
aikana 1 . 1 . 19 l l 1 - 30 .. 9.1942 . 

(Lilt+eenä P • .,.1. \0 työohjelD1aste~ v. 94-3.) 

Osa.:"ton toiminn!lSB!.Oll pyrittJ kol! ee:l1 pää_l.;-V·_ä}~:n, jotka 

1BI111=42 Jvhto1runtmlle esitetyssä ki" jelmässä rnääritelt1111~ 

a) iet~ lli~t n tutki\uQte laatiTus~en omia ju1k~ :sus8rjoja ~il

:"llä pitäen b) akt, ~11icn ta.lo't.:_ , eri yie"",sti inaru3sipoliti~kka.a 

ko~kcvie:rl ~~ysymysten selv'i'ttä'1l1seen llist10ide ym,.,. ~odosaa sekä 

0) uusien tU'ukijs:voinlien kaevatts.mis"4en -uomen kansantalousti6t "en 

h: ,äksie Seurae.:v<.- -ca esitetään lyhyt 1 ini" ta. 08a~ton t.L6rutilö '" de-

fri L e p p 0 te vanhemni tutkija ja osae"ton vt. esil1d.ea. 

Liike'laihtov, ro__ ~situks,--,n jaka turainen . ulkaistu. 'osiaali
eessa ikp > usk-irjas8a, 1942, nr. -1-2 (f 
Vru'sinai . t tulo v ja 110·t.onotto so. en. ahoitu- C€Slo.l8. . IlrJ.eL.t: y 

su.rJ.dannetutkir~lusos~.cton julkaj SU~·. ~ T~loudellisic S~l,ri tyk&ö> 
siä 1942, 

"11 toiminta: 
• t , .1 )Z, 

t,.liSwioitq v1-11tiovo ~ir.uninist .. ri9J. t8 .. 1oudelli~ellc neuvottel -
...... _...........", ....... 11e ja mini...,tc_iJn ansantL.lotu::os<.:..s·ton fine~ssitcimikunngl1e • 
.!. ~dioesiteln'·· "J" 31 r';,hoit lks ;;;.. tG.. , .. tl k~~ kertom s val-tiovurair.U'lli 18-
teriön to":' ~e\. ianrJ.ost&. l:uo.l·J.te+usta Sfl. "f:.c.-.t n te!ldystt: opintometkccta . 

Ollut vero'omiteal'l., valtiov&rainministeriön t'-'loudelliaen neuvot~ 
telulr:unaan jki millis't c ri(:n kWJ.santalou::osuf::"ton finanssi toit1ik~'la 
äS~ .. nenä selpc jOll.ltin aik( ~ myös kE-Jlde v .. ine 1nitun elitae.n ,;.:iih-

teerin?~ . 
Ve"lvon:tt 0 

li..:;kuU,..;Y). alus i a 

.d.B.k"Dn s\. ta" mm' st . ·:hity..... 1; e tyy ,;;;uh i: U1etllt~ i~-':USOS8t:tO 
julka":'Btls.:;.!! !!!alou ~el1isi;;~ del i -yksIä 1942 • 

. . ä.lliV1~o ... "ien ra.:t . .nn.ul...:t i inta. i?iJ.~tty alkt·" L"n r~':ioeaite' .; ä 
24- . 8 . 42 ja julkeiEri. ,an xllluvnn v'uoden alkano :t:.rjassa. T lO 
t tO: . .Joliitti~i8_.. ..::yoykst··., 

.. Ull toimi ' te. • • v, 

Lea.tilllt yhdes5!l il .., kand . aiGi ~"'~Innn .. fjen ital3ssa p .• n ~'l.J.om n 
.ankin raYen:"lu~n",ste..:i_,nusin .;ksifitä s. ä o~a11iotunllt mainitun illdelt-



~ 2 -

eiu toreettisten perustelujen j*' käytännöllisen laskemistavan lopul
liseen suunnittelu1.m. foiminut tuotantokom1tea.n rakennus3aoston sih
teerinä laatien r!lUistioit ja selvityksiä sekä v~lmistanut jaos on 
mletintäehdotuksen. Ollut rs.kennustaloudellieen tntk1m.usl~·" toksen 
perustarl1ist harkitse * laJ:l asetetun ai15 antunti3alan talmnnan jäsen lä 
j1;;. sihteerin;'" kirjoittaan JietintÖehdotuksen • 

. G.i~ t " T örn q v i 5 t; vakinaina:... nuore r~i tutkija. 

Julkaisuja: 

Hintain~ npusun v "iku·t lk· talo' läi: ···ln. Julkaistu Itansantalo1.\-
uellisee 'c, Aikakau.ski._ ja.son n .: 4, 1942. -

..... _" _ t-~von . ·tt~ r: ispst • Ju1k~i .... tl uäästöpankin nr,ssa 1,,1942. 
Ett ö sö't tilI ~·ppl:· ;gning a: en dynami.,}" penningteori . Jul

kei.;tu Eltonc iskc Sa.m:fundets ffiidakr.if{isaä, Häfte 56. 
lIintoj-n k h:ity~ ~a niiden gä"nnö tely. lmestyysuhd me tutki

musosa~t:Jn ju11rr-isussa Taloulelliaie Selvityks1ä. 1942 ,.. 

Ol.l~ t 16. 3 ~ 42 1~· tie virkavap~.a! a ta" _ .:-.; 
terl.ön toi"'1iiutopkV5,11i·. könä 
ton sihte .. rin~: ,. 

ais:t ((1 

_llllut osaston 'oalvelukseen l t 4.42 . 

iV.J..keieuå' 

~anbuoltoninie
lhhtien Bintaneuvos-

Val ionverotus sotaV"tlosien aL1t:an''''' lI! Il~ estyy suhdann.etutkin.u,s
'sacton jul~ tdsUSStl ~alou.dellis:ia.. ~lv1tyksiä 1942. 

~oL~inut valtiovarai~~nisteriön 'en_?ntalon osaston finansai
toimikunnassa ensin apuls.iqeihteeJ.'inä ja 10. 6.42 läJlt1cn sihteeri nä . 

::lJ "ll1 .. ustioita j"". selvity ... iä se ä 'pöytäkirjat to" ilttw,... 
nankoxo'Uksis'ta. Kokoonpr:illllut radiokeskust .. 11.111 "Ve-ol"ttu,v1 kiristyy" 
ja o~al1iot~ u+ 1ni tuun keskuateluan. 

~. ist . V" eno ... ~ j a 0 j a t yli Jääräi en konttor1apulrd.ne ... 
("tutkimusBsj,stcnttitJ ) • 

:A.'u.llu.t osaeto _ p.-:-ll'elukseen 16. 3 . 42 . . 

u.lka.i su · a: 

Selostus S'tlomen ?anki'1 ral ennuskuatannusindekbin. laskemisAsta. 
Ilmestyy .J 't lds!U"'1etutkirnusofk.atOl'l julkaisussa !i!aloudel11si a 
elvityksCä 1942. 

'''l''.1 toiminta: ....... ---........ ~-
Osallistunut Suomen Pankin rakennuskLetannusindek~in suunnitte

luun tarkoit eta varten asetetun neuvottelukunnan sihteerinä sekä 
suorittanut loppuun i'Mdeltsil1 punnuslaskelmat ja lcskenut indeksilu-

...... Ii "=; ..... tinut 06, ~ton kuxikul oira. Jor·tit Suo ind ksid trjoista . Avus-
tanut ttl.tkijoi ta. 

alat .. uvo lt u r v i n en , ylimääräinen konttoria.lJulainen 
(fltutkinmo ... istenttiu ) 1l 
Tullut osa~to_ palvelw:seen 16 e3. ft 2 . 



Huolehtinut pfivän poeti... luetteloim!1stz. j~ jakellat~ .. sekä syys
kuus"ia lähtien osaston j oksevlata tehtä.vi.stä. Kerännyt osasto ... esi
me ... n käyttöH, V'~ ten \14': ltio 1 talQut f js sodt:,l'l nhoitusta kos vaa 
llumeroaL'"1.e:l ston. 8ekll laritinut mu.istiot inflat5~on hist riasta j. el·ä~:~ 
tä infl <:">.tioverotus+; ~ 'toskev:- str. 1· usunnost~. ~i kse;,B a v Ii 19~4. 

RQ't va Airi \.t U S e 1 a, ylimäHrä2.11en konttoriapultr,j.· en. 

~l!tlll'tlt 08" ~ton p':tlve11lkseen l fj 4 . 42. P-uortttanu.:'t konckirjoitusC3 

ja : "lllS1i~ t ehtäv . ä» 

eitiSirkk .... :r a.. a r n a k 0 ~ p i • tila.Qti:ilton asiatyttö • 

~oimitt ut lähetin ehtä ät sek~ avuvt~nut jonkin verrpn ko
nekirjnitustöiss~. 


