
~N ~~ ~~=~~~~g~~~~~~=~~~~~=1~~~~1~§~ 1303.1969 
o ~ & ~Taloudellista tutkimusta maassamme: Suomen Pankin talous-

~ ~tieteellinen tutkimuslaitos 
~ T 
~~DS~ 

TIIVISTELMÄ 

Suomen Pankissa toimii taloustiete~llinen tutkimuslaitos, 

jonka tehtävänä on paitsi avustaa raha- ja finanssipoliittista 
päätöksentekoa tarvittavan tausta-aineiston laadinnalla, myös 

yleisemmin edistää taloudellista tutkimusta Suomessa. Nykyi
sessä muodossaan laitos tulee maaliskuussa 1969 toimineeksi 
25 vuotta, mutta sen synty on johdettavissa puolen vuosisadan 

takaiseen päätökseen. 

Kehitysvaiheita 

Vuonna 1919 Suomen Pankkiin perustettiin tilasto-osasto ja 
vuonna 1929, lamakauden jo tehdessä tuloaan, sen rinnalle suh
dannetutkimusosasto. Näiden osastojen palveluksessa oli yuonna 
1938 yhteensä 10 henkeä. 

Maaliskuussa 1944 aloitti toimintansa tilasto- ja suhdanne
tutkimusosastoista yhdistetty taloustieteellinen tutkimuslaitos. 
Pankkivaltuusmiesten silloisen päätöksen mukaan taloustieteelli,
sen tutkimuslaitoksen tehtäviin kuului valmistaa Suomen Pankin 
toimintaa ja maan yleistä taloudellista kehitystä valaisevia 
selvityksiä sekä suorittaa taloudellisia tutkimuksia ja muita 
tehtäviä, joita pankin johtokunta sille antaa. Tämän lisäksi 
laitoksen tuli toimia tutkimus- ja koulutuspaikkana tieteenhar
joittajille. Koulutusohjelman mukaisesti tutkijakunta käsittää 
nykyään väitöskirjatyötään valmistelevia lisensiaatteja, lisen
siaattitutkintoon tähtääviä kandidaatteja sekä ajoittain myös 

kandidaatin tutkintoon valmistautuvia ylioppilaita. Muutamille 
tohtorin arvon saavuttaneille tutkijoille tarjoutuu vakinainen 
vanhemman ekonomistin paikka tutkimuslaitoksessa. Vuoden 1968 
lopussa laitoksen palveluksessa oli 48 henkeä~ joista 15 oli 
varsinaisia tutkijoitao 

Tutkimus- ja julkaisutoimintaa 

Laitoksessa harjoitettu varsinainen tutkimustyö voidaan kar
keistaen jakaa neljään luokkaan~ tilastolliset perusselvitykset, 
taloudellisen kasvun tutkimus, suhdannetutkimus sekä tilastojen 
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kehittämistä palveleva tutkimus. 
Rahoitusmarkkinoita 3 rahan arvoa ja ulkomaantaloutta koske

villa kysymyksenasetteluilla on luonnollisesti keskeinen sija 

tutkimuksessa rahapolitiikan kenttää silmälläpitäen. Tutkimusalo
jen valintaa ei kuitenkaan näiden näkökohtien perusteella ole poy_ 

ritty rajoittamaan; pienessä maassa, jossa on puutetta pitkälle 
erikoistuneista tutkimuslaitoksista, on tutkimuksen tarpeen vaa

tiessa annettava edetä laajalla rintamalla. 

Tutkimustulosten esille tuomi seksi on käytettävissä kaksi 

varsinaista julkaisusarjaa. Näistä A-sarjassa esitetään vuosit

tain laitoksen omin tutkijavoimin laadittuja perusselvityksiä 

Suomen talouselämästä sekä nykyisin eräitä jatkuvia tilastoja ra

hoitusmarkkinoilta. Tutkimusaiheista mainittakoon mm. likvidi

teetti- ja maksutaseanalyysi 3 hinta-oja palkkakehitys sekä ulko
maankauppa. 

Laajemmat tutkimukset 3 joista monet samalla ovat väitöskirjo

ja, ilmestyvät tutkimuslaitoksen B-sarjassa. Tähän mennessä niitä 

on ilmestynyt 28 kappaletta 3 ensimmäisenä pioneeriselvitys Suomen 

kansantulosta ja viimeksi v. 1968 tutkimus 3 jossa käsiteltiin 

taloudellisten aikasarjojen puhdistamista kausi- ym. vaihteluista. 

Muustajulkaisutoiminnasta mainittakoon laitoksen toimittama 

Bank of Finland Monthly Bulletin 3 englanninkielinen kuukausijul

kaisu 3 jossa julkaistaan tilastotietojen lisäksi artikkeleita 

talouselämän eri aloilta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyy Suunta 

ja Suhdanne 3 jossa esitetään yli sata taloudellista aikasarjaa 

puhdistettuina muuttuvasta keskimääräisestä kausi vaihtelusta Suo
men oloihin sopivilla menetelmillä. 

Laitoksen johtajat 

Tilastovirkailijana ja tilasto-osaston johtajana toimi vuosi

na 1919-1925 maisteri Kaarlo J. Kalliala. Vuonna 1925 osaston 
johtajaksi ja edelleen tutkimuslaitoksen ensimmäiseksi päällikök

si tuli fil.tri 3 sittemmin professori A.E. TUdeer 3 joka 30 palve
lusvuotensa aikana vaikutti paljon taloustieteellisen tutkimuksen 
kehittymiseen Suomen Pankissa ja koko maassa. Suhdannetutkimus

osaston päällikkönä vuodesta 1930 toimi tunnettu kansantalousmies 3 

fil.tri Br. Suviranta 3 joka sodan jälkeen siirtyi hoitamaan pro
fessuuria ja sen jälkeen Kauppakorkeakoulun kanslerinvirkaa. Tut

kimuslaitoksen johtajaksi nimitettiin vuonna 1955 fil.tri Reino 
Rossi 3 vuonna 1957 valtiot.tri Heikki Valvanne ja vuonna 1966 
valtiototri Timo Helelä. Marraskuusta 1968 lukien on laitoksen 
j-ohtajana toiminut valtiot.tri Lauri Korpelainen. 


