
Pöytäkirja, joka pidettiin Suomen PanJ<:in 
suhdannetutkimusosa ston neuvottelukunnan ' 
kokoQ~sessa helmikuun 10 p :nä 1939.Kokouksen 
puheenjohtajana tor· -ne1' vot't u :cunn.an puheen
j oh taj a fil. tri. !'[; .. E. ~ Xude3P:;.N~uvQ)-tt e.luk-U:F.l.fian . 
jäsenistä olivat mukana ylijohtaja Martti Ko
vero, toimistopäällikkö Gunnar I\16deen; kånslia
neuvos V~rner Lindgren sekä fil. tri. O.W. 
'V-Ti llandt. Lisäksi ottivat kokoukseen osaa 
professori K. T. Jutila, professori Br. Suvi
ranta sekä tri. Matti Leppo. Neuvottelukunnan 
jäsen ylitarkastaja Eljas Kahr a ei matkan 
vuoks.i ollut voinut saapua k okouk seen. 

l § 

T~i Tudeer laus~i osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja kiit ti 

neuvottelukunnan jäseniä siitä , että he olivat suostuneet ottamaan 

vastaan j ä senyyden neuvottelQKD.nnassa ja siten auttamaan sill~daQnetut-

kimusosastoa sen työssä . Puhuja huomautti, että näinä päivinä tuli 

kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Suomen Paru{in tilasto-osasto perustet-

tiin. SQ'hdan.netutkimuk sia oli :l~anki ssa suoritettu jo aikaisemminkin, 

mutta vuoden alusta oli näitä tutkimuksia varten perustettu erikoinen 

osasto, joten kysymyksessä olevaa t ärkeää tutkimustyötä tullaan nyt 

suorittamaan entistä laajemraassa mitassa. 

Professori Suviranta yhtyi tri Tudeerin neuvottelukunnan j ä senn lle 

osoittamaan kiitokseen huomauttaen, että Paru{in johto j a Pankkivaltuus-

miehet oli vat suostuneet suhdannetutkimusosaston neuvottelukunnan: ä set -

tamiseen, jotta osasto voisi olla mahdollisimman l äheisessä koske ~uk

sessa ja yhteistyössä sellaisten laitosten ja virastojen kanssa, joiden 

toiminta sivuaa suhdannetutkimusosaston töitä. Suomen Pankki ei itse 

sanottavasti kerää tilastoa eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan. 

Sopivassa muodoss a tapahtuva yhteistyö onkin tämän vuoksi hyvin t ä rkeää . 

Tähänastinen yhteistyökin oli - esim. Sosiaalisen Tutkimustoimiston 

kanssa - kantanut hyviä hedelmiä. PQ'huj a toivoi, että neuvotteluJrunnan 

avulla voitaisiin k olme s sa suhteessa saada aikaan parannuksia nykyi seen 

suhdannetilastoomme. l ' ~ärkeimmät tilastotiedot olisi saatava mah -

dollisiraman nopeasti , jos mahdollista, kuw{ausittain. 2 ) Ti las t oa olisi 

t äydennettä vä. 3) Tilastot, joi ta hankitaan, tulisi.1 ):na...1id ollisimman 

n o_ easti asettaa Pankin suhdannetutkimusosaston käyte t t ävil{si. 

Tri Tudeer huomautti, että vuonna 1930 Taloudellisen Neuvottelukun

nan julkaisusarjassa ilmestyi hänen laatimansa kirjanen IlSuomen k on-
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junktuuri tilaston kehi ttäminen"~' Sen jälkeen kuin tämä sel vi tys oli 

suo~i tettu, oli tapa.htunut melkoista kehitystä . suhdannetilastossam.me. 

Tri. Leppo oli tätä kokousta varten laatinut p.m:n, jossa selostetaan 

niitä . uudistw{sia, joita sQhdannetilastossa oli toimeenpantu tällä 

välin. Professori Suviranta oli laatinut eri selostuksen rake~nustilas-

tosta. 

2 §. 

KokoQ1{sessa käytiin läpi kumpikin edellämaini tuista promemoricii sta, 

joista lDWnmastakin kappale on tämän pöyt äkirjan liitteenä. Näiden 

promemorioiden tarkoituksena oli lyhyessä muodossa esittää ( t äyden

nyksenä tri. Tudeerin edellä mainittuun kirjaseen) Suomen suhdanne-

tila&ton nykyinen tila. Kun on saatu selvä käsitys siitä, mitä tilas-

toja jo nyt on saataVissa, voidaan ryhtyä suunnit tåemaan, missä S~hteessa 

suhdannetilastoamme on edelleen kehitettävä. 

Kokouksessa tOdettiin, että NeuvottelukLUlnan jäsenten oli ~~~tav~ 

tilaisuus perehtyä kukin kohdaltaan laadittuihin selvityksiin. Sen-

jälkeen he voisivat ilmoittaa, mitä lisäyksiä laaditut selostukset 

nykyisin käytettävissä olevasta tilastosta kaipaisivat. J a vasta sitten 

voitaisiin tehdä tarkempia suunnitelmia tilaston edelleen kehittämisestä. 

Eräistä uudistusmahdollisuuksista keskusteltiin jo kuitenkin tässäkin 

kokouksessa. Rahamarkkinoita koskevan tilaston puutteellisuutena on 

vielä ram. se, että pankkien ulkomailta vä littämistä arvopapereista 

ei saada erikseen tietää, mikä osa on haru{ittu lainojen kuoletukåia 

varten. Työpalkkatilastoa olisi kehitettävä niin, että saatai siin 

aikaan yleinen palkkaindeksi. Vähittäi skauppaa koskeva indeksi, joka 

perustuu osuuskauppojen myyntiin, on siinä suhteessa puutteellinffin, 

että suhdanneherkkiä tavaroita juuri kysymyksessä olevassa myynnissä 

on suhteellisen vähän . Teollisuuden volyymia ja arvoa koskevat tiedot 

olisi s aatava kuulcausittain, mutta siihen ei näytä olevan toistai seksi 

mahdollisuuksia. Erikoisesti kiinnitettiin huomiota Siihen, että {ar-

jataloustuotannon alalla olisi saatavissa joru{in verran tilastoa - iltei 

valmiina. Meijeri t uotannon kehityksestä olisi koetettava 'saada tuoreet 

tiedot. Niinikään voitaisiin aikaansaada ehkä erikoinen lih~_otanto-

indeksi.Leipäviljan tulosta ~arkkinoille voitaisiin hankkia tietoja 

Va-l tion Viljavaraston kautta. Niinikään tilastoa metsänhakkuutöistä 
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voitaisiin kehittää . PalkkatarkkaillID yhteydessä voitaisiin ehkä 

viikottainl<:in saada tietoja metsätöiden kehityksestä. 

Rakennustuotantoa koskevaan ti l a stoon tullaan malldoll i sesti saamaan 

huomattava paran.nus. On t oi veita s iitä, e ttä pohjoismaissa ryhdytt " i -

siin teolli suust i laston yhteydessä julkaisemaan myös raken.nustuotantoa 

koskevaa tilastoa . Maaseudun I'akennustoimi nna s ta voitaisiin saada 

ehkä joitakin tietoja Maatalousseurojen Keskusliiton kautta. Mitä 

I'akennusaineiden kulutukseen tulee, voidaan nykyisin käytettäv·o ssä 

olevien tilastojen avulla myös l a skea puun käyttö kotimaassa. 

3§. 

Neuvot t elulautakunta päätti a settaa keskuudestaan jaoston suun-

nittelemaan r akennus tilaston uudistamista . J aostoon valittiin, ait s i 

puheenjohtajaa,herrat Modeen ja Lindgren. Seuraava kokous pääte ttiin 
\ 

pi tää s itten kuin vaI tuuskun..nan jäsenillä oli ens i n 01 ~ ut ti lais·uLls 

perehtyä he i lle jaettu':'hin suhdanne ti lastoamme koskeviin selvityks iin . 

Helsingissä, helmikuun 10 p :nä 1939. 

vakUUdekSi~~. 


