
Suomen Pankin talous tiet eel l inen tutkimuslaitos 

10 vuotta 

Tänään on kulunut t ä smälleen kymmenen vuotta s iitä , kun Suomen 

Panki n taloustieteel l inen tutkimusla itos aloitti toimintansa . Ja 

sattumalta on t~san 35 vuotta siitä ajankohdasta , jolloin tämän t ut 

kimuslaitoksen edeltäjä , pankin tila sto-osa sto syntyi. Tilastomie-

hen ottami nen Suomen Pankin pal velukseen oli silloin huomattava to i -

menpide , melko outo ajatus senajan pankkimaailmal le - a i nakin täällä 

Suomessa , joka tässä niinkuin ni i n monessa muus sakin suhteessa sil-

loin eli takapajuista el ämää o Tavallaan olikin ni in, ett ä tämä to i

menpide välittömästi liitty i siihen henkiseen ja taloudelliseen nou-

sukauteen , joka s eurasi Suomen itsenä isen valtion l uomista . 

Aloitteen teki pankin vastanimitetty pääjohtaja, s enaattori 

Otto Stenroth. Kirjelmässä tammikuun 24 päivältä 1919 johtokunta 

ehdotti, et t ä Suomen Pankkiin otettaisiin ylimääräisellä palkka us -

säännöl lä oleva tilastovirkailija , joka "saisi t ehtäväkseen, 

1 ) pankkitilastoon kuuluvien sekä koti - että ulkomaisten aines -

ten kokoamisen ja käs ittelemi sen ; 

2) tilas tollisten selostuksien laati misen johtokunnan määräys-

t en muka isesti; 

3) sanomalehtien ja aikakauskirjo jen seuraamisen, niissä j ul

kaistujen huomattavimpien tutkielmien , selos tuksien ja tärkei mpi en 

t aloudellis ta asemaa, etenkin pankkialaa kos kevi en uutisten rekiste-

röimi sen sekä leikkel ekokoelman muodostamisen." 

Helmikuun 25 päi vänä eduskunta hyväksyi ehdotu ksen o Ens i mmäi -

seksi tila stovirkailija ksi otettiin maal i skuun alusta silloinen 

ma i steri, nykyään pankin pää johtaja Kaarlo J . Kall iala, jolle kuuluu 

kunnia Suomen Pankin til asto-osaston j ärjestämi s estä . Alku oli vaa -

timaton . Kallialal l a ol i yksi apulainen, j a toimi paikkana oli toi

mi s t osal i n tyhjänä oleva ka s sa-aitio. Monet pankin virkamiehet kat -
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soivat paheksuen, että pankin palvelukseen oli otettu niin hyödytön-
. k ,. ~t;'\.,·J\.· ) 

tä väkeä! Vähitellen henkilökunta lisääntyi, niin että se vuonna 

1925, kun Kall iala siirtyi Säästöpankkien keskuspankin johtokunnan 

jäseneksi, käsitti viisi henkeä, juoksutyttö niihin luettuna . Nii

den tehtävien lisäksi, jotka äskeisessä kirjelmässä mainittiin, tuli 

vielä eräs hyvin tärkeä työ, nimittäin oikeiden tietojen antaminen 

ulkomaille maastamme ja sen oloista, sillä tuohon aikaan, kun Suomi 

juuri oli saavuttanut itsenäisen valtion aseman, oli ulkomailla san

gen vähän tietoja maastamme, ja mikäli niitä sikäläisessä lehdistös& 

julkaistiin, ne suurelta osalta olivat virheelliset tai vieläpä ai 

van väärät . Uuden osaston tärkeimmät , ulospäin näkyvät luomukset 

olivat pankin kuukausijulkaisu ja tilastolline n vuosikirja , j oiden 

julkaisemista vielä nykyään jatketaan samalla pohjalla . 

Tilasto-osaston tehtävät laajenivat jatkuvasti. Huomattavin 

muutos tapahtui v. 1930 . Edellisen vuoden marraskuun 7 päivänä on 

pälvätty tila sto-osaston johtajan laaja kirje pankin johtokunnalle, 

jossa perustellaan osaston laajentamista palkkaamalla siihen kansan-

talous - ja tilastomies järjestämään suhdannetutkimusten suorittamis-

ta. Tämä asia, josta tietysti etukäteen oli sovittu silloisen pääjoh 

tajan, presidentti Risto Rytin kanssa, esitettiin johtokunnan kir

jeessä marraskuun 28 pä ivältä 1929 pankkivaltuusmiehille, l ähinnä -~.--

tarpeellisen määrärahan saantia varten, ja joulukuun 2 päivä pankki -

valtuusmiehet hyväksyivät ehdotuksen . Seuraavan vuoden huhtikuun 16 

päivänä johtokunta kirjeel lä kutsui silloisen tohtorin , nyky i sen 

professorin ja kanslerin Bruno Suvi rannan suhdannetutkimuksia jär-
. pankin 

jestämään, ja seuraavan syyskuun alussa hän astuV palvelukseen. Näin 

sai erillinen suhdannetutkimusosasto alkunsa . Tämän osaston muodost i 

t ohtori Suviranta yksin , ja lisävoimien tarve oli suuri ~ Vuonna 1938 

saatiinkin tähän osastoon lisää useita tutki j oita ja apulaisia~ 

,sitten tulivat sotavuodet, jolloi n useat kummankin osaston virkamie

histä ja apulaisista suorittivat isänmaallis t a velvollisuuttaan puo-

l ustus - yms . s i i hen liittyvissä tehtävi~sä. Osastojen työt olivatkin 
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ajoittain kokonaan, ajoittain osaksi keskeytyksissä. 

Tilasto-osaston ja suhda.nnetutkimusosaston suhteet olivat alus

ta alkaen läheiset: olihan niillä suurelta osalta yhteinen kirjasto, 

yhteiset aineskokoelmat ja sitäpaitsi ne tarpeen mukaan käyttivät 

toistensa työtuloksia hyväkseen. Tämä yhteistoiminta tuli entistä 

kiinteämmäksi, kun molemmat osastot syksyllä 1942 siirrettiin pan

kin ostamaan taloon Kirkkokatu 14:55ä. Niinpä päädyttiin pian siihen 

että olisi tarkoi.tuksenmukaista yhdistää ne yhdeksi laitokseksi. 

Tästä johtokunta kirjelmällä syyskuun 29 päivältä 1943 teki esityk

sen pankkivaltuusmiehille. Aloite hyväksyttiin, ja sen jälkeen kun 

siitä johtuvat muutokset ohjesääntöön olivat joulukuussa saaneet 

vahvistuksensa, saattoi Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimus

laitos maaliskuun 1 päivänä 1944 aloittaa toimintansa. 

Tutkimuslaitoksen tehtävät tulivat tietysti käsittämään aikai

semmin eri osastoille annetut tehtävät. Nämä on äsken mainitussa 

kirjelmässä määritelty siten, että tutkimuslaitoksen "tarkoituksena 

olisi: 

1) valmistaa Suomen Pankin toimintaa ja maan yleistä taloudel

lista kehitystä valai sevia sel vi t y lcsiä ; 

2) suorittaa taloudellisia tutkimuksia; ja 

3) suorittaa muita tehtäviä, jotka pankin johtokunta sille 

antaa." 

Mu·tta tämän tutkimus- ja valistustoimintansa ohella tutkimus

laitokselle annettiin vielä eräs tehtävä. Kirjelmässä sanotaan nim. 

mm.: "Meidän maassamme, jossa julkisia ja yksityisiä varoja on niu

kasti, ei nuorilla tieteenharjoittajilla· useinkaan ole tilaisuutta 

jatkaa tutkimustöitään, vaan heidän on pakko etsiä itselleen sopi

va leipätoimi. Siitä syystä meillä ei ole riittävästi pätevästi 

koulutettuja tiedemiehiä varsinkaan sellaisiin opetus- ja kasvatus å 

tehtäviin, joissa vaaditaan systemaattista taloustieteellistä kou-
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lutusta. Suomen Pankin yhteydessä toimiva tutkimuslaitos voisi var

sinaisen tarkoituksensa ohella tarjota nuorille lahjakkaille tiede

miehille tilaisuuden sanotunlaiseen opintojen jatkamiseen." 

Lähinnä tätä viimeksi mainittua tavoitetta silmällä pitäen oli 

tutkimuslaitokseen otettava kahdenlaisia tutkijoita, vanhempia, joi

den tulisi olla filosofian lisensiaatteja·, ~a nuorempia, joilta vaa

dittaisiin a i nakin filosofian ·kandidaattitutkinto. Tutkijat oli 

yleensä otettava kolmeksi vuodeksi, mutta erityisistä syistä voitai

siin toimiai ka uudistaa edelleen kolmeksi vuodeksi. Näiden toimien 

hoitajista kasvatettaisiin kansantalouden tutkijoita ei vain pankkia 

vaan ensi sijassa yhteiskuntaa varten. Vakinaisia virkamiehiä tut

kimuslaitoksessa tuli olemaan .johtaja, kaksi osastonjohtajaa, yksi 

vanhempi ja kaksi nuorempaa aktuaaria, kirjastonhoitaja sekä toimis

toapulaisia. 

Tutkimuslaitoksen palveluksessa oli sen aloittaessa työnsä 

kaikkiaan 15 henkeä. Niistä on edelleen jäljellä S. [!älle kantajou-

kolle on annettava tunnustus hyvin suoritetusta, uskollisesta työs

tä~ Vuosien varrella henkilövahvuus on kasvanut, kun uusia tehtäviä 
".-

on sa.atu. Varsinaisten tutkijoiden luku, joka alkuaan oli kolme, on 

lisätty neljään, ja sen ohella täällä on joukko ylimääräisiä tutki

joita, joista eräät käyttävät koko aikansa pankin juokseviin töihin, 

kun taas toiset saavat omistaa päähuomionsa omiin tutkimus tehtäviin

säe Samalla on myös toimistoapulaisten lukua lisätty, niin että 

henkilövahvuus tätä nykyä on 27 t vaikka sopivien miesten puutteessa 

kaksi lisenssiaattitutkinnon edellyttävää vakanssia , on ~ avoinna. 

Kaikkiaan on tutkimuslaitoksessa pitemmän tai lyhyemmän ajan palvel

l~t 51 henkeä, niistä noin puolet virkamiehiä ja tutkijoita, toinen 

puoli eriasteisia toimistoapulaisia. 

Entä mitä tämä tutkimuslaitos on saanut aikaan? 

Tässä täytyy tyytyä muutaman piirteen esittämiseen. 

Ensiksikin on syytä todeta, että tutkimuslaitoksen palvelukses-
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sa olevista tutkijoista moni on ehtinyt väitellä. Näistä eräät, 

herrat Leppo, Alho ja Meinander ovat suorittaneet varsinaiset väitös 

kirjatYQnsä viraston ulkopuolella, mutta työskentely tutkimuslaitok

sessa on antanut heille mahdollisuuden lisätä tieteellistä pätevyyt

tään. Kaksi heistä onkin sen nojalla päässyt professoriksi. Kolme 

tutkijaa, herrat Junnila, Tamminen ja Rossi, on suorittanut väitös

kirjansa valmistamisen tärkeimpänä työnään tutkimuslaitoksessa, 

Tamminen siirtyen sitten professorin kunniakkaisiin tehtäviin. Myös 

herra B~örkgvist on tutkimuslaitoksen turvin tehnyt tärkeän osan 

viime vuonna valmistunutta väitöskirjaansa. Näistä tohtoreista kaksi 

on tai on ollut hallituksen jäsenenä. Tätä voi kuitenkaan tuskin 

lukea tutkimuslaitoksen kunniaksi - enempää kuin viaksikaan, jos 

asiaa tarkastaa poliittisten vastustajain kannalta. Mainittakoon 

vielä, että tällä hetkellä on viisikin tutkimusta menossa, joista 

toivottavasti ennen pitkää valmistuu väitöskirjoja niistäkin. Vielä 

ansaitsee huomiota, että eräs tutkijoistamme, maisteri Pa·un~n, saa

tuaan täällä peruskasvatuksen, on siirtynyt Kansainvälisen Jälleen

rakennuspankin palvelukseen. 

On vaikeata sanoa, missä määrin tutkijain yhteistyö täällä tut

kimuslaitoksessa on auttanut nuoria tutkijoita selventämään tutki

mmksensa aihepiiriä ja ratkaisemaan esiintyviä ongelmia, mutta luu

lisin, että tästä seurustelusta on ollut hyötyä itsekullekin. Ja 

' arvaamaton on se taloudellinen tuki, minkä pankki on näille tutki

joille antanut. Siihen kuuluu ennen kaikkea stipendinluontoinen 

palkka, tosin sangen kohtuullinen, usein monien vuosien aikana. 

Edelleen toimistoapulaisten suorittama lasku-, konekirjoitus-, pii

rustus-, tarkastus-, oikoluku- yms. työ ei ole vähäiseksi arvioita

va. Ja painatuskustannusten suorittaminen on sekin mitä suuriarvoi-
) 

sin avustus. Monille on sitäpaitsi tarjoutunut tilaisuus ulkomai-
\ 

siin opintomatkoihin pankin kustannuksella tai muualta saadun apu-
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rahan turvin. Harva näistäkään tutkijoista olisi pystynyt omin voi-

min suoriutumaan näistä taloudellisista vaikeuksista! 

Näin ollen voidaan liioittelematta sanoa, että Suomen Pankki 

on antanut erittäin arvokasta tukea maamme kansantaloudelliselle 

tutkimukselle. 

Nämä tutkimukset ovat ilmestyneet erityisessä "Suomen Pankin 

taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisujen sarjassa" B, jos-
t 
j a tähän mennessä on saatettu painosta 14 tutkimusta. Sen lisäksi 

on julkaistu A-sarjaa, 'Taloudellisia sel vi tyksiä, jonka niteet si

sältävät pienehköjä tutkielmia ja katsauksia talouselämän ja ta

louspolitiikan eri puolista sekä niihin liittyvistä ongelmista. 

Nämäkin ovat tutkimuslaitoksen vanhempien ja nuorempien tutkijain 

ja muiden virkamiesten käsialaa. Siten ne samalla ovat antaneet 

nuorille tilaisuuden hyödylliseen asiain käsittelyn harjoitteluun 

ja lisämeriittien saantiin. Näitä taloudellisia selvityksiä on 

tähän mennessä julkaistu 14 nidettä ja niissä kaikkiaan 55 kirjoi--

tusta. 

Tämä julkaisutoiminta koskee lähinnä suhdannetutkimusosast-oa, 

mutta huomattava on, että tähän tutkimustyöhpn ovat ottaneet osaa 

useat toisenkin osaston virkamiehet. 

'I'ilasto-osaston t r:ir keimmät tehtävät ovat kuitenkin hiukan toi-

sella alalla. Ensi sijalla on mainittava pankin vuosikirja, joka 

julkaistaan kolmella kielellä, sekä Bank of Finland Monthly Bulle

tin, jot.a täro.än woden alusta taas julkaistaan jokakuukautisena. 

Nekin edustavat osittain syvällistäkin tutkimustyötä ja suhdantei

den selvittämistä. Tilasto-osaston muista näkyvistä aikaansaannok-

sista on vielä mainittava sellaiset julkaisut kuin obligaatiokirja 

täydennyksineen ja setelikirja. Erityisen maininnan ansaitsevat 

Suomen ulkomaista maksutasetta ja pääomaliikettä koskevat suuritöi

set selvittelyt. Melkein näkymättömiä töitä ovat ne lukuisat kansi

ot, joihin on koottu pitkät lukusarjat rahamarkkinoista, hinnoista, 
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seteleistä ja rahoista ym. ym., samaten kuin monistetut kuukausi

raportit, jotka osastolla valmistetaan. Näkymätön on myös se yhä 

paisuva työ; jota tietojen toimittaminen ulkomaille edustaa. Var

sinkin. kansainvälisten järjestöjen kyky vaatia mitä erilaisimpia 

tietoja ja mitä suuritöisimpiä selvityksiä on ihmeteltävä, ja 

ihailtavaksi voitaneen s anoa sitä, että ne yleensä myös hankit,aan. 

Lopuksi on mainit tava eräs mieluinen tehtävä, jossa tutkimus

laitoksella on huomattava osansa, nimittäin näiden haarakonttorin

johtajien kokousten järjestäminen ja ohjelman suorittaminen. 

Minulle nlyönnetty aika on menossa umpeen! Vielä haluaisin kui

tenkin heittää esille kysymyksen: onko Suomen Pankin taloustieteel

linen tutkimuslaitos vastannut tarkoitustaan, onko se täyttänyt 

siihen kiinnitetyt toiveet? En tietenkään ole pätevä antamaan vas

tausta tähän kysymykseen. Luulisin kuitenkin, että vastaus on ole

va osittain myönteinen, mutta valitettavasti osittain kielteinen. 

Ensiksikin totean, että maamme taloustilasto on sotien jälkeisenä 

aikana tuntuvasti monipuolistunut ja syventynyt ja tietojen saanti 

tullut paljon nopeammaksi. Tämä ei tosin ole tutkimuslaitoksen ai

kaansaannosta, mutta silläkin on osuutensa tähän tulokseen. Toisek

si on minulle vakuutettu, että englanninkielisellä kuukausilehdel

lämme on hyvä nimi ulkomailla. Olen myös kuullut sanottavan, että 

ken haluaa seurata Suomen taloudellisten olojen keh : tystä, hän lu

kekoon mainittua kuukausilehteä ja pankin vuosikirjaa, se riittää. 

Ja kolmanneksi .Rohkenen rwiitaten äskeiseen esitykseeni sanoa, että 

tutkimuslaitoksen työ pnsangen myönteinen nuorten tutkijain kehit

"tämisen kannalta. Mutta minulla on se tunne, että tieteelliset saa

vutukset eivät aina oikein vastaa pankin johdon toiveita. Tutkimusai 

heet ovat kenties liian usein olleet kovin abstraktisia ja kulkeneet 

syrjään pääasiasta: suhdanteiden da niiden syiden kaikinpuolisesta 

selvittämisestä ja rahapolitiikan kysymyksistä. Paljon on siis edes

sä tärkeitä, mielenkiintoisia tehtäviä, ja toivon, että tutkimuslai-
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tos selvittelemällä näitä ongelmia yhä paremmin pystyy palvelemaan 

niin pankkia kuin isänmaamme kansantaloustutkimusta ja talouspoli

tiikkaa. 


