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öyt~kirja ~uomen ankin taloustieteel

lisen "tutkimuBlbitokoen toimi .unnan 

koxouksessb joulu~uun 7 päiv~nä 1948 0 

~sn~ olivrt herrat Kivialho (ryuh . 

joht o), udeer~ Tamminen ja Alno sekä 

~llekirjoittanut b~rlund , joka piti 

pöytäkir'aa " 

odettiin, että osastonjohtaja Ta:nminen lähtee runs an vuo~en 

kestäv~lle opin~om~tkalle Y dysv~lt oihi , ettEi hänen pai .. kansa j'" 

siksi ajaksi avoin8.tCsi muiae virkamie,;;)ten hoitaessa sitä oman vir-

kans- ohella . 

Tutkimuslaitoksen vireillä ja suunnitteilla oleviuta töist~ 

ta ettiin seuraavaa ~ Toh"tori ammisen valuuttakurs3cja koskeva 

teos on painottavana ja flsisteri Kivinen ho' tae jål jellä olevia 

viimeistelytöit. 0 Tohtori ~lhon teollisuuden kehitystä koskeva 

tutkimus loohenee loppuaan , jonka jälkeen ... _"n va~autuu muihin 

tehtå.viin • . ~ isteri Pajusen nauttiessa vir-Kalomaa 119.nen vientiä 

jJ suh anteita koskeva tutkimuksensa on .rnahdollisebti keskeytynyt , 

llutta hän j - tkanee sitä myt:he' ll1lin .. ~ .Clisteri Rossi t 'utkii korkokysy-

mystä ja 1 a' steri Talvanne kansal11s ud.iettia toivoen saavansa 

ankin stipendin as:a edelleen selvitt ~miseksi ulkomaill~ v raisteri 

B9.rlun tutl:ii ma mutase.en j~i mtibll llkomaisten vel:<:asu teiden ke1-.lit'Ts-

tä, mik"li juoksevat t ,'jt salli v 't II :r,:, iateri Lagus on laatinut Tc,lou-

dellisiin ~elvityksiin kirjoituksen tinnoista ja palkoista jr j9tkaa 

ensikin vuonna tätä ty·t~ o _ aisteri Lehtim~ki hoit-8 rakennuskustan-

nusinoeksiä jFl toimii laitoksen - ja B-sarjan toimitussihteerin:". , 

jonka lisä~si on tarkoitus, että h~'n matematikkona ryhtyy selvittä-

mä n SUOl en kausivaihteluja, joko yksin tai yhdese"' esim. maisteri 

Kivi.ffi canssa . aisteri Kivinen on hoitanut eräitä juoksevia asioita 

ja tutkii mahdollisuutta ke':11tt'~ä täy.:.,tycllisyyttti l.;:oskevac laudatu1-



rikirjoitustaan e aisteri Heikel jatkaa teollisuutta koskevaa tase-

sel vi tyst·.\.' .... n , j ote mahdollisesti ei kuitenkaan j ul!:aista , _'Coska vii-

~e vuosien tuloAset inf aation takia ovat ep~luotettav:a ~ Her18 •. sp 

hoitaa Lonthly t:ulletinia ja suori t,taa pieniä selvityksi:. Q 

Tohtori Tamrnisen aikoinaan Taloudellisissa selvityksissä julkai-

semaA kirjoitusta rakennustoiminnasta olis~ jfltkettava ja katsottiin , 

että esim. rnaister:' L3gUS tai me.ieteri Le.l.4tim··ki voisl t':man työn suo-

rittas " 

S:ohtori I~ivi~lho es~_ tti, ett". uuomen Pan~in viiJ..le vuosisac_an 

historia o'..isi yksityiskontcisernr:in selvitetttivä kuin ',.chyber~·sonln 

suppeassa ja ylimalkaisessa teokseSs8 o Annettiin tohtori Alholle teh

tåv8.ksi luonnehtia sellaista tutkimusta ottamalla nuomloon, että sen 

'pit3.iSi selvittää fe1:ä Pankin pano tia t.:tlouselämän kehit' ,{öeen että 

sellaisia erikoiskysymyksiä kuin esin1 <> luot~nanto8 .. SG.maten 1;)i tö,isi 

kerätä kuvia ja piirroksia vanhasta irtaimistosta ja vanhoisc8 ta-

loista u Päätettiin kiinnobtuttaa haarakonti~orien j~htajia t"hän asiean 

heid~n ensi kokouksess8an 6 

.~inittiin , ett~ ensi vuo8en :aloudellisia selvitY~biä vbrtea 

on suunni~,eltu kirjoi'cuksin hinnoista ja palKoista Lagus) , rå.åtty -

mäsc~ olevasta el~ymiskaudesta, v~rsin(in sen teollisludesta jf ulko-

maankE:.upasta, sekä 1.lah~o11ise5ti ral(e l.ntlstoimi.nna&t~ ja ma.:-sutaseesta 0 

3itä vastoin ~- tsottiin, ettei ollut syytä ryhty& nets::taloutta koske

vaan eriko~stutkiNukseen, koske täta alaa perusteellisesti tutkitaan 

fluualla o Vakuudeksi: 


