
Pöytäkirja Suomen Pankin talou8tieteel~ 
lisen tutkimuslaitoksen toimikunnan koko
uksessa joulukuun 2 päivänä 19475 Läsnä 
olivat herrat Kivialho (puh5joht~), Tudeer, 
Alho ja Trunminen sekä allekirjoittanut 
Junnila l joka piti pöytäkirjaa. 

1 §. 
Maisteri Valvanteen väitöskirjak:si tarkoitettu tutkimus 

BUdjettipolitiikasta Suomessa vuosina 1926-1947 suhdannekehi
tyksen valossa päätettiin hyväksyä tutkimuslaitoksessa virka~ 
työnä suoritettavaksi jalaitoksen B:sarjassa julkaistavaksi 
työksi. 

2 §. 
Todettiin tutkimuslaitoksen nuorempien aktuaarien palkko

jen olevan "kuopassa" ja sovittiin, että niiden korottamisesta 
I 

neuvoteltaisiin pankin johtokunnarrKanssa. 

3 §5 
Katsottiin, että ylipainoksia "Taloudellisten Selvitysten" 

artikkeleista ei ole syytä tutkimuslaitoksen kustannuksella ottaa . 

4 §. 
Katsottiin, että maisteri Heikelin tekeillä olevassa bi

lanssitutkimuksessa ei ole syytä laajentaa tutkimusten esineenä 
olevien liikelaitosten lukumäärää aikaisempaan vastaavaan tutki
mukseen verrattuna siinä määrin, kuin tutkimuksen suorittaja oli 
esittänyt. 

Vakuudeksi: 



TyöAuunnitelma. 

Allekir,joittanut on väitöskirjakseen suulmitellut tutkimusta 

budjettipolitiikasta Suomessa vuosina 1926 - 1947 suhdannekehityksen 

valossa. 

Tutl<imuks en pääkohteena olisi Suomen valtion talouden tavoi

teltu sekä saevutettu suhdanne-effekti r~inittuina vuosinaa Tauetan luo

miseksi ja kysymyst en asettelua varten olisi kui tsnkin tarpeellista a.

luksi tarkastella suhdannetasoitteisen budjettipolitiikan yleista teo-

. riaa e Tutkimus voitai.si i n Tli:-iin ollen .iakaa alustavasti kahteen osaan: 

1 osassa käsiteltäisiin yleensä budjettipolitiikan merkitystä 

taloudelliseen aktiviteettiin vaikuttavana tekijänäe Ed el leen t8rkflRtel

taisiin budjettipolitiiJ5:a.n eri keinoja ja erityisesti budjetin tasapai

non lJrobleem8a. Tämä osa sisäl tä:Lsi yleisen kysymyst en asettelun. . 

II osa SSE käsiteltäisiin aluksi Suomen budjetin rakennetta ja 

tasapainoitusta. Sen jälkeen tarkasteltaisiin niitä suunnitelmia, .joit~,

meillä on -tehty kom-oensoivan f"inanssipolitlikan har5oittamiseks i .. Tämän 

jälkeen tutkittaisiin valtiontalouden kehitystä mainittuina vuosina, 

jolloin valtion tulot ja menot ryhmiteli5äisiin tiettY.jen tinanssiDoliit

tisten näkökohtien mukae n. Tämän kvanti tatii visen analyysin pohjalla Py

ri ttäis iin sel vJ tt ämään valtiontalouden primääri nen suhdanne-effekt i 

näinä vuosina; 

Kysymyksen asettelua on tutkimuksessa luonnollisesti pakko 

monelle tavalla rajoitte8o Tutkimuksen suorittamisen aikana saattaa e

del] een tulla v&lttämättömäksi rajoittaa myös edellä esitettyä ohjelmaa. 

Tutkimuksen tarpeellisuudesta on mainittava, et tä valt.ionta

louden suhds.nnevRi kutuks1.sta ei ole olemassa yhtenäist&. selvitys t ä. Toi

BAaltFl on todett8va , ettL' valtiontalouden merkityksestä tässä suhtees

sa ei aina ole voitu saada luotettavaa käsitysth, mikä johtuu suurelta 
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osalta bud~ettimn~ epätarkoituksenmukaisesta rakenteesta. 

Allekirjoittanut saanee lisätä, että tutkimuslaitoksessa suo-

rittamanl valtion ttlinpäetösten puhdistus samoin kuin perehtymiseni 

budjetin rakenteeseen sekä siihen liittyviin probleemoihin budjetinuu-

distuskomitean sihteerinä ovat omansa helpottamaan esittämäni työsuunni-

telman läpi viemistä. 

Helsingissä 28 pnä rr~rraskuuta 1947. 

Heikki Valvanne 



.3uo 'len Pan ,-in t loustie;tee llise~ tutk-=-muslai to tcsen 

t 0 imikullnalle e 

P~Tyddn 1 un:::.ioi tta.Jn oikeutta °2,aåa !loa tL:i.m < :~_l vuoden kulu-

si a iottua tutkimus t un i Tfe nome.l -P Ul1.J.'1(·a 1 oste;iren viennin vai-

varten. 

~lsilaisB8 , 12 .3.1947. 
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Luor. tutkija 


