
Kertomus suhdannetutkimusosaston tutki pia""" 

n~nk:lökunna....;;1! .:t.oJp!'innas.ta aikana 10\1. .. 30.9.41., 

Tutkija Ma~ti Lappo. Julkaissut tammikuussa 1941 yhd6ssä 
tri AeR. ~Ieikosan kanssa uutta liikevaihtoveroa selitt!ivä.n teok
sen Liikevaihtoverolaki selityksineen. 

Saanut $Goukokuussa valmiiksi jo ed llisenä vuonna a lo! ttrunan .... 
sa vertailevan tutkimuks~n eri maissa voimassaolevasta liikevaihto
verotuksesta Suomen liikevaihtoveroa koskevine johtop:·ätöksine~n. Tut .. 

kimus ilmestyi syyskuussa Kansantaloudellisen Yhdistyksen sarjassa 
Kansantaloudellisia Tutkimuksia XI . Samalla ilmestyi saksankielisen 
yhteenveron eripainos "Umsatzbesteuerung". 

"ykyisen tutkimuksen aiheena on n_utjetin . tasapaino ja ra..,. 

hanarvon vakavuus" • 

.:.:Jrikoistehtävät: Toirlinut vaI tiovarainrainisteri5n taloudellisen 

neuvottelukunnan jäsenenä huhtikuusta 1941 lähtien ja. ho;Lta.nut S8.- · 

man neuvottelukunnan sihteerin tehtäviä kesäkuusta 1941 alkaen; 
Tuotantokomitean ja taloudmllisen neuvottelukunnan yhteisen 

suhdanneverojaoston asettaman työvaliokunnan jäsenenä osal1istunu 
suhdanneverolain ul).distam.i styöhön; 

Toiminut verokomitean jä senenä elokuusta 1941 alkaeno Laat i"...:. 
nut komi teelle tutkielnan n atsaus valtion nyl-ryisiin veroihin" 0 

Tutkija l1ikko .Tamrlinello Tutkinut Suomen asuntotuotantoa ja 
julkaissut kesäkuussa 1941 tutkimuksen 'Boctc:dsprodukt ion ooh bostads., 
f örsörjning i Finlnnds städertt~ Rkonoroisk Tidskrift ~ 2~ 1941. 

ouannitellut Suomen sementinkulutustilaston kehittämistä Parais~ 

ten Kalkkivuori Oy:n n~yntitila8toon perustuvien lukujen pohjalla" 

Erlko1stehtävät~ 

ninekonitean yleiosihteerinä, nised ominaisuudessa laatinut 97 si'ua 
l{'teitt::iviin rakennusainekomitean mie innö_4' 

~imitetty toukokuussa 1941 tuotantokomitean rakennusjaoston sihe 
teeriksi o 

Kutsuttu reser'\riin 18 0 6$19410 

~lim . tu~kija Erik Törnqvist. Julkaissut tartmikuussa kirjan 
Lappo Heikonen: nLiikevaihtoverolaki selityksineen" liitteenä "Selon
teon l:tikevaihtoverolain edel1yttämistä kirjanpito- ja. inventolmis-

menetelmistä sekä tavarain 
Pitänyt huhtikuussa 

teliaä julkaistiin nimellä 

hinnoittelusta" ~ 

esite~nan Suomen hintasä2unöstelystäo Fsi
nOm prisreglementering i FinlancPt Ekono-



lniska Sam.fundets Tldskriftiseä o 

Nykyisen tutkimuksen kohteena ovat Suomen indeks1sarjat 
ja niiden kehitys sodan puhkeamisen j"lkaan. 

Erikoistehtävät : Toiminut joulukuusta 1940 lähtien sihtee~ 

rinä kansanhuoltoministeriön alalsena toimi vaasa hintala.utaku.lnas ... 

sao Hintalautakunta on tänä vuonna syys ... uun loppuun mennessä 
kokoontunut 93 kertaa e Suorittanut verta:levan tutkimuksen h 4 n_ 
talautakuntaa varten 

"iin talau takunnan 

anomuksia ja jåsenenä 
paa sekä teollisuutta 

"eri maiden h i .:.'1 ta säännöstelystä tt e 

toimeksiannosta ta~kistanut hinnankorotus . 
valmisteluvalioktmnlssa 'val mistellut kaulJ

varten laaditut hinnoitteluohjeet o 

Kanslisti ~aisi Suomio. Auttanut kansliatehtävien ohell a 
, J 

tutkijoita. tilastotietojen ja materiaal in. 
sanoma.,., ja aikakauslehdissu tietoja sodan 
kannus- ja tuotantosuunnitelm1sta, joista 
yhteenvedon !! 

kokoamisessa ~ Seurannut 
tUhoista, jälleenra~ 

kuukausittain tehnyt 

Laa'tinut ,!uos1tta.in Form l8-KG kaa akkeen . mukaisen raporti n 

~'Annuo.l Report ot the Rapublio ot Finlancp~ . 

::~rkylsen t yön kohteena on selost. us Suomen Pankin raken

nuskustannusindeksin rakenteesta ja viimeaikaisesta kehitykses tä 0 

Erikoistehtävät:Toiminut tuotantokonitean apulaissihteerinä 
joulukuusta 1940 lahtien ~ 

Reservissä ajan 25 060 ~ 3ko 8. 41. 


