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Taloudellista tutkimusta maassamme: 

teellinen tutkimuslaitos 

1303.1969 
LK HjV 

Suomen Pankin taloustie-

Nykyaikaisen keskuspankin kuvaan kuuluu taloudellinen tut-

kimus, joka selvittää taloudellisen toiminnan riippuvuussuhteita 

ja kirkastaa siten talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutus-

kenttää. Suomen Pankissa toimii taloustieteellinen tutkimus1ai-

tos~ jonka tehtävänä on paitsi avustaa raha- ja finanssipoliittis-

ta päätöksentekoa tarvittavan tausta-aineiston laadinnaIla, myös 

yleisemmin edistää taloudellista tutkimusta Suomessa. 

Tilasto-osastosta tutkimuslaitokseksi 

Nykyisessä muodossaan Suomen Pankin taloustieteellinen tut

kimuslaitos tulee maaliskuussa 1969 toimineeksi 25 vuotta. Sen 

synty on kuitenkin johdettavissa 50 vuoden takaiseen päätökseen; 

maaliskuun 1919 alusta Suomen Pankin palvelukseen otettiin eri tyi.-

nen tilastovirkailija, joka sai tehtäväkseen koota paw{kiti1as-

toon ja rahamarkkinoihin liittyvää aineistoa ja muita uutisia 

l{oti- ja ulkomaiJ..ta sekä laatia tilastollisia selvityksiä johto-

kunnan tarpeiden mukaan. TIldestä tilastovirkailijasta alkanut 

tilasto-osasto, jonka hoidettavaksi joutui aikaa myöten myös 

ulkomaille SU1.;~::.tautuva tiedotustoiminta J laajeni vähitellen. La-

makauden kynnyksellä vuonna 1929 osaston johtaja ehdotti pankin 

johtokunnalle osaston laajentamista ottamalla sen palvelukseen 

kansantalous- ja tilastomies suhdannetutkimusta järjestämään. 

Näin sai erillinen suhdannetutkimusosasto alkunsa. Vuoteen 1938 
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saavuttaessa tilasto-osaston ja suhdannetutkimusosaston palve-

luksessa oli yhteensä 10 henkeä. 

Vuonna 1943 johtokunta teki pankkivaltuusmiehille esityksen j 

että pankin tilasto-osasto ja suhdannetutkimusosasto yhdistet

täisiin Suomen Pankin taloustieteelliseksi tutkimuslaitokseksi. 

Aiheen esityksen tekemiseen oli johtokunnalle antanut se j että 

mainittujen osastojen tehtävät liittyivät läheisesti toisiinsa 

ja osastot toimivat niiden suorittamisessa sangen kiinteässä 

vuorovaikutuksessa. Johtokunta totesi esityksessään j että rau-

han palattua esiintyy todennäköisesti joukko yleisluontoisia ta~ 

loudellisia kysymyksiä~ joiden ratkaisemiseksi tarvitaan päteviä 

tilastollisia selvityksiä ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Suo-

men Pankin yhteydessä toimiva tutkimuslaitos voisi lisäksi var-

sinaisen tarkoituksensa ohella tarjota tieteenharjoittajille 

tutkimus- ja koulutusmahdollisuuksia: - "Meidän maassamme j jos-

sa julkisia ja yksityisiä varoja on niukasti j ei nuorilla tie-

teenharjoittajilla useinkaan ole tilaisuutta jatkaa tutkimustöi-

tään~ vaan heidän on pakko etsiä itselleen sopiva leipätoimi. 

Siitä syystä meillä ei ole riittävästi pätevästi koulutettuja 

tiedemiehiä varsinkaan sellaisiin opetus- ja lcasvatustehtäviin j 

joissa vaaditaan systemaattista taloustieteellistä koulutusta. 

Suomen Pankin yhteydessä toimiva tutkimuslaitos voisi varsinai-

sen tarkoituksensa ohella tarjota nuorille lahjakkaille tiede

miehille tilaisuuden sanotunlaiseen opintojen jatkamiseen.!t 'rt~t;:. 

tavoitetta silmällä pitäen oli tutkimuslaitokseen otettava sekt 

vanhempia tutkijoita~ joilla oli edessä väitöskirjatyö j että 

nuorempia korkeakouluopintonsa juuri päättäneitä tutkijoita. 

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokunnan esityksen ja 



- 3 -

päättivät~ että toimintansa aloittavan taloustieteellisen tutki

muslai toksen tehtäviin kuuluu valmistaa Suomen Pankin toimint~aJ 

ja maan yleistä taloudellista kehitystä valaisevia selvityksiä 

sekä suorittaa taloudellisia tutkimuksia ja muita tehtäviä, joi·

ta pankin johtokunta sille antaa. Eduskunta hyväksyi vastaavan 

muutoksen Suomen Pankin ohjesääntöön. 

Tutkimuslaitoksen palveluksessa oli liikkeelle lähdön aikaan 

vuoden 1944 maaliskuussa kaikkiaan 15 henkeä. Henkilökunnan mää

rä on vähitellen lisääntynyt ja vuoden 1968 lopussa laitos työl

listi jo 48 henkeä. Laitoksella on johtajan ohella kaksi osas

topäällikön tointa. Työskentely tiloja on varattu noin 15 varsi

naiselle tutkijalle. Lisäksi tutkimuslaitoksessa on rahoitus

markkina- ja maksutasetilastojen laadintaa varten aktuaareja se

kä toimisto- ja laskentatehtäviin tarvittavaa henkilökuntaa. 

Muutamille tohtorin arvon saavuttaneille tutkijoille tar

joutuu vakinainen. vanhemman ekonomistin paikka tutkimuslaitok

sessa; koulutusohjelman mukaisesti tutkijakunta käsittää muu

toin väitöskirjatyötään valmistavia lisensiaatteja, lisensiaa

tin tutkintoon tähtääviä kandidaatteja sekä ajoittain myös kan

didaatin tutkintoon valmistautuvia ylioppilaita. Jokainen tut

kija joutuu yleisen taloustieteellisen näkemyksen ohella pereh

tymään tiettyyn elinkeinosektoriin~ jonka rakenne~ analyysitapa 

ja tilastot hänen on tunnettava kyetäkseen seuraamaan sektorin 

kehitystä ja valmistamaan siitä tarvittavia raportteja. Osa 

koulutuksesta sisältyy ryhmätyöskentelyyn~ jonka puitteissa osan

ottajat joutuvat laajemmalti tutustumaan taloudelliseen tutkj.· .. 

mukseen, eri sektorien analyysitapoihin ja makrotaloudellisiip 

ennustemenetelmiin. Tutkijoiden edellytetään laitoksessa työs-
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kentelynsä aikana samalla edistyvän opinnoissaan, joiden suo-

rittamista tutkimuslaitoksen taholta valvotaan. Laitoksessa 

suoritetut perustutkimukset ovat usein johtaneet siihen, että 

tutkimuksen aiheesta on myöhemmin ryhdytty rutiinipohjaisesti 

laatimaan tilastoa. 

Tutkimus- ja julkaisutoiminta 

Laitoksessa harjoitettu varsinainen tutkimustoiminta voi-

daan karkeasti jakaa neljään luokkaan: tilastolliset perussel-

vi tykset, suhdannetutkimus, taloudellisen kasvun tutkimus seld5, 

tilastojen kehittämistä palveleva tutkimus. 

Perusluonteisissa tutkimuksissa on alkuperäisaineistoon 

nojautuen pyritty systeme.attisesti selvittämään sellaisia ta-· 

loudellisen toiminnan aloja, joista keskitettyä tietoa ei ail::E~7.."' 

semmin ole ollut saatavissa~ jolloin tulosten voidaan olettan 

antavan uutta valaistusta talouselämän syy- ja seuraussuhtei-

siin. Rahoitusmarkkinoita~ rahan arvoa ja ulkomaantaloutta kos-

kevilla kysymyksen asetteluilla on luonnollisesti keskeinen sija 

tutkimuksessa rahapolitiikan toimintakenttää silmällä pitäen. 

Tutkimusalojen valintaa ei kuitenkaan näiden näkökohtien perus-

teella ole pyritty rajoittamaan; pienessä maassa 3 jossa on puu·-

tetta pitkälle erikoistuneista tutkimuslaitoksista 3 on tutkimuk-

sen annettava tarpeen vaatiessa edetä laajalla rintamalla. 

Tutkimustulosten esille tuomiseksi on käytettävissä kaksi 

varsinaista julkaisUsarjaa. 1 Näistä A-sarja$ nimeltään Talou-

dellisia Selvityksiä$ alkoi ilmestyä SUOmel'l ja ruotsin kielellä 

10 Monistettu luettelo kaikista julkaisuista on saatavissa tut
kimuslaitokselta. 
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vuonna 1942. Siinä esitetään vuosittain laitoksen omin tutkija-

voimin laadittuja perusselvityksiä Suomen talouselämästä sekä 

nykyisin eräitä jatkuvia tilastoja rahoitusmarkkinoilta. Jou-

kossa on ollut myös ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimia tut·-

kielmia sekä teoreettista pohdiskelua. Tutkimusaiheista mainit-

takoon mm. likviditeetti- ja maksutaseanalyysi~ hinta- ja palkka~ 

kehitys sekä ulkomaankauppa. 

Laajemmat tutkimukset J joissa usein on pyritty yhdistämään 

teoreettiset hypoteesi t empiirisiin selvi tyl{siin Suomen talous·-

elämästä$ ja joista monet ovat samalla väitöskirjoja tohtorin 

arvoa varten$ ilmestyvät tutkimuslaitoksen B-sarjassa. sarjan 

ensimmäisenä ilmestyi v. 1943 pioneerj.tutkimus Suomen kansan~ 

tulosta vuosina 1926-1938. Taloushistoriaa on kartoitettu teok-

sissa$ jotka käsittelevät Suomen uudenaikaisen teollisuuden syn~ 

tyä ja kehitystä l86o-luvulta alkaen sekä rahaoloja$ hintatason 

vaihteluita, vientisuhdanteita ja rahapolitiikkaa samaten viime 

vuosisadalta alkaen. Tuotantopuolelta mainittakoon tutkimus 

asuntotuotannon vaihteluista ja niiden syistä. 

Useat tutkimukset ovat tavalla tai toisella käsitelleet 

rahamarkkinoita ja rahan arvoon vaikuttavia telcijöitä. Pari 

niistä on laadittu inflaatiosta$ eräs rakenteellinen selvitys 

koskee Suomen luottojärjestelmää ja rahalaitosten luotonantoky-

kyä ja toinen analysoi Suomen Pankin harjoittamaa korkopolitiik

kaa vuosina 1914-1938. Uudempaa satoa ovat mm. tutkimus· teoll:L--

suustyöntekijöiden palkkojen mu~toksista ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä sekä rahalaitosten käyttäytymisestä ja luottoekspan-

siosta Suomen kaltaisilla rahoitusmarkkinoilla. Mainittakoon 

myös vertaileva tutkimus Suomen maatalouden hintatasosta verrat-
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tuna kansainvälisen kaupan hintoihin. Eräitä selvityksiä on 

ilmestynyt finanssipolitiikasta ja verotuksen rakenteesta ja 

sen vaikutuksista. Vuonna 1967 ilmestyi tutkimus kestokulutus

hyödykkeiden kysynnästä Suomessa ja vuonna 1968~ järjestysnume

rolla 28~ tilastollisia kausi- ja muun vaihtelun puhdistusmene

telmiä käsittelevä tutkimus. 

Vuodesta 1962 lähtj_en on julkaistu C-sarjaa ~ jossa ilmestyy 

joko ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimia selvityksiä tai muu

toin yleishyödyllistä mielenkiintoa omaavia julkaisuja. Tutki

muksia ja väliaika~aportteja on vuodesta 1963 lähtien saatettu 

julkisuuteen myös monisteina D-sarjassa o Tutkimuslaitoksen muus

ta julkaisutoiminnasta mainittakoon tässä yhteydessä~ että lai

toksella toimitetaan lcuukausin ilmestyvää julkaisua Bank of 

Finland Monthly Bulletin~ jonka painos nykyisin on lähes 6 000 

kpl. Tilastotietojen lisäksi sen pääkirjoituksissa käsitellään 

ajankohtaisia aiheita ja taka-artikkelit sisältävät laajempia 

katsauksia maan talouselämän eri aloilta. Lisäksi julkaistaan 

vuosittain Suomen Obligaatiokirjaa suomen-~ ruotsin- ja englan

ninkielisenä. 

Tutkimuslaitoksella on käytettävissään noin 16 000 nidettä 

käsittävä ammattikirjasto p johon saapuu vaihtokappaleina talou

dellisia julkaisuja eri maista. Kirjakokoelmassa.on erityises~i 

pyri tty huolehtimaan raha- ja pankki teorian edustavuudesta 0 K·;_·i:~ 

jasto on vapaasti myös ulkopuolisten käytössä. 

Lyhyet ja pitkät tavoitteet 

Suhdannetutkimukselle luotiin pohjaa jo 1930-luvulla~ ja 

se on jälleen käynyt Suomessa erityisen tärkeäksi varsinkin ul-· 
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komaankaupan vapauttamisen jälkeen vuonna 1957, jolloin otettiin 

ratkaiseva askel avointa taloutta kohti. Tutkimuslaitoksessa 

onkin jouduttu kiinnittämään suurta huomiota suhdannevaihtelu-

jen syihin ja esiintymistapoihin nimenomaan laadittaessa talou

dellisia ennusteita rahapoliittisen päätöksenteon tueksi. Ryhmä

työnä suoritettava säännöllinen lyhyen tähtäyksen ennustetyö pal

velee samalla koulutusmuotona. Valitsemalla tietyt lähtökohdat 

kehitystä ennustetaan eri sektoreissa 1-2 vuodeksi eteenpäin ja 

tiedoilla taloudellisista riippuvuusstmteista koetetaan eri en

nusteet sopeuttaa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi 0 Ennuste' edel1ytt3ä 

tietbjå finanssi- ja rahapoli tiiklcaa tai osoi ttaa politiikan muu

toksen tarpeen haluttuun tavoitteeseen pääsemiseksi. 

Ennusteen laatiminen edellyttää tavallisesti eräitä ulko

puolisia kiinnekohtia. Budjettipoliittisten toimintalinjojen 

lisäksi näitä saadaan laitolesen suorittamista investointi- ja 

vientikyselyistä.9 joita on toimeenpantu 1960-luvun alusta lähtien. 

Vientikyselyssä tiedustellaan alan tärkeimmiltä viejiltä sekä 

viejien yhteenliittymiltä näiden vientiarvioita sekä käsityksiä 

lähitulevaisuuden näkymistä. Investointitiedustelussa kysytään 

otoksella valitulta joukolta yrittäjiä toteutunutta kehitystä 

ja lähisuunnitelmia rakennus- sekä kone- ja laiteinvestointien 

osalta. Kyselyjen tulokset eivät sellaisinaan käy ennusteeE:ts;; 

mutta vastausten analysointi antaa arvokkaita viitteitä siinä 

odotettavissa olevasta suhdannekehityksestä ja yrittäjien 11m'l' 

piiristä. Näistä lähtökohdista sekä ulkomaisen suhdannearv~;_0~_~'1 

nin pohjalta tarkastellaan, miten kOkonaiskysyntä ja kokonais-· 

tarjonta tulevat ajassa kel1ittymään ja minkälaisia vaatim~ksia 

kaavailtu reaalitaloudellinen kehitys tulee asettamaan raha- ja 

finanssipolitiikalle. 
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Lyhyen tähtäyksen analyysissa on tärkeätä saada selville~ 

miten taloudelliset muuttujat käyttäytyvät eri suhdannevaiheis

sao Tarkastelua on kuitenkin omiaan hankaloittamaan se 3 että 

moniin taloudellisiin ilmiöihin sisältyy voimakasta kausivaihte

lua, joka himmentää kuvaa varsinaisesta suhdannekehityksestä. 

Tutkimuslaitoksessa ryhdyttiinkin jo 1960-luvun' alussa kehittä

mään menetelmiä~ joilla tärkeistä aikasarjoista saataisiin pois

tetuiksi kausi- ja kalenterivaihtelut trendi- ja suhdannekompo

nenttien selville saamiseksi. Järjestelmällisen työn tuloksena 

päästiin siihen~ että yli 100 aikasarjaa esitetään nykyisin 

puhdistettuina muuttuvasta kesJ<imääräisestä kausivaihtelusta 

Suomen oloihin sopivilla menetelmillä. Nämä aikasarjat ilmesty

vät painetussa muodossa !fSuunta ja Suhdanne" -nimisessä., neljä 

kertaa vuodessa ilmestyvässä julkaisussa. 

Taloudellinen kasvu ja pitemmän aikavälin kasvuedellytykset 

ovat kysymyksenasetteluina tulleet yhä korostetumpaan asemaan 

kuluvalla vuosikymmenellä. Tutkimuslaitos onkin useissa yhteyk

sissä joutunut mukaan sellaisten selvitysten laadintatyöhön, 

joissa kartoitetaan Suomen kansantalouden kasvunäkymiä. Tutki

muslaitoksen asiantuntemusta on samoin käytetty hyväksi pitkän 

tähtäyksen kehitysarvioiden laadinnassa sekä yleensäkin taloudel

lista suunnittelua koskevassa selvittelytyössä. Näkökulma on 

tässä ulotettava myös menneisyyteen; tutkimuslaitoksen valvon

nan alaisena, mutta lähinnä pankin ulkopuolisia tutkijavoimia 

käyttäen on 1960-luvulla ollut käynnissä Suomen kansantalouden 

kasvun laaja perustutkimus lSOO-luvun puolivälistä nykyaikaan. 

Kasvututkimusten sarjan aloitti vuonna 1966 tutkimus Suomen 

maataloustuotannon kehityksestä. Seuraavat julkaisut käsittele-
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vät mm. Suomen ulkomaankauppaa 9 liikennettä 9 metsätaloutta, teol

lisuustuotantoa, rakennustoimintaa ja kotimaankauppaa. 

Kuten edellä mainittiin, osa laitoksen tutkimustyöstä on 

palvellut tilastojen tuotannon kehittämistä. Rakenteellisen 

selvitystyön ohella on tässä koetettu pitää silmällä suhdanne

analyysin ja ennustamisen tarpeita. Laitoksen omia säännöllisiä 

tilastotöitä ovat olleet Suomen Pankkia ja rahamarkkinoita koske

vat tilastot sekä maksutase, josta tilastoa nykyisin julkaistaan 

neljännesvuosittain. Laitoksen hoidettavina ovat edelleen luot

tomarkkinoita, luottokantaa ja maksuvälinevarantoa koskevat ti

lastot, joiden kehittämistyö aloitettiin 19S0-luvulla. Suureksi 

avuksi on näissä kehitystehtävissä ollut se, että pankin tieto

konetta on voitu käyttää hyväksi tilastojen laadinnassa. Vuoteen 

1967 saakka suoritettiin laitoksella myös valtion velkaa ja val

tiontalouden kassapohjaista kehitystä koskevia laskelmia, mutta 

tämä toimi on nyttemmin siirtynyt valtion omien elinten huostaan. 

Muita toimintamuotoja 

Tutkimustyön ja tilastojen tuotannon tehostamiseksi laajem

missa puitteissa on pyritty kehittämään yhteistyötä muihin tutki

muselimiin, korkeakouluihin, tilastovirastoihin ja keskusjärjes

töihin päin. Korkeakoulujen kanssa on esim. neuvoteltu opinto

ohjelmista ja tutkimusprojekteista; tutkimuslaitoksen edustajat 

ovat pitäneet korkeakouluissa luentoja ja seminaareja sekä osaJ.

listuneet tutkimusryhmien työhön. 

Tutkijoille on aikaa myöten kertynyt myös ulkopuolisia teh

täviä: taloudellisten yhdistysten toimihenkilöinä ja alan jul

kaisujen toimittajina, valtion komiteoiden ja toimikunti~n jäse-
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ninä s asiantuntijoina ja sihteereinä sekä maan edustajina kan-

sainvälisissä kokouksissa. He ovat myös pitäneet esitelmiä 

korkeakouluissa s taloudellisissa yhdistyksissä s kauppakamareis-

sa jne. 9 kirjoitelleet lehtiin ja aikakauskirjoihin sekä 

esiintyneet radiossa ja televisiossa. 

Oman sävytyksensä tutkimustoimintaan on viime vuosina anta~ 

nut laajeneva kansainvälinen yhteistyö. Tutkimuslaitos on avus-

tanut kansainvälisiä rahalaitoksia ja järjestöjä Suomen taloutta 

koskevissa kysymyksissä ja toimittanut niille ja niiden delegaa-

tioille tilastoaineistoa sekä tarpeellista selvitysapua. Tehos

tunut kansainvälinen yhteistyö ja yhdentymispyrkimykset ovat job--

taneet myös tutkimuslaitoksessa selvityksiin mm. erilaisten yh-

dentymispyrkimysten vaikutuksista Suomen kilpailutilanteeseen 

ja kansantalouteen. Tutkimuslaitoksen edustajat ovat samate~ 

osallistuneet suhdannetilanteen sekä tieteellisten ongelmien 

pohdintaan pohjoismaisilla ja muilla kansainvälisillä areenoil-

la. 

Tilastovirkailijana ja tilasto-osaston johtajana toimi vuo-

sina 1919-1925 maisteri Kaarlo J. Kalliala. Vuonna 1925 tilas-

to-osaston johtajaksi ja edelleen tutkimuslaitoksen ensimmäi-

seksi johtajaksi tuli fil.tri sittemmin professori A.E. Tudeer 9 

joka 30 palvelusvuotensa aikana vaikutti paljon taloustieteelli-

sen tutkimuksen kehittymiseen Suomen Pankissa ja koko maassa. 

Suhdannetutkimuksen alkuunpanijana vuodesta 1930 lähtien on mai-

nittava tunnettu kansantalousmies s fil.tri Br. Suviranta s joka 

sodan jälkeen siirtyi hoitamaan professuuria ja sen jälkeen Kaup-

pakorkeakoulun kanslerinvirkaa. Tutkimuslaitoksen johtajaksi 

nimitettiin vuonna 1955 fil.tri Reino Rossi 9 vuonna 1957 val

tiot.tri Heikki Valvanne ja vuonna 1966 valtiot.tri Timo Helelä. 

Marraskuusta 1968 lukien on laitoksen johtajana toiminut valtiot. 

tri Lauri Korpelainen. 


