
1 §. 

Pöytäkirja Suomen Pankin tutkimus
laitoksen toimikunnan kokouksessa 
1.6.1954. Läsnä olivat herrat Jutila, 
Tudeer, Alho ja Rossi sekä allekir
joittanut Bärlund, joka piti pöytä
kirjaa. 

Todettiin, että maist. Heikki Vaivanteen tutkimus valtion 

talouden kansantaloudellisesta vaikutuksesta on edistynyt niin 

pitkälle, ~ttä sen teoreettinen osa on tekeillä. Tutkijaa käy

tetään kuitenkin budjettiasiantuntijana siinä määrin, että 

tutkimustyö häiriintyy. Osa hänen juoksevasta työstään on koe

tettu siirtää maist. Honkaselle, koska on toivottavaa, että 

tutkimus valmistuisi. 

Maist. Kivisen työttömyyttä koskeva tutkimus edistyy tasai

sesti. Päätettiin puoltaa hänen anomustaan saada ylimääräistä 

lomaa ja matka-apua tehdäkseen matkan Pohjois-Suomessa tutustuak

seen eri kuntien työttömyysoloihin. 

Maist. A. Karjalainen tutkii valtiovallan ja keskuspankin 

välisiä suhteita. Tutkimus on vasta suunnitteluvaiheessa. Se on 

viivästynyt, koska tekijä on pitkiä aikoja toiminut pääministerin 

sihteerinä. 

Maist. V. Halme on laatinut tutkimuksensa "Vienti suhdanne-

tekijänä" käsikirjoituksen. Se on laitoksessa luettu ja on to

dettu, että se kaipaa olennaista muovailua, mihin tulokseen myös

kin prof. Pipping on tullut. Tekijä koettaa saattaa sen lähikuu-

kausina kuntoon. 

Tri R.Rossin tutkimus luottojärjestelmän rakenteesta ja 

toiminnasta on teoreettiselta osaltaan valmis ja esitys Suomen 

oloista on tekeillä. Se valmistunee painokuntoon syksyllä. Prof. 

N.Meinander~karsii ja kunnostaa korkotutkimuksensa käsikirjoi

tusta. Tutkimus julkaistaan laitoksen julkaisusarjassa. 
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Maist. R.Bärlund on muutamia kuukausia talvella ehtinyt 

tutkia Suomen maksutasetta, mutta tutkimus on vielä alkuasteel-

la. 

Tri Alhon tutkimus teollisuuden rahoittamisesta edistyyo 

Aineisto on kerätty ja on käsittelyn alaisena. 

2 §. 

Taloudellisten Selvitysten uusi nide on valmis ja painetta

vana. Prof. Tudeer on kirjoittanut kausivaihteluista, maist. 

Valvanne ennakkoveron verollepanon ja kannon suhteesta lopulli

seen veroon, maist. Lagus katsauksen hintakehitykseen ja maist. 

Halme luottovolyymista. 

Monthly Bu1letinin toukokuun numero on valm.istumassa. 

Tulevien numeroiden kirjoitukset käsittelevät vuori teollisuutta, 

vuoden 1953 maksutasetta, saman vuoden valtiontaloutta ja maata

loutta sodan jälkeen. Mahdollisina aiheitta mainittiin lisäksi 

lentoliikenne ym. liikenne, metsävarat, metsäteollisuuden kapa

siteetti, teollisuuden rahoitus, kauppavaihto eri maailmanosien 

kanssa, ulkomaankaupan mainos, maatalouslaskennan tulos sekä 

kulutuksen rakenne. 

Päätettiin ehdottaa johtokunnalle, että osa Bulletinista 

lähetettäisiin lentopostissa valtamerien taakse, ehdotusluette

lon mukaan 360 kpl eli n. 10 %. Nämä kappaleet olisi painetta-

va lentopaperille ja lähetettävä erikolskuorissa. Vuoden lisäkus

tannukset olisivat 315 000 - 370 000 mk. - Päätettiin, että Bulle

tinin lähetysluettelo on tarkistettava ulkoasiainministeriön 

sekä lähetystöjen ja konsulaattien välityksellä. 

3 §. 

Toukokuussa pidettiin Kööpenhaminassa pohjoismaiden raha

markkinatilastokomitean kokous, jossa tri Alho edusti Suomea. 

Uusi kokous on päätetty pitää syksyllä ja koska on sopivaa, että 
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se pidetään Suomessa, maist. Bärlundia, joka oli lähdössä 

Oslossa pidettävään pOhjoismaiden tilastokokoukseen, kehoitet

tiin ilmoittamaan komitean puheenjohtajalle ylijohtaja Karin 

Kockille, että komitea on tervetullut Helsinkiin. 

4 §. 

Todettiin, että pankin suunnitelmat uudestaan rakennetta

vasta vanhasta setelipainosta eivät ole edistyneet ja että 

tutkimuslaitokselle on kaavassa varattu nykyinen määrä työhuonei-

ta, mikä on minimiluKu • . 

5 §. 

Ilmoitettiin, että eräät henkilökunnan palkat ovat olleet 

keskustelun alaisina, mutta että valmista ehdotusta niistä ei 

vielä ole. 

6 §. 

Palattiin jo ennen esillä olleeseen kysymykseen kirjaston saat

tamisesta tyydyttävälle kannalle. Sitä varten olisi välttämättä 

hankittava laitoksen palvelukseen koulutettu kirjastonhoita ja, 

jolla on tässä työssä tarvittava pikkutarkkuus. Maist. K.Laguksella 

ei ole kirjastokoulutusta ja monesta positiivisesta ominaisuudes

taan huolimatta hän ei kirjastot yössä ole täyttänyt häneen kiin

nitettyjä toiveita.· Koska laitoksessa ei ole tarpeeksi muitakaan 

hänelle sopivia tehtäviä olisi harkittava, olisiko hänet siirret

tävä johonkin muuhun pankin tehtävään. Asia jätettiin avoimeksi. 

Vakuudeksi: 


