportaassa ja kandidaattiuutkinnon loppu

tenttejä suorittavia ylioppilasportaassa. Tällaiset tutkijat ote

taan yleensä määräajaksi. 
Kukin tutkija joutuu vuorollaan hoitamaan määrättyä talous

elämän "sektoria", 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 o viikoittain 

pidettävä laitoksen sisäinen seminaari. Tutkimusaiheet pyritään 

valitsemaan keskuspankkia lähellä olevista kysymyksistä, kuten 
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raha- J luotto- J finanssi- J ulkomaankauppa-, valuutta- J hinta

jne. politiikan tai -teorian alalta. 
Eräissä tapauksissa tieteellistä työtä suoritetaan myös ulko

puolisia tutkijavoimia osittain hyväksikäyttäen. Näin on laita mm. 

Suomen kansantalouden kasvua ISOO-luvun puolivälistä nykyaikaan 

koskevan laajan perustutkimuksen, jota tutkimuslaitoksen valvon

nassa on suoritettu vuoden 1960 alusta lukien lähes 20 tutkijan 

voiillin. 

tt Kirjasto 
Tutkimuslaitos hoitaa Suomen Pankin kirjastoa ja siihen liit

tyvää arkistoa. Kirjastossa on varsinkin kansainvälinen talous-

tt poliittin~n ja -teoreettinen sekä pankki- ja keskuspankki toimin

taa koskeva kirjallisuus hyvin edustettuna. Niteiden luku on yli 

13 000 kpl, minkä lisäksi kirjastoon saapuu noin 300 koti- ja ul
komaista aikakauslehteä ja -kirjaa. Kirjastoa ovat käyttäneet 

myös ulkopuoliset kotimaiset sekä ulkomaiset tutkijat. 

tt 

tt 

Henkilökunta 

Tutkimuslaitoksen koko henkilökunta asiatyttöineen on tällä 
hetkellä lukumäärältään 40. Näistä on 19 sellaisia, joiden aka

teemisena pätevyytenä on vähintäänkandidaatintutkinto. 
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