
1 §. 

Pöytäkirja Suomen Pankin taloustieteel
lisen tut k i uluslai tok2en t oi miklllLnan ko
kouksessa tammikuun 16 pn:' 1946 .. Läsnä 
olivat herrat Kivia lho (puh.joht.), ~uo
mioja, Tud eer, Alho ja Junnila. öytäkir
jaa p iti allekirjoittanut Junnila. 

Käsiteltiin laitok2en tutkimu2töiden lähiajan ohje l maa. 'iohtori 

Tammisen suunnittelema tutkimus valuuttakurssien määräytymiee2tä, mais

teri PajuEen VäitöEkirjaksi aiottu tutkimuE u l komaankaupan vaikut lJ.kseEta 

Suomen Euhdalme v aiht e luihin i tE enäiEY yden aikana sekä mai st eri He ike I in 

tutkimus teolliEuuden k ehit ykses tä vuoeinB- 1937-44 t a2 e- ja tuloEtilien 

perust e ella kat sott iin t utk i r::1uS lG~i t oksen aihepiiri i n e ov e I tuv iksi ja 

päätett iin ottaa tL~tkiEluslaitoksen kU2tannettaviksi. Johtokunnalle pää-

tettiin eeittää, että myös tohtori Junnilan inflsa tiot a käsittelevä 

tutkimus, huo limatta eiit ~i, että as ianomainen oli Eitä Ve Tten 28anut 

Vihurin rahaston apurahan, olisi otettava tutkimuslaitokEen kustannetta-

vak2i. 

2 §. 

Päät ett iin, ett Ei tutkinusaiheet, joita lait ok2en tut kijat v c.s-

taisuud.eesa suv..nnittelev 8.t rY~1tyä suorittduaan, on alistettava toimikun-

nan kokouks issa hyv äksyt tt-iv i lu:i ja pöyt äkirj aan merkittäviksi. Niin 

i kään päätetti in, että tutkijalla tosin on oikeus hakea apurahoja tut-

kinlustö it ä vErten, jot ka on hyväksytty tutkimuslaitoksen kllstannettavik-

si, mut t a apurahan hakeI11isesta on tehtävä esitys tutkimus laitoksen toi-

mikunnalle. Edelleen päätettiin, että käEikirjoitukEen vastaisia oiko-

lukukorjauksia pitäisi vastaisuudessa mahdollisuuksien mukae.n vä11tää 

ja mil loin niistä aiheutuvat lisäkustaYl...nukeet nousevai! huomattavan suu-

riksi, t L~tkiilluslaitos ei maksa niitä, V8.2cn a sianomaisen on itse ne s uo-

ritE:ttava. 

3 §. 

Käsite ltiin mais.teri Valvanteen muiEtiota yhte is ö jen verora si-

t U2ta koskevan selvityksen l ac. timisesta. ~t~,män jo suori"tEttulill f YY 2il-

list en 'lenki l ö i den veToraEitueta koskevaan selvit yk E:een je"tkona liitt J -

vän tutkimuksen k iirEelliEtä suorittamista piG.ettiin t [-:._rpeelliEena . Kat

sottiin, että selvityksen on t OEin pakko ensi sijassa nojautua konstru

oitujen vErotustapaus.ten esitt ämiseen, mutta että sen Ohes.2a on IIlahdol-



lisuuksien mukaan pyrittävä kysymystä vala iEemaan l!1Yös todellisuuu.eEta 

otetuin verotusesimerkein, jolloin nimenomaan on kiinnitettävä huomiota 

eri aloilla, l ähinnä kaupessa ja teolliEuudeEEa, toimivien osakeyhtiöi-

den verotuksen muodoEtumiseen . 

4 § . 

Sov ittiin, että Bank of Finland Monthly Bulletin alkaa ilLleStyä 

suunnilleen entisen kokoiEena ja muutenkin entiseen t apaan, mutta tois-

taiseksi vain neljästi vuodesEa. Harkittiin, olisiko bulletinin toimi-

tustyöhön avustamaan otett ava uusi harjoittelij a , mutta katEottiin, 

että toistaiseksi ei näin t hdä, vaan l ähinni:i maisteri Pajunen E &Et suo-

rittaa näitä t ehtäviä. 

5 § . 

Sen johdosta, että Ruotsin Kon junkturinstitut ct oli kutsunut 

suomalaisia edustajia 02alli2 twnaan Tu..kholmaE2a kanEantulon l askemises-

ta pidett ävään neuvotteluun, päätettiin Suomen Pankin johtokunnalle e2it-

tää, ett ä Suomen Pan..kki suorittaiEi tätä matkaa v8,rten kah ' en henkilön 

matkakuEt annukset HelsingiEtä ~ukholmaan ja takaisin. 

Vakuuoeksi: 


