
1 §o 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutki ... 
muslaitoksen toimikunnan kokouksessa 
13.10.1953 pidetty pöytäkirja. Läsnä 
olåvat herrat Jutila, Tudeer ja Alho -
sekä allekirjoittanut Bärlund, joka 
piti pöytäkirjaa. 

Tode~tiin, että tri Rossi palaa marraskuun alussa IBRP:stä, 
jonka johtokunnan jäsenenä hän on toiminut vuoden, ja että, Johto--

~ , 

kunta on määr~nnyt häne~ tutkimuslaitoksen suhdanneosaston v.t e 

osastopäälliköksi marraskuun 1. päivästä lukien. 

Maist. Juusela, joka on ollut vuoden ECE:n stipendiaattina 
1<' 

Gen~vessä, p-alaa sieltä marraskuun lopulla ja päätettiin ehdottaa 
hänet otettavaksi takaisin tutkimuslaitokseen ylimääräiseksi tut~ 
kijaksi joulukuun alusta. Peruspalkaksi ehdotettiin 40 700 mark .... 
kaa. 

3 §. 
Maist. Halmeelle, joka väitöskirjansa ohella on hoitanut 

luotonantovolyymiä koskevaa tilastoa ja erinäisiä muita pien1a 
töitä, päätettiin ehdottaa palkka korotettavaksi 45 000 markkaan 
marraskuun alusta. 

-Maist. Heikel oli pyytänyt palkankorotusta ja päätettiin, 
että hänen palkkans'a ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 45 000 
markasta seuraavaan palkkaluokkaan(ne 50 000 markkaan). _ , ... 

Päätettiin, että maist. Ka~jalaiselle maksetaan ikälisiä 
d\ 

nykyisen 50 000 markan palkkansa mukaan niin pian kuin hän palaa 
tutkimuslaitokseen pääministerin sihteerin toimesta., 

Keskusteltiin aktuaarien palkoista, jotka kaipaavat kuoppa
korotuksia. Mitään päätöstä ei t~hty asiass8 e 

4 §o 

Tehtiin selkoa laitoksessa tekeillä olevista tutkimuksista. 
Tri Alho: Aineistop keräys Suomen teollisuuden rahoitusta koskevaa 
tutkimusta varten on suurin piirtein' loppuun suoritettu, lukuun
ottamatta mahdollisia pieniä aukkojen täyttämismatkoja. Aineistosta 
on noin kolmas osa selvitetty ja taulukoitu. Työtä hidastaa suures. 
ti se seikka, että se on nyt kokonaan ollut yhden henkilön varassa, 



koska ekon. Eirola ei ole muilta töiltään ehtinyt työhön sanotta
vasti ollenkaan puuttua~ 

Maist. Asp, jonka tutkimusaihe on sUhdannetasausrahasto, on 
lokak~un alusta määrätty toistaiseksi toisiin, valuuttaosaston teh
täviin. 

Maist. Bärlund: Suomen maksutasetta ja pääomanliik~ttä kos
keva tutkimus edistyy juoksevien "töiden takia hitaasti. Työn seu
raava vaihQ on 1920 - 1930~ luvun numeroaineistan tarkistaminen ja 
täydentäminen tulevan analyysin perus~aksi. 

Maist. Halme: tut~imus~jonka aihe on vienti Suomensuhdanne
tekijänä, on tarkoitettu väitöskirjaksi. Se on lähes kaikilta osil
taan ainakin suurin piirtein jo kirjoitettu käsikirjoitusasteelle, 
joskin useat kohdat vaativat vielä melkoista täydennystä ja vii
meistelyä. Kun kysymyksessä on oleelliselta osaltaan tilastollinen 
työ, vaatii numeromateriaalin ~ pukeminen t&ulukoiden ja diagrammien 
muotoon myöskin vielä paljon työtä. Kirjan painokuntoon saattami
nen viekin nähtävästi ainakin puolen vuoden tai kolmen neljännes
vuoden ajan. 

_Maist. Karjalainen: tutkimuksen työotsikko on "Hallituksen 
ja keskuspankin välinen suhde". Tarkoitus on käsitellä tätä teemaa 
talouspoliittisena ongelmana lähinnä 1930 jälkeen tapahtuneen ke
hityksen- valossa pääasiassa Suomen olosuhteita ajatellen, mutta 
suorittaa olennaisissa kohd.in myös kansainvälisiä vertailuja. Tois
taiseksi tekijä on tutustunut teemaa käsittelevään, verraten run
saaseen kirjallisuuteen. Heinäkuun 10. päivän jälkeen hän on ollut 
pääministerin sihteerin tehtävässä, joten ,tutkimustyö on ollut lä
hes keskeytyksissä. Tutkimuksen sisältö ei vielä ole täysin sel
vä, mutta se on ~uunniteltu luomaan katsaus kOe teeman käsittelyyn 
tieteellisessä kirj aliisuUd esga, tarkastelemaan valt ion ja keskus
pankin finanssisuhteita - valtion ja keskuspankin tilinpidolliset 
s':lp.teet, keskuspankki valtion suoranaisena rahoittajana, keskus
pankki valtion arvopapereiden ostajana ja myyjänä rahamarkkinoilla 
yms. - se~ä pohtimaan~keskuspankin asemaa nykyaikaista interventio
nistista talouspolitiikkaa harjoitettaessa, jolloin joudutaan tut
kiman mm. finanssi- ja rahilPolitiikan keskinäisiä riippuvaisuus
ja vaikutus suhteita. 

prof~ Meinander: tutkimus käsittelee korkokysymystä ja käsi
kirjoitus on prof. TUdeerilla l~ettavana. Tekijä suorittaa- viimeis
telytyöt niin pian kuin hän vapautuu valtiovarainministerin toi
mesta. Työ painetaan B-sarjassa, vaikka prof. Meinander on jättä
nyt tutkimuslaitoksen palveluksen. 

Maist. Kivinen: tutkimus työttömyyden luonteesta Suomessa on 



kirjallisuuteen, artikkeleihin ja tilastoihin tutustumisesta siir
tynyt alkuperäisen perusainei"sto'n tilastokäsittelyyn. Tämän ai-

'0 > 

neiston muodostavat Sosiaalisen. -tutkimus11oimiston käytettäviksi 
luovuttamat työtaulustot kunnittaisesta ty5ttömyydestä vuosilta 

. " 

1929-36. Aineistoa- ei sellaisenaan voida käyttää, vaan tiedot on 
ensin si~rrettävä kunnittaiseen tilastokortistoon. Työttömyyttä 
sitten verrataan kOe kuntien työkykyiseen väestöön, josta tietoja" 
on saatu Tilastollisesta päätoimistosta. Työ selvittää työttömyy
den aluee~list~ levinneisyyttä, kausiliikett~ ja tekijöitä. Tu
loksia täydennetään mui~ta lähteistä saa~avilla tiedoilla. rutki
mus rajoiteta,an 1930 ... lqvun työttömyyteen, koska sodan jälkeise_stä 
työttömyydestä on joitakin käyxtökelpoisia virallisia selvityksiä 
ja se on ainakin kahden muun tutkijan mielenkiinnon kohteena • . 

Tri Rossi: tutkimus Suomen luottojärjestelmästä on tekeillä, 
mutta yksit,yiskohtaisia tietoja siitä ei ole tällä hetkellä. 

" Maist. VaIvanne: tutkimus valtiontalouden vaikutuksesta 
kansantalouteen ei ole kuluvan vuoden aikana sanottavasti edist~
nyt', koska tekijän aika .on mennyt toisaalta valtionlainakomitean 
sihteerin tehtävien hoitamiseen ja toisaalta valtiontaloudelllsiin 
selvittelyihin. Komit~an työn päätyttyä tämän kuun -alussa tekijä 
on jatkanut tutkimuksensa ~ovelletun osan kirjoittamista. Eräästä 
sen kysymy~sestä (rajaverosuhteesta valtion tuloverotuksessa) hän 
pitää esitelmän lähiaikoina kansantaloustieteen lisensiaattisemi
naarissa. 

Näiden lisäksi on kamreeri Ole Bäckman, valmistanut pitkän . , 

kirjoitukse,n maksusopimuksista, joka julkaistanee erillisenä 
kirjana B-sarjassa. 

Taloudellisia Selvityksiä on tarkoitus julkaista myöskin 
vuonna 1954, mutta sisällöstä ei ole vielä päätetty. 

6 §. 

Monthly Bulletin julkaistaan Johtokunnan päätöksestä vuoden 
1954 alusta lähtien kuukausittain ja siinä varataan entistä enem
män tilaa ajankohtaisilIe kysymyksille, .mm. on tarkoitus laajentaa 
markkinakatsausta. Päätettiin harkita, kannattaako painattaa osa 
painoksesta lentopaperille sekä mahdollisia keinoja suurentaa -
levikkiä. Fäätettiin myöskin pitää mielessä, voidaanko myöhemmin 
uuden setelipainon valmistuttua painattaa Monthly Bulletin siinä -
tai Pankin jo omiståmalla painokoneella. 



-----~---- --- ~~----------~ 

Artikkeliaiheita pohdittiin ja päätettiin ottaa asia erikseen 
·esille myöhemmin, · kuten · myöskin muu sisältö. Esimerkkeinä mah
dollisista artikkeleista mainittiin idän kauppa (tri Waris tai 
maist. Asp hänen johdollaan); teollisuuskas vien viljelys; meije
reitten uusiminen ja rationelisointi; säilyketeollisuus, lihan 
käsittely ja karjataloustuotannon koneellistaminen (prof. Jutila); 
kustannuskriisi; puunjalostusteollisuuden teknilliset uudistuk_ -. 
set ja niihin käytetty pääoma, esim. Maailmanpankin l ainoista 
lähtien; sekä liikenteen motorisointi. 

7 §. -

Todettiin, että tutkimuslaitos luultavasti lähiaikoina 
tarvitsee toimistoapulaisen lisää. 

8 §~ 

Tutkimuslaitoksen henkilökunnan työnjako oli laadittu ja 
esitettiin tiedoksi ja pöytäkirjaan liitettäväksi. 

• Vakuudeksi: 
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Pentti Kivinen 11.10.1953 

Tutkimustyöselostus. 

'!'yönimi: T.röttömyyden luonteesta Suomessa~ 

~ 

Työn nYkl!~. Alkuvaiheen jälkeen, joka on käsittänyt tutustumisen 

, 

tutkimuskohdetta käsittelevään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja tilas

toihin, olen nyt työssän~ siirtynyt alkuperäisen perusaineiston tilasto., 

käsittelyyn. Tämän aineiston muodostavat Sosiaalisen tutkimustoimiston 

~lekirjoittaneen käyttöön luovuttamat työtaulustot kunnittaisista työt~ 
L I 

• '. Qk 

tömyysluvuista vuosilta 1929-36. Tätä aineistoa en kuitenkaan sellaisenaan 
- cX c, 

voi käyttää hyväkseni, vaan siitä ' saatavat tiedot on ensin siirrettävä 
(" ... ~ , 

kunnittain laatimaani tilastokortistoon~ Tämän jälkeen verrataan työttö-

myyslukuja ko. kuntien läsnäolevan työkykyisen väestön suuruuteen, joita 
(j',,,-

koskevat tiedot olen saanut Tilastollisen päätoimiston työtauluista. Sitä 
II 

mukaa kuin tämä perustilastotyö lääneittäin valmistuu, pääse~ selvlttä':< 
...... 

mään ' työttömyyden alueellista levinneisyyttä, kausiliikettä sekä eri 

työttömyystekijöitä, maan eri osissa. Tämän jälkeen tullaan tutkimustyön; 
I 

tuloksia täydentämään muista lähteistä kuten työnvälitystilastoista, 

teollisuustilastosta , ja väestötilastosta saatavilla tiedoillatutkit'tavan 

ajanjakson suhdannekehityksen muodostaessa esityksen yleisen taustan. 

Tutkimuskohteen rajoittamin~. Tutkimus olisi paras rajoittaa lähinnä 

30.luvun työttömyyden selvittämiseen, eikä ulottaa sitä ainakaan primää

ritutkimuksena käsittämään myös toisen maailmansodan jälkeisiä työttö. 

myystalvia, niin kuin tutkimuksen alkuvaiheessa on ollut tarkoitus o 

Sodan jälkeisestä työttömyydestä on laadittu joitakin verraten käyttö~ 

kelpoisia virallisia selvityksiä ja lisäksi tämä ajanjakso on ainakin 

kahden muun tutkijan mielenkiinnon kohteena 4 'i'utkimuskohteen rajoittami-

nen estäisi samalla myös työn paisumista kovin laajaksi ja aikaavieväksi. 


