
1 §. 

Pöytäkirja pidetty Suomen Pankin 
taloustieteelliEen tutkimuE:laitok
Een tuimikunnan kokouksessa heImi
kU1.ill 3 päivänä 1944~ Läsnä olivat 
profeseori Jutila, joka toimi pV.
heenjohtajana, sek1:t profes;;;:ori Tu
deer, tohtori Leppo ja tohtori AI
ho. Sihteerinä toimi allekirjoit
tanut. 

Professori Jutila avasi kokoukeen luonnehtien Suomen Pan-

ltin taloust ie teellieen tutkimuslaitokeen tehtäv iä ja merkltystä. 

2 §. 

Toimikurman sihteeriksi määrättiin maisteri Tamminen.' 

3 §. 

Päätettiin, että toimikunnan puheenjohtajan, jäsenten ja 

sihteErin tehtävät katsotaan virkatehtäviksi, joista asianomai-

sille ei maki:-:eta erityistä palkkiota. 

4 § 

Tohtori Leppo, tohtori Alho sekä professori Tudeer teki-

vät selkoa tu.tkimuslt;l.itokse s sa parhaillaan suoritett~:;wista tut-

kimus- ja selvitystöistä. Toimikunnalle ee:itetti.in tohtori Lepon, 

tohtori Alhon, maisteri Tammisen ja maisteri Junnilan tutkimu8-

suunnitelmat, jotka oV~:: .t tämän pöytäkirjan liitteenä, minkä li-

säksi selostettiin maisteri Törnqvistin ja maisteri HeikelIin 

tutkirnuksia. 

5 §. 

Päätettiin, että tutkimuslaitoksella on oleva etuoikeus 

la.itokseEsa suoritettujen tutkimustöiden julk.aisemiseen omissa 

sarjoissaan. Toimikunta ratkaisee in casu, milloin nämä työt 

julkaistaan muissa sarjoissa. 

6 §. 

Päätettiin, että tutkimuslaitoksen julkaisusarj oissa voi

daan painattaa myös laitoksen ulkopuolisten henkilöiden tilauk-

sesta suorittamia tutkimuksia. 

7 § .. 
Keskusteltiin tutkimuslaitoksen tehtäviin kuuluvista, kes-

kuspankin toimintaan liittyvistä suhdanne- ym. tutkimuks1sta. Pro

fessori Jutila ilmoitti, että Suomen Pankin johtokv~ta ei toistai-

seksi ole suunnitellut tällaisiEl tehtäviä laitoksen tuikimusoh-



jelmaan otettaviksi; kuitenkin on syytä seurata lähinnä sodanjäl

keisten valuuttakysymysten käsittelyä eri maiesa ja koota niitä 

koskevaa aineietoa. Toimikunta piti todEnnäköisenä, että vastikään 

perustettu, pälijohtaja Rangellin puhe enjohdolla toimiva rahapo

liittinen neuvottelukun,ta tulee antamaan tutkimuslaitokselle teh-

täviä. 

Toimikunta katsoi, että koska Suomen sodanjälkeisen talous-

politiikan suunnittelun johto pääasiallisesti kuuluu kansantalou-

dellisen neuvottelukunnan t yöva1iokunnalle, Suomen PallJ{illH ei 

ole erityistä aihetta näihin suunnitelmiin puuttua. 

8 §. 

Keskusteltiin tutkimuslaitoksen A-sarjan julkaisusta fIJ~ 3. 

Katsottiin, että nykyisessä vaiheessa ei ole syytä tehdä päätök-

siä enempää puheena olevan julkaisun sisältöön kcdn ilmestymis-

aikaan nähden .. Päätettiin ottaa kysym,ys myöhemmin keväällä uudel-

leSTI esille. 

9 § .. 

Kes:kusteltiin alustavELEti tutkimuslaitoksen toimisto----ja 

kansliatyön organisatiosta ja mahdollisesta keskittämisef2:tä. Toi-

mikunta päätti antaa tohtori Lepolle ja maisteri Bär1undille teh-

täväksi suunnitelmien laatimisen. 

10 §. 

Toimikunta päätti, että tutkimuslaitoksen johtaja toistai-

seksi määri.::i.ä osastopäälliköiden tehtävietä t oikeuksistt: ja vel-

vollisv.uksiEta. 

Valruudeksi: 



Suhdannetutkin~sosaston nykyiset tieteelliset 
t,yöt .. 

Suhdannetutkimusosaston päällikkö Matti Leppo: 

Nykyisen tutkimuksen aihe: Johdatus julkisen talouden teoriaan. 

Tässä tutkimuksessa on pääpaino julkisten menojen teorialla; aa-

malla sen tarkoituksena olisi olla johdatuksena finanssiteorian pe

ruskysymyksiin yleensä. Tutkimuksen jaan luultav6.sti seuraaviin 

osiin: 1) Julkisen talouden luonne, 2) julkiset menot, 3) julkiset 

tulot sek~i 4) menojen ja tulojen välinen suhde. Tämän työn olen 

suunnitellut tieteelliseksi mutta samalla sellaiseksi, että siitä 

olisi hyötyä muillekin kuin suppeille akateemisille piireille . On 

mahdOllista, että työ soveltuu parhaiten Kansantaloudellisen Yhdis

tyksen sarjaan Kansantaloudellisia Tutkimuksia sekä vastaavasti kus

tantajan markkinoitavaksi . Tutkimusta suoritan osaksi koti- osaksi 

virkatyönEi. On mahdollista, että saan sen valmiiksi syksyyn 1944 

mennessä. Tutkimuk .... esta on konseptiluontoisena valmiina nyt noin 

30 folioliuskaa. 

0Ean yllä olev'asta työstä olsn ajatellut julkaista artikkelina, 

jonka saksankielelle käännettynä lähettäisin We ltwirtschaftliches 

Archiville. Tämän aikakauskirjan pu~olesta t Erkaetettiin B:2 julkai

summe saksannos, mistä syystä olemme sen toimitukselle kiitollisuu-

denvelassae 

Nuorempi tutkija Mikko Tamminen: 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimusla.itoksen julkaisujen 

B-sarjaan tarkoitetun tutkimuksen aiheena on Suomen kaupunkien asun

totuota.nto itsenäisyysaikana . Tutkimus kohdi~tuu erityisesti ajanjak

soon 192;-1938 . Se pyrkii lähinnä vastaamaan kysymykseen, mitkä eri 

demoerafiset ja taloudellisEt tekijät ovat mä~ränne6t kaupunkien 

asuntorakennustoiminnan kehityksen ja mistä ~suntotuotqnnol1e omi

naiset erityisen jyrk~t vaihtelut ovat aiheutuneet . Tutkimuksessa py

ritään selvittäm9.lin t::e osuus, joka Suomen talouselämän raken"teelli

sil1a erikoispiirteillä, yleisillä suhdannevaihteluilla ja tilapäis-
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luontoi illa tekijöillä on ollut kehityksen kulkuun. Myös vertaileva 

katE'aus eräiden vastaavanlaisten ulkomai$ten tutkimusten tuloksiin 

kuuluu suunnitelmaan. 

Tutkimus on tarkoitettu ktisittämäm alun kolmat ta sataa paino

sivua ja siitä on valmiina noin puolet . Mikäli olosuhteet tekevät 

m.ahdolliseksi pääasiallisesti omis.tautua kyseiselle työl le, tutkimus 

tod nnäköisesti valmistuisi pai nokuntoon 5-6 kuukaudesla . 

Ylim. uorempi tutkija Junnila : 

B-sarjassa julkaistavaksi ajatell14l1 tutkimuksen aiheena on omai-
I 

suusvsro tuloveron täydentäjänä (ns . vakautetun tulon lisäverotuksen 

toteuttajana.) . Tutkimuksesta on tällä hetkellä luonnosmaisesti val-

miina ehkä 80 painoEivua , ja loppuosaan on aineisto suurin piirtein 

koottuna . Siinä tapaUksessa, että voisi omist~.utua yksinoffic...an tälle 

työlle, tutkimus saattaisi puolet:sa vuod.eEEa valmi~tua sellaieeen vai 

heeseen , että een painattamisesta voisi .a.lkaa keskustella - luonnolli

sesti täytyy kuitenkin valmistuatua siihen, että tutkimukseen vielä 

tämän jälkeen olisi tehtävä ehkä hyvinkin huomattavia ja niin ollen 

runsaasti a.ikaa vieviä muutoksia. . 

Helsingissä, 29 . 2 . 1944 . 



1 m 8. . 

Kuten h k . uksest ni 11m nea, on t rl\oitukn nl 1a tie tutklmu SUO -

m n uudenni 1 sen t C 011 1 e u u den 9 Y D n y s t 

j f k h 1 t Y k s t· v U 0 9 1 n a 1 8 7 0 - 1 9 1 3 . J"entely 

on ·lu tavan suunnlt lm8n mukain seura vanlt>ine ~ 

1 $ uorren t lou lt·: n r nIls ann n teol11stuml k ttden 'lku • 

1. ' ~t lous s1vuelinkeinoi neen. 

2 . eolliouu jo k" ity~ . 

3 . ~auppa . {oti elflnkau Jra j ankaupp • 

4 . Li.kennale1to , 
perust mlsf;au9~ . 

l.lti t, v sistöt ja ,. er1yhteyd t . Rautateiden 

5 $ 1kai9 Hupi v ·o~t{1keh1tY8 j v' estöolot . sutu j u ..... un~1t . 

11 . Uudenolkals ·n teoll1suuclan peru t oisknusl vuosina 1870-1.90 . 

1 1) sahat '01 tisuudon voi ~nk s 1 P lurto . 

2 . Sellulooe .... ~1 pr rit oll:15u~det yntyv· t. uuhl0r.1ot e 

3. n ut .... JA kutom t olli \luO muuttuvr:t v1entit olli uuk.-;l t koti
mHrkkinat ol11suuke1:ksi • 

• iCot1m rkk1 teolll uus ' 11... '" ehitt" käslt ö t" j 1 nt 0111-
auu(le 'ta ~ urtuot nnoksi . 

III . T··I~ke '11en v1entit olllsuuksl k· hi tty. 1m n .. uurt olllouuk 1 · 1 j 

o.llisuudEtn r t (~. 0 1 tyminon VlC .. ina lA90 .. 1913. 

1 • ..Jah.t 011" uuden TO.\" ak 1< nousu lk n osoittaa h ikk n nl t fI 

2. t.:>elluloo· -.1 p p r1teo 11 uu t fl vutt Vt t jOhtav n ~,mn puu 
jllo(tusteollLquu 

3. Keh·· tys tl .rk in teol i uud n 1 11 • 

IV. 'ernrn.e t ol11suuden kehi.tyks n u 1 'on~ 1~ t ed 11ytyk t . 

1 . t ollisuud n työvoitJ kysymys . taeseutu ja k u-
.1n t· olllauu .. . oi1rtolnlauu.s lt 

2G aat 1 oudon. d1.st:'Y 1n n .. ~ 81 1. vr · stön ostokyvyn lie;: J.ntym1nen. 

3. Kot Dl. ,sten markkina1n laa.jeneminen . Ulkomaiset merkk1n.at: Ven· .... 
jä ja läntiset raarkkln t . Ulkom. ankau'Ppa: vienti ja tuont " 

. allankumoua 1.1kenneololas • . autt"t'· . ·t . a - ja v sltiet tll 1 ren
tekalsetp yhteydet ja talvl1aivl11kenne . nöyryn voittokulku . 

s. R ,h .- j. luotto-olojen k h:ty . ank1t teo liauuden o1tt jlna . 

6. Teollisuuden ~aak - ,aine t.y ... ymys . ,i uunjaloatusteolliauus ja puun
k'·yttö . a ut .. ja lnetalllteol11'1uus. uto teollisuus ja lUU ot1· 
mar .. k1n~ t ol11 ... ,uu13 o 
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7 . Teollisuuden k·· yttövoima " Iiöyryn val talt8us1 . ;3åhkö ja voimalai .. 
takset . 

8 . Tekniikan kehitys . Uudet mullistavat keksinnöt . 

V. Teollisuuden sisäinen kehitys . 

1 . Yr1ttä j··muod.ot . Osakeyhtiömuoto tulee vallitsevaksi . 

2, Teollisuuden j är jAs'täytyminon. Myynti- j talouSlo11ittlset 
järjestöt . Työnantajaliitot . 

3, Työntekijäin järjestäytyminen. AmmattlyhclistNsliike • Poliittiset 
puolueet" 

4 . 'l'y6palkut . Raha- ja rea.lipalkan kehitys 1870-19.13 . Työaika . 
Palkkaliikkeet. Työnantaja.in sosiaalinen huoltotoiminta. 

5 . Teollisuuden sijainti . Ktt1jetuskysYmYs, voiman saarlti, menekk:l
mahdollisuudet ja raaka-aineiden hankinta. LiikenneOlojen vai
kutus . 

VI . Talouspolitiikka ja teollisuus vuosina 1870-1913 1» 

1 . Vanhan pakkojärjestelmUn lUh,lstuminen. E11nkeinovapaus ja uusi 
talolldellinen lalns,äädäntö . 

2 . Suomen v.altion noudattama. teolliauuspolitl1kk • 

3 . Suomen tul11- ja lmuppasopimuepo11tiikka . 

4. Venäjäntullipolit1ikka ja sen vaikutus teoll1suuteemme . 

Tarkoitukseni on koettaa saada selville ne tekijät , jotka ovat tänä jan

jakSODo. vaikuttaneet manmme teollisuuden kehitykseen . Tämä on käsitykseni mu .. 

kaan suoritettava iten, etttl koetetaan osoittaa, miten teollisuus on valkutta: 

nut maamme taloudelliseen ja yhteiskunru:lllsean kehitykseen ja toisaalta taas , 

miten muiden alojen kehitys on vaikuttanut teollisuuteen . Edelleen pitäisi 

osoittaa. teollisuuden slsb,lnen k,ahit.ys ja teollisuuden kehityasen ulkonaiset 

edellyty'kset . T··llr tavalla on, kfis1tyks ni muk an mahdollista saada ko1<:onais

käsitys teollisuutemme moni puoli..,esta ja rnerkityksel11sestä kehittämisestä 

vaatimattomasta alusta mahtavaksi taloudelliseksi ja. yhteiskunnalliseksi te

kijäkl1.i • 

Teokseni ei tule olelllaan solostava esitys, kuten taloushistoriallinen 

tutkimus ma 111Q yleensä on ollut, vaan tilastomater1aalin, systemaattiseen kiiyt. 

tö6n perustuva analyt!oiva tutk,imus , jossa aine1.ston teor ettisella käsitt$lyl. 

lä on huomattava sija . 


