
l.§ . 

Pöytäkirja Suomen Pankin 

taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
toimikunnan kokouksessa lokakuun 6. 
päivänä 1950. Läsnä olivat herrat 

Kivialho , (Puh.jOht.~Tudeer, Alho ja 
Tam..minen sekä allekirjoittanut 
Bärlund, joka piti pöytäkirjaa. 

Tohtori .A.lhon uudeksi tu tkimusaiheeksi hyväksyttiin Suomen 

teollisuuden rahoittaminen vuodesta 1860 lähtien. Tohtori Kivialho 

ilmoi tti aikovansa eläkkeelle päästyää.n tutkia Suomen Pankin luotan"" 

ahtoa, joten tämä puoli kysymyksestä voitaisiin tBssä yhteydessä 

jättää vähemmälle. Apulaisena on tarkoitus käyttää maisteri Veiliä 

sekä myöhemmin mahdollisesti matkustavia apulaisia maaseudulla 

olevien arkistojen tutkimiseene 

2. §. 

Taloude'llisten Selvitysten ensi talvena ilmestyvää uutta 

numeroa varten ilmoitettiin toistaiseksi olevan suunnitteella mais-

teri Laguksen katsaus hinta- ja palkkakehitykseen, professori 

Tudeerin kirjoitus rahamarkkinoista sekä maisteri Bärlundin selostus 

sodanjälkeisestä maksutaseestae 

3. ~. 

Todettiin, että rakennuskustannusindeksi on kauan ollut uudis~ 

tamisen tarpeessa, mutta ettei uudistukseen voitu ryhtyä, niin kauan 

kuin varsinaista rakennustoimintaa ei ollut kaupungeiss8e Uudesta 

indekslstä on jo valtion teknillisen tutkimuslaitoksen johtajan, 

professori Ole Gripenbergin kanssa valmistavia neuvotteluja käyty, 

joiden tuloksena voidaan sanoa, ettei työ vaatisi erikoisen suuria 

lisäkustannuksia, koska se joutuu valtion virkamiesten virkatehtävinä 

suoritettavaksiQ Päätettiin asettaa pieni toimikunta, johon kuulu~~t 

prof .. Gripenberg tai hänen ed.ustajansa, Suomen Pankin tutkimuslai .... 



toksen edustajat ~ rAkennusneuvos Muoniovaara sekä tohtori Tamminen, 

viimeksi-mainitun jäädessä. toimikuntaan vielä sen jälkeen kun hän 

piakkoin on eronnut Suomen Pankin palveluksestag Mahdollise s ti pro~ 

fessoriLeo Törnqvist kutsutaan myöhemmin toimikunnan asiantuntijaksi 

matemaattisia laskumenetelmiä määrättäessä. Indeksi jää edelleen 

Suomen Pankin indeksiksi ja sen julkaistavaksi " 

Setelihistoriikista, jonka julkaisemisesta on jo periaatteelli

nen päätös tehty, päätettiin, että se julkaistaan erillisenä suomen= 

kielisenä ja ruotsinkielisenä painoksena ja että laaditaan kuvaliite, 

joka varustetaan suomen= , ruotsin~ ja englanninkielisellä tekstillä, 

niin että sitä voidaan erillisenä käyttää ulkomaita varten. Alusta~ 

vasti hyväksyttiin ajatus, että setelien kuvat painetaan pienanettyi= 

nä, erikseen kukin seteli, jossa on eri k~va, mutta lopullinen ehdotus 

on esitettävä hyväksyttäväksio 

5,,§ 

Päätettiin, että rahalait sekä Suomen Pankkia koskevat lait ja 

ohje - ja johtosäännöt sisältävästä engla~ninkielisestä kirjasesta 

julkaistaan uusi painos, kuitenkin niin, että jOhtosäännöt jätetään 

pois" 

6,,§ 

Keskusteltiin mahdollisuudesta saada lisää huoneita tutkimus~ 

laitokselle" mutta katsottiin , ettei tällä hetkel l ä voida asialle 

mits.än. 

7.§ 

Päätettiin, että mikäli maisteri Asp pääsee IBRD:n stipendiaa

tiksi ensi vuonna? otetaan h~nen tilalleen nuori ruotsia taitava mies. 

8.§ 

Ehdotettiin, että maisteri Lagus siirrettäisiin muihin tehtä= 

viin, varsinkin seuraamaan kotimaista h,inta= ja palkkakehitystä sekä 

ulkomaisia SUhdanteita , joista viimeksimainituista hän laatisi 

kuukausikatsauksen. Tarkempi työohjelma on esitettävä, ennenkuin 

muutos voidaan hyväksyä.. Kirjasto uskotte.isiin maisteri Viher

vaaralle .. 

Vakuudeksi: 


