
1 §. 

Pöytäkirja Suomen Pankin talous
tieteellisen tutkimuslaitoksen toi 
mikunnan kokouksessa 12~1.1955$ 
Läsnä olivat herrat Jutila, Tudeer 
ja Rossi sekä allekirjoittanut Bärlunc 
joka piti pöytäkirjaa. 

Monthly Bulletini n eräiden kappaleiden pai natt.amista 

lentopaperille ja jakelua lentopostitse oli ehdotettu johto-

kunnalle, j oka ei kuitenkaan katsonut siihen olevan aihetta, 

koska epäilt i in, olisiko siitä aiheutuvista lisäkustannuksista 

vastaavaa hyötyä. Päätettiin tarkista~ Bulletinin jake l uluet -

telo mm. lähettämällä ulkomals et ' osoitteet asianomaisessa maas-

5a olevalle Suomen l ähetyst511e ja pääkonsulinvirastolIe tar

kastettaviksi. 

Lehden i l mestymisestä päätettiin~ että siirretään 

numerointi kuukausi eteenpäin,'niin ,että kukin vihko ilmes = 

tyy sinä kuukautena, jonka nimi ' on vihossa. Tähän mennessä 

esim. joulukuun numero on ilmestynyt tammikuussa e Siirto toi 

mitetaan tulevassa. helmikvussa julkaisemalla kaksoisnumero 1 - 2. 

Lähitulevaisuuden Bulletinin kirjoitusten aiheina mai -

nittiin tavanomaiset katsaukset Suomen Pankin asemaan j a Suo-

men taloudelliseen asemaan (Tudeer), liikeyrityslaskennan tulok

set, ensin tuotantolaitokset ja myöhemmin kauppa (Luther), met 

sälaskennan tulokset (Ilvessalo), kaivos teollisuus (Bryk) sekä 

mahdollisesti maatalouslaskenta ja maatalousluotto (Annila), 

luotto jär jestelmä (?) ja Suomen Pankin juriidinen asema (Kastari)~ 

2 §. 

~aIoudellisten Selvitysten seuraavaan numeroon on suun-

niteltu selostuksia kaupan vapauttamisesta koituvista ongel -
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mista. Jollei ajankohta ole nyt käytännöllisistä tai poliit

tisista syist& siihen otollinen, julkaistaan ennen sitä ta

vallinen nide, johon otetaan kirjoituksia palkoista ja hinnois

ta (Lagus), bilanssitilastosta (Heikel) ja pohjoismaisen ta

lousalueen luomisesta (Juusela). 

3 §. 

KOSKa on todettu, että tutkijoilla on ollut va i keuksia 

saada tutkimuksensa valmiiksi sovitun ajanjakson kuluessa, 

päätettiin, että vastaisuudessa otetaan tutkijoita ensin yli 

määräiseksi virkamieheksi ja sitten vasta määrätään nuorem

maksi tutkijaksi kun väitöskirjan valmistuminen on melko 

selvä. Tutkijoiden työ on usein hidastunut siitä syystä, että 

heillä on ollut muita pankin ja valtion tehtäviä tutkimustyön 

rinnalla. 

Todettiin, että maisteri V. Halme on ahkerasti valmis 

tellut tutkimustaan viennistä suhdannetekijänä. Hän aikoo esit

tää sen lisensiaatt i semi naarissa helmikuun lopussa ja päätettiin 

odottaa silloisen keskustelun tulosta ennenkuin päätetään, pi

dennAtäänk5 hänen tutkijakautensa edelleen. Hänen 3-vuotissopi

muskautensa meni elokuussa 1954 umpeen, jolloin hänelle myönnet

tiin toistaiseksi pidennystä. 

I(aisteri A .Kar jalainen on selvitellyt keskuspankin ja 

hallituksen v~lisiä suhteita koskevan tutkimuksensa disposition, 

mutta sen edistymi nen riippuu siitä, koska hänet vapautetaan 

pääministerin sihteerin tehtävistä. 

~aisteri P.Kivinen suoritti viime kesänä ja syksynä La

pissa kenttähaastatteluja 1930- 1uvun työttömyyden snr uktuuri 

analyysiä varten .. Tähän mennessä hän on kerännyt suuritöistä 
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tilastoa, mutta ei ole vielä kirjoittanut mitään. P~ätettiin 

katsoa, mitä hän saa tämän vuoden aikana kokoon, ennenkuin 

päätetään, pal j onko hänelle annetaan vielä aikaa tähän ta,r-

koitukseen • . 

Maisteri H.Valvanne on viime kuukausina kirjoittanut hy-

vää tekstiä, mutta hän ei ole vielä lopullisesti vahvistanut 

tutkimuksensa rajoja. Tutkimus on teoreettinen Eelostus valtion-

talouden vaikutuksesta kansantalouteen, mutta esimerkit otetaan 

Suomen oloista. Hän on ollut tutkijana yli kuusi vuotta, mutta 

h§nellä on ollut paljon muita tehtäviä. 

Tohtori R.Rossi toivoo helmikuun loppuun mennessä saa-

vansa luottomarkkinoita koskevan tutkimuksensa vdlmiiksi raaka-

kopionae 

Maisteri R .. Bärlund jatkaa maksutasetutkimustansa niin pal--

jon kuin varsinaiset ty5t sallivat. 

~aisteri E.Asp on edelleen laitoksen kirjoissa, ~utta 

hän on siirtynyt kokonaan muihin pankin tehtäviin. 

Tohtori K.O oAlho on sairaslomalla. Hänen tutkimuksensa 

aineisto on koolla ja maist. Veili tekee niistä yhteenvetoja 

e 1:onomi Eirola~ avustamana. ~iahdollisesti tri Alho voi itse 

jatkaa tutkimustyötään. Muussa tapauksessa on päätettävä, 

millä. tavalla sitä jatketaan. Hänen muut työnså, kuten henkilö

kuntakysymykset j a Bulletinin valvominen suoritetaan muun hen-

kilökunnan toimesta. 

4 §. 

~aisteri Kajantie on ehdottanut, ett~ tutkimuslaitos jul

kaisisi samanlaisen päivittäisen lehtikatsauksen kuin Sveriges 

Riksbankin "Dr tidningarna ff • Todettiin, että laitoksella ei ole 

tällä hetkellä siihen tarvittavaa työvoimaa, mutta asiaa har

kitaan sopivassa yhteydessä. 


