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Suomen Pa,nkin talous~ic. ·1 I(eskitett.y-å- tietoå ' . .... -':' 1 

tecl'lin-en' turkimus:kli,tos täyt- Perusluonteisissa tutkimuk.3issa 
tää maa,li·s'kuus·sa 25 vuottct. pyritään selvittämään sell;;isi2. ta- . 
Li.ikkeelle lähdön ai·kana !ai- louåellisen toiminnan aloja, joista i 

ei aikaisemmin ole ollut sa 3ta':iss:>'1 
toksen . p·a1ve-lukses.sa ol,i 15 keskitettyä tietoa. Tulosten esiile 
henkilöä. Viime vuoden 10- tuoP.1iseksi laitoksella on l<;: ä ytet~:i-

. viss:iän kaksi varsin aista julkaisu-
pu:Ha se työUis-ti 48 henkillöä. sarjn. 

Laitoksessa tehdään taas- Sarja A: Taloudellisia SelvItyk-
siä, syntyi vuonna 19·\2. Siin ~i esi

tolIi·s i'll perus·selv:i,tyksiä, tut· telliiän laitokse n omien tutkijoiden 
ki,taan talloudeHista kas.vun, perussclvityksd Suomen talou selä
c>uhdan!teita sekä ti'las.toJ· en ' mästä. Tutkimusaiheita o\'at mm. 
., hinta- ja palkkakehitys seki ulko~ 
kehiNämis.tä. Sen johtajaksi maankauppa. 
n.i-mettii,n viLm~ manaskuu3- Laajat tutkimukset ilmestyvät B-

sarjassa, josta ensimmäir.en ilmes
S3 valHi,ot. toht. Lauri K 0 r- tyi vuonna 1943. Niissä pyritäön 
p e I a i n e n. usein yhdistämään teoreettiset hy-

poteesit empiirisiin selvityksiin 
Laitoksen synty voidaan johtaa Suomen talouseläm ästä. Niistä mo

SO vuoden takaiseen päätökseen, net ovat samalla väitöskirjoja. JOI.' Suomen Par.kin palveluk- Useat tutkimukset k äsittelevät 
se' tettiin tilasto virkailija. Kym- rahamarkkinoita ja rahan arvoon 
m~ vuotta myöhemmin sai liittyviä tekijöitä. Niitä on tehty 
myös suhdannetutkimusosasto al- mm. infla:J tiosta, Suomen luot to
kunsa. Vuonna 1943 tilasto- ja suh- järjestelmdsUi ja rahal,litost en luo
dannetutkimusosasto yhdistettiin tonantokyvystä. Edelli senä vu ,)n'.a 
ta!oustieteelliscksi tutkimuslaitok- ilmestyi tutkimus kestokulutushyö
seksi. . dykkeiden kysynnäst;i Suom pss a . 

• 

lutusOhjelman mukaan tutki. Tilastolli s ia kausi- ja muun vaihte-
. Ja . a kä~i~ää. to~~~~in. ?-rv<?n lun puhdistusmenetelmiä käsiWivä 

saa lden lJ.'; aksl valtosklr)atyo- tutkimus ilme~yi viime vuonna 
tään valmistavia lisensiaa tteja, li- . Tutkimusla ~tokseUa on biytettjvis~ 

'se'llslaatin tutkintoon tähtää\'r:i, sään noin 16.000 r.iteen ammatt ikir-
kandiq3 at teja ja "jo i~t<1: n my u.; yli- ' jasto. 
oppil~,:t:l. Työskentdyt..il aa on killk- Suhdannevaihteluja tutk it"an 
kia<1n 15 nrsi r.iliselle tu tkij'l!lC'. laitoksella laadi~t:Jessa e:musteita 

:!gkain.en tutkija)out.l111 pe:C'h.t.y- rahapoliittlse71 p iiätöksenteon tu- ! 
maan tiettyyn eilllkullosek Lor lln. eksi. KEhitystä ennus teta an 1-2 
Taloustieteellisen y!eissi\·i:;lykser. - vuodeksi eteer1Oäin. BudjettipoIiit
sä li"tik"i . h ii nen on tu r.netUl\·.a I tis ten toimilir.joien li; ä ~: s i \'i ! t~ ~ i , i 
oman.sek~onnsn rakenr.e. a'.alYY :; l- saadaan vientikyselyistä ja inves-

i tapa Ja tIlastot. OS:J kOlllu: 'Llksesta tointitiedusteluista. I sisältyy ryhmätyöskente!yyn. . ' . ' . 
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. .. jassa. Tähän mennessä nii tä on iI-

Suomen Pankin lalollstideeJ1in( n ' mest.ynyt 28, ensimmäisenä pionee
tutkimuslailos on tointinut 2~ \'uol- ri.sehity.s Suo:nen kansan t ulosta. ~a, 
ta nykyi sr ~;:; ii. JnU0(\os:.a:II1,·- I ,rtiL"k - v.l!m~~Si 1963 tu~kJn1U S, . ;Jossa.. ~ r. 
';rn t,r'l1tii,villlii. (111 a VlI :,t:,j r;II,a- j:l sheltnn taloudellIsten ~l.l kasal'JoJen 

! fl;1O It:i~ii p()ll j l,li ::!.:L (l i i ~i. t 01\:.c:n Lr'kO;L pUhdLc;ta;nist a kausi- yrrt. va.ihte -
laatimalla lnr ':ltl.a'/aa l,ul::ta-ai- lwsta. . . . . . 
ncistoa. Tämän l i;:ilk ~ i srn tehUivä- .Muusta Jul~alsutOlmlnnas t~ mal- . 
nä on yle isemmin edis tää. la loude!- .mttakoon laItoksen tOI rruttal!la 1 
lista tutkimusta Suomes~a . Viime Bank o~ Fl~l~nd Mont.hly .Bu;le~!l1 ' i 
vuoden lopus.~a lui to~:sen palve luk- ~nglan.~~1~elmen kuuka:sl}u.1:~C.l~' I' 
se~sa oli 48 henkeä joista 15 oli JOssa. Ju_-:alstaall t llasto.levoJen 11-
va';s'inaisia- tut:.,;ijOica'. säksi artikkeleita talouselämän eri 1 

alni1ta. Neljä kertaa vuodessa ilmes Laitoksessa harjOite ttu \'arsinai-
1-' .... . ,. tyy Suunta ja suhdanne, jossa esi-

nen tut ",Jmust}o. vo~daan. Ja"aa . tetään yli 100 taloudell ista aikasar
neljään , luokkaan: tJlastoll1set pe- 'a 
ru~elvitykset, t-alolldc~lisen k~sv u.n i J ~u1utw;0hjelman mukaisesti· tll;:-
tutkimus suhclanndu,k lm lL<; Ja tl- kij k '- k': ·tt.... k ..... ." .. .. -
J . k' l · t · ·~ . ! " 1 l . tt a tlli va. aSl · aa ny yaa n ,a1(,O,,-

, astoJen '~ li tam!s va pa ve e\ ~ u - kirjatyötään valmistc levia liscn-
I kimus. siaatt-eja, lisensiaattitut ki n toon täh

Ra.hoitusmarkbnoita, ra han ar- tääviä kancUdaatteja s0kä a joittaiH t 
voa ja ul k0maa ntaloutta koskevJlla myös kandidaa tin tt:tk~ n t oon vaI.-1 
! kysym yksenasett ellllJla on keskcl- mis luvia ylioppilait.a. " . . 
. nen sija tutkimuksessa rallapolltll- I - r,arfoksen johEi'j;i.t - - - - _ .. ' -:' 
kan kenttää sil.mällä. pi lUen. :ut- Tila slovirka i lijanu j f ', ti I,l ~;~ o-osas
kimusaloJen val!ntaa ei kwtenkaan (.nl! j( l~d . ;I.i;111:L lr dllli VUo~;i lla 1!)[!) .
näiden n ä kökohtien perus teella ole ; J!J:.!~ Ill<\i:; :r-ri K:\8rlo .1. Kalliala. 
pyritty rajoittamaan; p iene;osi ' Vll"1111:L l~J:~ r) o.";I:;loll joi d.ajabi j:i 
maassa. jo~s a on puute4ta pltkalle edr.Ikl.:n LIII.1cill1\1:;!altnb ;(' /\ cl!s im
erikoisturieista tu tkimuslaitoksista, rn:lb~k s i Jl~iit1li köksi tilI i t il. I..ri, si l
on tutkimu;':"en tarpeen vaatles~a lemlllin pro[cs.'iori 1\. E. TUdeer, jo
annettava edetä laajalla rintamal- ka 30 p~tlvcl usv llotensa 2oil·:u 11<1. vai
la. kutti pal jon talou:-; tiet.eelli ~en tutki-

Tut killlUstt:losten es i!-le tuomisck- mu}:sen kchit ty m i:;ecn Suomen P an
si on käytettävissä kaksi varsinais- kis~a ja ko ko maas~ a. SuhdanneLut
ta julkai ~ L1 sarjaa. Näi s:ä A-sarjas- kim usosaston pää ll ikkönä vuodesta 
:;a c silet~i;in 'vL1nsiltain laitokscn 1930 toi mi tunne ttu kansantr. lous
omin tutkijavoim in laadi ttu ja pc- mies, [iUli Br. Suviran ta , joka so
russelvitybii Suomen taln\l s f!I ~i- dan jälkeen s iirtyi hoitamua'1 pro
mästä. sekä ny~:y i:;i n eräilä jatku- f e .~:; uur:ia ja. sen jiilkec n KaupP:l
via tilas toja ralloitu :;markkinoiILa. korkea kolll unl~årulerillvjrka ä. · Tut
Tut.kimusaihci st.a ma inittnf:ofll1 kimuslaitoksen johtajakSi nimitet
mm . m~iid; t.p. etti- ja m ::t ks 1.Itas<:ana- tiin VUO!1lla 1955 fil.tri Reino Rossi, 
lyysi, h inta - ia palkkak<:hitys s~:;:ä vuonna 1957 va!tioLtri Heikki \'21-
ulkomaankauppa. . vanne ja, vuonna 1966 valliot.tri Ti-
Laajemma~ tutkimukset. joista mo Helelä. l'v1::lrraskuLlsta 1963 lu-

monet samalla o\'at väi~ö.)kirjoja, kien on laitoksen johtajana t0im.! 
ilmestyvät tut!<imll.~lai:oksen B-sar- nut val~io t.tli La uri Korpelaineli.' 
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25 år forskning 
vid Finlands 'Bank 

Vid Finlands Bank , verkar ett 
forskningsinstitut, som har till 

uppgift dels att sammanställa er
forderligt bakgrundsmaterial för 
det penning- och finanspolitiska 
beslutsfattandet, dels att främj a 
den ekonomiska forsknirigen i 
Finland. Institutet har existerat 25 
Ar isin nuvarande form. 

, Ar 1919 inrättades Yid Finlands 
Bank en statistisk avdelning och 

',Ar 1929 en avdelning för kon-
junkturforskning. 

Efter ' sammanslagning av de ba
da avdelningarna inledde Fin
lands Banks institut för ekono
misk !orskning sin yerksamhet i 
mars 1944. ' 

Den egentIiga forskningsverk-
samheten Yid institutet kan inde-
1as i fyra kategorier: grundläg
gande statistiska utredningar. eko. 
nomiska tillväxtundersökningar, 
konjunkturforskning och forsk
ning som syftar till utveckling av 
atatistiken. 

Finansieringsmarknaden och frå
geställningar i anslutning till 
penningvärdet och relationcrna tili 
utlandet intar naturligtvis en cen
tral ställning inom en forskning 
$Om skall tjäna penningpo!itikens 
behov. Valet av !orskning;;områdc 
har emelIertid inte bcg:-änsats pä 
dessa grunder; i ett litet land. där 
det rådcr brist på mcra speciali
cerade !orskningsinrättningar, bör 
forskningen vid bchov få gå fram 
på bred !ront. 

F orskningsresultatcn oIfentlig-
görs i huvudsak genom två 

publikatio03serier. Den årliga A
_erien innchäller grundlägga~de 
utredningar om Finlands nädngs
liv, sammanställda av institutets 
egna !orskare och numcra ior~lö
pande statistik ö\'er !inansierincis-
marknad~n. ' 

1 B-serien utkommer mera om
fattande undersö:"ningar. a\' \'ilka ' 
rnånga samtidigt är doktor"a'v'-
h~ndlingar . 

• 

M agister ~a~IO ' J. ' K'~lliala ' 
fungerade åren . 1Q19-1925 

som statistiker vid banken och che! 
för den statistiska avdelningen. Ar 
1925 blev fil.dr, ' sedermera pro
fessor A. E. Tudeer chef !ör av
delningen och han blev institute,ts 
[örsta chef. Prof. Tudeer , bidrog 
under sina 30 ' tjänsteår i hög grad 
till utvecklandet av den ekono
miska forskningen vid Fin lands 
Bank, liksom i hela landet. Che! 
för avdelningen för konj unktur
!orskning var från 1930 national
ekonomen, fi1. dr Br. Suviranta. 
Till che! för forskningsinstitutet 
utnämndes ar ' 1955 fil.dr Reino 
Rossi, ar 1957 pol.dr Heikki Val
vanne och år 1966 pol.dr Timo 
Helelä .. 

Sedan novcmber 1968 har ' pol. 
dr Lauri Korpelainen fungerat som 
institutets chef. 
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