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Valittuja ta~ahtumia tutki~uslaitoks~n 50-vuotistaipa leelta. 

1919 Tilastovirka ilij~ Suomen Pankkiin 1.3. 

1921 

-"-
1922 

1925 

-"-
1927 

----
1930 

1931 

1934 

193.8 

-"-

Vuosikirja alkoi ilmestyä . 

Bullet i n a lkoi i lmestyä. 

Perustutkimus "Suo:nen ulkomain~n velka" ilmest~,ri. 

Tud e ~rtilasto-osaston j ohtajaksi. · 

"Finland, Diagrams of Econom ic Conditions" ilmestyi. 

Naisasialiikkeen edistysaskel: Miriam Ekholmin artikkeli "Econ
omic Publications about Finla nd" ilme styi Bulletinissa. 

Tilasto-osaston l a ajentaminen konjunktuurivaihteluiden tut ki
mise ksi: suhdanneosas to sai alkunsa. 

Suviranta: "Suom i ja maailman talous pula". Taloudellisen neuvot
telukunnan julkaisuja. 

Suviranta: "Lamakaude n fina nssipolitiikan ääriviivatII. Valtion 
työttömyysneuvoston toimeksianto. 

Ensimmäinen väitöskirja tutkimusla.i toksen piiristä: Ma.tti Leppo 
(Suome n valtion sodanjälkeisen kulutusverotuksen pääpiirteet). 

Suhda~netutkimusosastolle pa lkattiin uusia tutkijoita . 

1942 Tutkimu~ laitoksen A-sarja alkoi ilmestyä. 

1943 Tutkimuslaitoksen B-sarja alkoi immestyä. 

1942/43 Muutto uusiin t iloihin. 

1944 Yhdistetty tutkimuslaitos aloitti toimintansa maaliskuussa. 

1945 Obli~aatiokirja alkoi ilm8 styä. 

1945/46 Setelinleikkaus , jonka opera ;::, tion suunnittelussa tutkimus
laitos osallis ena. 

1946 Henkilökunta ylitti 20 rajan. 

1949 Luottovolyymitil '3 sto alkoi ilmestyä. 

1951 Kansamme Talous alkoi ilmestyä. 

1952 Tudeer: Suomen kotimais e t setelityypit. 

-"- Tulipalo laitoksella. 

1955 Valtiontaloude n kuukausilaskelmat alkoivat ilmestyä. 
.. nidemää rä ' . 1957 KlrJastcnylltEaa 10 000 rajan. 

195$ Maksuvälinevarantolaskelmien julkaiseminen alkoi. 

1960 EFTA-kes ku stelun merkittävä ~uheenvuoro: Viidan "Suomi ja Euroo-
pan vapaa kauppaliitto (Tal.S~lvityks iä). 

1961 Säännöllinen ennustetyö ~lkoi. 

1962 }.~uutto ut~t ~ en taloon. 
-"- Luottoma rkkina ~ ilaston j ulkaiseminen alkoi. 
-"- C-s a rja a lkoi ilmestyä. 

1963 D-sarja alkoi i J~e styä . 
-"- Henkilökunt~ yljtti 40 rajan. 

1966 Kasvututkimussarjan avasi maa talous. 
-"- Suunta ja Suhdanne j oulukuulta 1966 ilme vuode n 1967 aluss a . 

1968 j'Jfa 1-:sutasetilastot a lkoive. t ilm.est yä Bulle tin is s Ci . 
196C; Kahd~ksastöista väit öskirja i lmes tyi (t,fola nder 19). 

-" Kirjaston nid~m~är ä nou s e e 16 000:een. 


