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Suomen Pankin kirjastossa, tilasto-osastolla ja suhdarmetutki mus .... 

osastolla suoritettavat tärkeimmät työto 

1 Suomen Pankin kirjasto o 

(Tilasto-osaston ja suhdannetutkimusosaston 

yhtei shallinnassa .. ) 

Filokand o 

Auvo Kurvinen 

1) On vastuussa kirjaston hoidosta sekä kaikista kirja- ja aikakauslehti

tilauksista; uusien kirjojen hankkimiseen saa määräyksen tilasto-osaston 

t a i suhdannetutkimusosaston päälliköltä . Hoitaa tilasto-osaston arki stoa 

ja varastoa .. 

2) ot t aa vasta.an kirjastolle sekä tilasto- ja suhdannetutkimusosastoille 

saapuneen postin ja j akaa sen osastoille. 

3) Toimittaa p~:iivittäin lehtikatsauksen. 

4) Hoitaa aikakauslehtikirjoitusten kortistoa ja sanomalehtileikekokoel

maa. 

5 ) Suori ttaa suhdannetu.tkirausosaston pääl liköltä saamiaan eri koisteht ä

viä. On henkilökysymyksissä suhdannetutkimusosaston päällikön alainen c> 

Fil .~ tri 

A~E. Tudeer 

II Tilasto-osasto 

Suomen Pankin tilasto ... osaston teht ävänä on 

1) kerätä ja käytellä Suomen Panki n toimi ntaa koskevia tietoja, 

2) ha~I-kia johtokunnan tarvit semi a kot i maisia ja ulkomaisia ta

loudellisi a ja rahaoloja valaisevia tietoja, 

3) suorittaa t arpeen vaatimi a selvityksiä ja tutkiMuksia, sekä 

4 ) toimittaa ulkomaille Suomen Pa:nkkia, Suomen t a l ouselämää j a 

finanssi-, raha- y.m. oloja koskevia oike i ta ja luotettavia tietojao 

Osasto julkaisee pankin vuosikirjaa ja kuukausilehteä» 

Johtaa osaston tö itä ja on vast uussa sen julkaisuistao 



Filotri 

K .. OQ Alho 
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1) Suorittaa erikoistutkinuksia johtokunnan ja osaston johtajan mää

räyksestäo 

2) Suori ttaa myös v i rkatyönä tutkimuksia, joista tuloksia nahdollises

ti julkai staan suhdannetutki musosaston julkaisuissa.. 

Fil .. maist~ 

Ragni Bärlund 

Neit i 

1) Laatii bulletiinin "itemsit ff
• 

2) Valvoo bulletiinin artikkeleita. 

3) Hoitaa ulkomaista kirjeenvai htoao 

4) suorittaa tiedustelut, vG.rsinkin ulkomaiset. 

5) Hankkii tietoja johtokunnal le. 

6) Laskee lyhytaikaiset ulkomaiset velat ja saatavat .. 

7) Suorittaa ruots i nnoksia. 

8) Suoritt.a eriko i stutki muksia. 

9) Val voo osa ston tö i tä. 

10 ) Pitää l i stb.t oS8,ston henkilöiden poissaoloista. 

11 ) Huolehtii vuosikirjan englanninkielisestä tekstistä. 

12) Suorittaa virkatyönä tutkimuksia, joista tuloksia mahdollisesti ju1-

kais"ta<in myös suhdannetutkimusosaston julkaiöuissao 

Majlis Becker 

1) Laatii b i lanssitilaston toiminimien ra~orttien mukaan .. 

2) Hoitaa postikassan ja -kirjan. 

3) Leikkaa ja liimaa asunto- ym. yhtiöiden vuosibilans~it Virallisesta 

lehdestä. 

4) Hankkii hintas rjat (tiedot saadaan Tilastollisesta Päätoimi stosta 

rva Strandmannilta 1/4 vuosittain)q 

5) Laatii keskuspankkitilaston (Economistin viikkotilojen mtik<-an) g 

6) Vie val uuttakurssit kurssikirjaan joka. päivä, 

kuu.kausikeskirnäärät kuukEuden lopussa sekä 

vuosikeskimäärät vuoden lopussa o 
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Fil.maist. 

Y. Heikel 
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Tiedot näistä lähetetääns 
a) Kauppalehdelle 
b) Tilastolliselle Päätoimistolle 
c) Valtion ViljavarastolIe 
d) ValtiokonttorilIe 
e) l?an:.rkitr.rkastusvirastolle (kuukaua.en viime p:n kurssit) 

7) Huolehtii määrättyjen sekä ulkomaisten että kotimaisten toiminimien 

vuosikertomusten ja viikkotilojen kokoelmasta sekä pitää kortistoa siitä. 

8) Säilyttää saapuneet kirjeet ja kirjejäljelLnökset mapeissa. 

9) Laatii seuraavat taulukot: 

1) Suomen markan suhde ulkomaisiin valuuttoihin (kurssi taulut 

Kauppalehdestä ja The Connnercial Financial Chronicletstä). 

2) Kotimainen clearing. 

1) Huolehtii vuosikirjan oikaisuvedoksista. 

2) Laatii obligatiolainatilueton. 

3) Laatii teollisuus- ja tukkuliiketilastot bilanssien perusteella~ 

4) Kontrolloi bilanssitaulut. 

5) n pankkien ennakkotaulut. 

6) 

7) 

" 
tr 

rahamarkkinoita koskevat taulut o 

seteli- + kovar 'J.hataulut. 

Neiti Hilkka 

Pesonen 

Neiti Greta 

'liberg 

1) Suorittaa puhtaaksikirjoitusta. 

2) Kokoaa sanomalehti1eikkeitä. 

3) Kokoaa virallisen lehden leikkeitä~ 

4) Laskee bul1etinin u1timoluvut kuukausittain. 

5) Suori ttaa vuosikertomuksen, -kirjan ja Bul1etinin postittamisen. 

6) Suoritt aa oikol~kua. 

7) Avustaa maist. Kurvista aikakauslehti- ja aikakauslehtikirjoitusten 

kortiston hoitamisessa. 

1) Suorittaa bulletinin tekstin tarkastamisen ja oikaisuvedoksen luke-

misen. 
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2) Laat ii seuraavat taulukot: 

a) Liikepankkien takuut. 
b) Setelistö ja pronssirahat. 
c) Arvopaperien osto ja myynti. 
d) Suomen markan ostokyky. 
e) Kulutushintaindeksi. 
f) Valtionvelka; valtion varsinaiset tulot. 
g) Liikepankit; säästöpankit. 
h) Eriarvoistan setelien ja kovien rahojen liikkeessä olevat 
määrät. 
i) Ulkomaiden tukku- ja elinkustannusindeksit. 
j) Kotim. elinkustannusindeksit. 

3) Laatii diagrammit 

4) Laatii vuositilaston (Suomen Pankki) ~ 

5) Seuraa keskuspankkien diskonttokorkoja. 

6) Täyttää maisteri Ravean hallussa olevat elinkustannus-, tllickuhi nta

ja lculutushintaindeksitaulukot. 

7) Laskee toisena Suomen Pankin rakennuskustannusindeksin •. 

8) Auttaa Taloudellisten Selvitysten ruotsinkielisen käännöksen kir-

japainoasun tarkistamises2B o 

9) Auttaa diagrammien piirtämisessä Taloudellisia Selvityksiä varten o 

10) Suorittaa pienehköjä tilapäisiä tilasto- ja käännöstöitä suhdanne-

tutkimusosastolleo 

Vuokko Vihervaara 

1) Liikepankkien ennakot kuukausittain, pankkien lähettämien raport

tien perusteella. Tiedot lähetetään: 

a) pankkivaltuusmiehil1e, 
b) yksityispan1eille, 
c) johtokunnalle, 
d) pa~~injoht~ Kallialalle, 
e) su.hdannetutkimusosastolle. 

2) Laatia seuraavat taulukot: 

a) Liikepankkien anto- ja ottolainaus (kuukausittain)o 
b) Rahamarkkinat (Kuukausittain). 
c) Obli gationoteeraukset (Financial ehro)., 

d) Suomen Pankin setelistö ja setelireser vi ( JilU1kin kuukauden 
lopussa)~ 

e) Liikepankit (neljännesvuosiraportti, joka tuodaan pankki
tarkaetusvirastosta)q 



Fil. tri 

Matti Leppo 

Fil o maist. 
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f) Suomen Pankki ja liikepankit (vuodenvaihteessa). 
g) Bilanssitaulut 
h) Korkomäärät o 

3) Hoitaa. vuosikirjan ja bulletinin kortistot ja levyt. 

4) Hankkii vuosikirjan taulukkoihin uudet luvut kerran vuodessa. 

5) Suorittaa oikolukua. 

6) Huolehtii Vuosikirjan saksankielisestä tekstistä~ 

7) Suorittaa käännöksiä saksankieleen. 

8) Maisteri Kurvisen poissa ollessa vastaa kirjaston hoidosta ja leh

tikatsauksen l aat imisesta Q 

9) Auttaa Taloudellisten Selvitysten saksankielisen käännöksen tarkis-

tamisessa ja oikoluvusSa sekä avustaa tohtori Leppoa saksankielisessä 

kirjeenvaihdossa. 

I11 Suhdannetutkimusosasto o 

Suomen Pankirl suhdannetutkinusosaston tehtävänä on: 

1) Suorittaa taloustieteellisiä tutkiI!luksia, joissa pyri tä:.:,n 

selvittämä2n talouselämän kehitystä vallitsevia yleisluontoisia ilmiöi

tä sekä Suomen talouselämän kehitystä ja erikoisprobleemojao 

2) Julkaista kahta sarjaa, joista sarjassa A lyhyehköjä selvi

tyksiä j a sarjasEa B l aajempia tutkiLuksia . 

3) Toimittaa Suomen Fankin johdolle sekä maan finanssih~llinnol-

le torvittaessa erikoisselvityksiä~ 

4) Edistää tutkijavoimien kasvattamista edellä mainittuja teh-

täviä silmällä pitäeno 

Johtaa osaston töitä ja on vastuussa sen julkaisuista. 

Mikko Tamminen 

1) Seuraa erityisest i rakennustoil~intaan ja asuntokysymykseen liitty- . 

viä probleemojao 

2) Valvoo Suomen Pankin rakennuskustannusindeksin laskemista ja jul-

kaisemista", 



Fil. kand o 

T .. Junnila 

Filo maist. 

Alina Ravea 

Rouva 
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3) On mukana osaston A-sarjan laa.timisessa sekä suorittaa laajempaa 

tutkiniusta osaston B-sarjaavarten. 

4) Suorittaa saamiaan erikoistehtäviä .. 

1) Seuraa ~rityisesti valtion raha-asioiden kehitystä koskevia prob

leemoita ja suorittaa vastaavia selvityksiäo 

2) On mukana osaston Åc.<sarjan ·l aat i misessa sekä suorittaa laajempaa 

tutkimusta osaEton B-sarjaa varten. 

3) Suorittaa saamiaan erikoistehtäviä~ 

1) On vastuussa osaston julkaisujen p&inatuksesta. 

2) Valvoo kansliassa suoritettavia töitä, postikassan ja osaston ko

neiden hoitoa, lähetysten jakelua y()m~ 

3) Pitää lista t osaston henkilöiden poissaoloistao 

4) Huolehtii Suomen Pankin rakennuskustannusindeksin laskemisesta. 

SUurL.'1.ittelee punnusjärjestelmässä mahdollisesti tarvittavat muutokset .. 

Pitää yllä yhteyttä teknilliseen as i antuntijaan ja nintatietojen kerää

jään s ekä hankkii tiedot rakennusluottojen koroista. Suorittaa hinta

aineiston tarkistamisen j a vc~rsinaisen laskut yön, jonka t arkistuksessa 

saa apua neiti ~lib ergiltäp 

5) Huolehtii valtion taloutt a , Suomen Panki n rakennuskustannusindeksiä 

ja sementin.."k:ulutusta koskevien tilastotaulukoiden täyttämisestä 9 

6) Toimittaa raportit ~ 3, 4 ja 5 liitteineen. 

7) Suorittaa erikoisselvityksiä osaston päällikön ohjeiden mukaano 

Airi Kuusela 

1) Suorittaa osaston konekirjoitustyöt. 

2) On vastuussa postikassasta ja os~ston julkaisujen jakelun kirjanpi

dosta. Hoitaa osaston julka isujen jakelukortiston sekä julkaisujen, 

raporttien ja kirjeiden Dostituksen4 
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3) Jakae, os'"'stolle tulev:....n postino 

4) Huolehtii di agr .mm.ien laatimisest a ja täydentämisestä. 

5) Avustqa osaston julkaisujen oikovedosten l ukemisessa. 

6) Avustaa rakennuskustannusindeksin l askemisessa ja muissa tilasto

tehtävissä. 

As i atyttö 

Pirkko Allen 

1) Toimitte.o. suhdarmetutkimusosaston ja tilasto-o s&ston asioita kau

pungilla ja osc.stoilla. 

2) Huolehtii kokoushuoneen järjestämisest ä ja tuulettamisesta kokousten 

jälkeen ~ 

3) Avustaa kansliassa konekirjoitustöiden t nrkistami ses ..... a , postituk

sessa ym. sekä suoritt~a konekirjoitus- ja laskutöitä. 
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II 

Luettelo tärkeimmistä tilastoista =================================' 
joita Suomen Pankin tilasto-osastolla ja suhdannetutkimusosastolla 

jatkuvasti pidetään. 

1 Valtion talous 

Valtion menot 

Valtion tu-

lot 

1) Ennakkotiedot 0 , å) Puolustusmenot, b ) Siviilimenot 0 Puolustusmenois

ta saadaan kuukausittain tiedot (slilaiset) valtiovarain.rninisteriöstä 

esittelijäneuvos Tuomiojalta, siviilimenoista käytetään vuodeksi ker

rallaan määrättyä arviolllirua. Taulukoissa kuukausittQiset menot sekä 

menot vuoden alusta lähtien. Taulukot tri Lepolla (ns. hcrmaat kann t). 

2) Kirjanpidon mukaiset menot. a) Varsinaiset menot, b) Pä~'·.or.lamenot. 

Sisältyvät revisiolaitoksen kuukausittain lähettämä:-'n raporttiin (1), 

jossa menot on laskettu vuoden alusta lähtien. Taulukko 2" ei ole. Rapor

teist ""' toiset kappaleet neiti t,!ibergillä, toiset maisteri Raveallao 

3) Kirjanpi don mukainen l askelma, jossa menorästit j a siirret yt määrä-

rahat sekä ennakoitten, saat~vien ja velkojien määrissä tapahtuneet 

muutokset on otettu huomioon. Sisältyy revisiola itoksen kuukausittain 

l ähettämä:i,n raporttiin (2), jossa menot on l askettu vuoden alusta läh

tien. Taul~~koa e i ole, r~portit maisteri Ravealla. 

1) Varsinaiset tulot l aajassa merkityksessä (ostokyky, joka lopullises

ti siirretään yksityisiltä valtion taloudelle), ennakkoarvio. L~ske-

tuan kuukausittain suhdannetutkimusosastolla vähentämällä ~okonaisme-

noista luotonotto e Taulukoissa kuukausittaiset tulot s ,ekä tulot vuo

den a l usta lähtien. Taulukot~i Lepolla (ns. harmaat kannet). 

2) Varsinaiset tulot laajassc. merkityksebcä muunnettui na bint at a.son 

elokuu 1938 - hein&kuu 1939 mclraisiksi. Lasketaan kuukausittain suhdan

netutkimusosastolla jakcma.lla edellisessä kohdassa esitetyt tulot elin

kustannusindeksillä. Taulukoissa kuukausittaiset tulot sekä tulot vuo

den a lusta l ähtien. Taulukot tri Lepolla (ns. harmaat kannet). 

3) Kirjanpidon mukaiset tulot. Varsinaiset tulot ja pä2~omatuiliot sekä 

tärkeimmät tulolajit. Sisältyvät revisiolaitoksen kuukausittain lähet

t ämään raporttiin ( l ), jossa tulot on l askettu vuoden alusta l äht i eno 



Valtion-

velka 
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taulukkoa ei ole, raporteista toiset ka):paleet neiti \libergillä, toi-

set maisteri Raveallao 

4) Kirjanpidon mukainen laskelma, joka v&rsinaisten tulojen ja pää~ 

omatulojen lisäksi käsittää tulorästit, alkoholiliikkeen tulot sekä 

luotonoton. Sisältyy revisiolaitoksen kuukausittain lähettämr'~:n ra

porttiin (2), jossa tulot on laskettu vuoden a lusta lähtine o Taulukkoa 

ei ole, raportit mcisteri Ravealla . 

5) Vt?"rsinaiset tulot kirjanpidon mukaan , kokonaistulot j a tärkeimmät 

tulol&ji t. Kuu ausi tulot sel"'t:, tulot vuoden alusta lähtien~ Neiti li

bergin kuukausittain revisiolaitoksen r aport in (1) perusteella laati

ma laskelmL~ (vrt~ suhdanneTutkimusosaston raportti no.l.)~ Taulukko 

tohtori Lepolla (nso ruskeat kannet)o 

1) Yksityiskohtainen luettelo eri veloista kunkin kuukauden lopussa. 

Valtiokonttorin kuukausittain lähettämä raportti. Taulukkoa ei ole , 

r aport it neiti (ibergillU~ 

2) ValtionveI '"' jaettun'"'u eri luottolJluetojen osalle: ulkomainen velka, 

pi tkäaik~inen luot 0 kotimaisil te us.rkki noil ta, lyhytaikainen 1 uotto 

kotiluaisilta markkinoilta, luotto Suomen Pankista. Suuruus kuukquden 

lopussa ja muutokset kUllk~usitt in. reit i !ibergin v~ltiokonttorin ra

portin perusteella l aatima yhdistelmä (vrt. suhdannetutkimusos2ston 

r ~ortti no. 2.). Suhdennetutkimusosastolla lasketaan lisäksi muutok

set vuoden alusta lähtien. ~aulukot tohtori Lepolla (ruskeat ja har

ma2t kannet) " 

3) Luotto Suomen P3.nkista~ Neiti ~ ibergin revidoi~Ja pankin viik;kora

portti , josta luvut otetacill tohtori Le olla oleviin tauluihin (ns. 

harma -'. t k8illY.1.e t ) " 

Tullien ja 1) Tuilien tuotto. a) Tuontitullit, b) Vientitullit~ Tiedot saQda~n 

valmisteve- kuukcusittain Tullihallituksen tilaEtotoimistosta ja julkaistQan Bul

rojen tuot- letinissa~ Tc.ulukot neiti ibergillä. 

to 2) VaI! isteverojen tuotto. a) Tupakkavero, b) Tulitikkuvero, c) Sokerin 

valmistusvero , d) ~.Iake isv · lmistevero, e) Virvoi tus juomavero , f) Rehu

tavarain ja margariinin valmistusvero, g) Autokumirenkaiden valmisteve

ro. Tiedot s~adaan kucl~~usittain leima- ja valmisteverokonttorista 

ja julkaistaon Bulletinissa. Taulukot neiti ; ibergillä. 
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II Rahamarkkinat 

Suomen Pankki 

1) Setelinanto. Tietoja setelinanto-oikeudest , ja setelinantoreser

vistä, liikkeessä olevan setelistön määrästä (nso bilanssitaulut) ja 

muutoksista sekä kokoonp ..... noöte., setelinve.lmistuksesta ja -poltosta. Usei

ta tauluja, julkaistaan Vuosikirjassa j v osittain Bulletinissao Taulukot 

maisteri Vihervaaralla ja neiti . Jibergillf:a 

2) Setelinantoa vast:12.vat varnt. Kultakassa, ulkomaiset valuutat, ul

konaiset setelit j a korkoliput, ulkomais t vekselit, kotimaiset vekse

lit. Laskelmia R:ultakassan ja koko katteen suhteesta liikkeessä. olevaan 

setelistöön ja vaaditt8.essa maksett aviin sitoumuksiin (bilanssitaulut). 

Liikkeessä oleva alu..rniniumpronssiraha. Useita tauluja, julkaistaan Vuosi

kirjassa ja ositta in Bulletinissa o Taulukot maisteri Vihervaaralla ja 

neiti Wibergillä. 

3) Vaadittaessa maksettava~ ~itoumukset. Liikkeessä olevat setelit, pos

tivekselit, pano- ja ottotilit, perityt vekselit, ulkomaiset kirjeen

vaihtajat, ulkomaiset selvitystilit, eri tilit o Useita taulu~a, jul

kais aan Vuosikirjassa ja osit-~ ain Bulletinissa~ Taulukot (bilanssitau

lut) maisteri Vihervaaralla. 

4) Koti~ainen lainananto ja muut varat. Suoranainen lainananto eritel

tynä, lainananto kotimaisille luottolaitoksille eriteltynä, Suomen 

ja ulkomaan rahan määräiset obligatiot, eri tilit. Useita tauluja, jul

kaistaan Vuosi kirjassa ja osittain Bulletinissa~ Taulukot (bilanssitau

lut) maisteri Vihervac...ralla. 

5) Konttorien liikevaihtoo Julkaistaan Vuosikirjassa. Taulukot maisteri 

VihervD.arallao 

6) Pankin tila ja omat varat. Useita tauluja, julkaistaan Vuosikirjas

sa ja osittain Bulletinissao Taulukot maisteri Vihervaarallao 

7) KotiTIainen cleqring-liike. Julkaistaan Vuosikirjassao Tåulv~ot nei

ti Beckerillä o 

8) Vekselikurssit o Useita tauluja, julkaistaan Vuosikirjassa~ Taulu

kot ja kurssikirja neiti, Beckerillä. 

9) Korkomäärät. alin diskonttokorko, julkaistaan Vuosikirjassa. Tau

lukot maisteri Vihervaaralla. 

Kaikki tiedot saadaan suoraan Pankin asianomaiselta osastolta. 



Liikepankit 
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1) KasEa , otto- ja antolainaus eriteltyinä . Kuukausitilasto . Ennakkot ie

dot l asket aan tilasto-osaLtolla pankkien lähettämien raporttien perusteEl , 

la, lopulliset tiedot saadaan Pankkit ilastosta . Julkaistaan o,...it'ain Bul

letinissa. Taulukot mai steri VihervaarallaCotto- ja antolainaus ns. ra

hamarkkinatauluissa) Q 

2) Eri pankki en tilasto. Kassa , otto- ja aAtolainaus erit eltyinä , ob

ligatiot o Kuukausitilasto. Taulukot Pankin pää johtajalla , neiti : iberg 

täyttä:< ~ 

3) Pankkien asema ulkomaihin ntflden. Saatavat, velat, ulkomaise t rem

burssit (Suomen rahassa, ulkomaan rahassa) , saldo. Eri maat j a kaikki 

maat yhteene~ . Use i ta taulu~a. fiedot saadaan Pankkit~rkautusviraston 

vuos i neljänneksittäin lähettämästä raportista. Taulukot maisteri Vi

hervaarall a . 

4) Li i kepankkien t oisen puo lesta antamat s itoumukset . Vientietumaksut , 

vientiliik~ eiden l a inat, remburssi', TIluut , rahal ajeittain ja Suomen 

mar::..o i ssa. Useit.s. t aul uja. Tiedot saadaan vuo ._inel j ärmeksittäin Pankki

tark' Etusvir astosta . ~raulukot neiti .!ibergillä. 

5) Bilanss i en loppusunm1at ym . Vuosi tila2to . Tiedot saauaan Pankki ti

l asto sta. Taulukot maisteri Vihervaarallao 

6) Pan~\:kien kassat ja kassnreserv i t . Pank'ritarkastusvi r&ston vuosineljän

neksittäin lähettämät rajortit o Taul ukkoa e i ole. Raportit neiti .liber

gillti . 

7) Korkomäärät . Ransalli s-Osake-Pankin ottolainaus- ja antolainauskorot 

eri teltyin:'~. Kuuk t Jisi tilc:sto. Tiedot saadaan Pan}{Yi t&rkastnsvira...,tos

t a o Taulukko maisteri Viherv8 &ralla. 

I.1uut luotto-

laitokset 1 ) Säästöpankit c a ) Kai kki sääst öpanki t: Ottolainaus, erikseen säästö

tilit, kaupungit ja mac.seutu eriks~e!l . Kuukausitilasto, julkaist'"'an 

Bulletinis;sa . Tiedot sar'uaan 1'ilaetollisest a päätoimis-Gost a maist eri 

Konkoselta . Taulukko neit i l i bergillä . b) Seit semän suurta säästöpB.nk

kia: Tictoja~to- ja antolainQuksesta. Kuukausitilasto Pankin pääjoh

t ajaa vc..rten . Ti edot sa"",daan Tilastollisesta päätoimistosta mai steri 

Konkose lta . Taulukon täyttää neiti liberg . 
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2) Yleisön talletukset g a) Postisää"stöpankkiin, b) Kiinnitysluottolai

toksiin, c) Osuuskassoihin, d) Osuuskassojen Keskuslainar~oon, 
e) Osuuskaup ojen säästökassoihin (SOK ja OTK)~ Kuukausitilasto, jul

kaistaan Bulletinissao Tiedot sa&daan kiinnitysluottolaitosten ja OKO:n 

osalta Pankkitilastosta, osuuskassojen osalta OKO :st~ ja muiden osalta 

asianomaisesta rahalai tokse eta. Taulukot (r8,hamarkkinataulut ) neiti T ti-

bergillä. 

Markan suhde Kurssit päivittäin sekä kuukausi- ja vuosikeskimäärät. Tiedot saadaan 

ulkomaisiin Pankin valuuttaosastolta ja viedään kurssikirjaan, jota hoit aa neiti 

valuuttoihin Beckero Vrt. tilasto-osaston raportti ~ 2. 

Markan koti- Kuv~ausiluvut. Lasketaan tilasto-osastolla jakamalla 1 virallisella 

mainen osto- elip...kustannusindeksillä. Taulukko neiti · ibergillä# 

Ulkomaiset Tiedot sa8,daan eri maiden aikakauslehdistä ja julkaisusta Bulletin 

diskontto- mensucl de statistique. Kortistoa hoitaa neiti / iberg a 

korot 

rvopa;peri- 1) Pörssivaihto. Tiedot otetuG.l1 kuukausittain r:ercator-lehdestä, jul-

markkinat kaistac:n Bulletinissa. :raulukko neiti "' /ibergillä. 

2) Unitaksen osakeindeksit. Tiedot saadaan kuukausittain Pohjoismai

den Yhdyspankin tilasto-osastolta; julkais aan Bulletinissa. Tauluk

ko neiti lib,ergillä (rahamarkkinataulut)o 

3) Suomen ja ulkomaitten välinen arvopaperikauppa Suomen Pankin ja 

liikeproL~kien välityksellä . Tiedot saadaan vuosineljänneksittäin pank~ 

kien raporteista, jotka tulevat Pankkit~rkastusviraston välitykselläo 

Ra orteissa on yksityiskohtaisGt tiedot arvop5.perikaupoista maittain 

ja raha lajeitt in Q Yhdistelmä: Suomalaiset obligatiot, suomalaiset 

osakkeet, ulkolaiset arvopaperit a Taulukko neiti ibergill~ o 

Obligatio- Vuositilasto. a) Ulkomaan rahan määräiset. Valtion ja muut rahala

lainat jeit cain. Kuolettamaton arvo, kotimaahan ja ulkomaille (päivän- ja 

parikurssin mukaan) sijoitettu arvo, b) Suomen markan määräiset o 

Valtion, kaupv~ien, luottolaitosten, teollisuuden ja muiden. Korko-
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määrät . Tiedot s aadaan Tilastollisesta pääto i mistosta ja suor aan 

lainanottajilta. Kortistoa hoit aa maist eri Heikel. 

Ulkomaiset 1) Haksutase . Tiedot saadaan vuosittain Tilastollisest a päätoimistos

maksusuh- tao Taulukko m8.isteri Bärlundilla . 

teet 2) Ulkomaiset ly'1Yet v levt j a saatavat o Lasketaan vu.ositt ain . Taulukko 

mai steri Bärl undilla o 

3) Ulkomainen kokonaisvelka . Lasketaan vuosittai n edellisen ja mais

t eri ~eikelin ohl igatiola onat ilaston perusteellao Taulukko mais~eri 

Bär1undi11ao 

Kausipuhdi s-12 kuv~auden liukuvat keskiarvot prosentteina vastaavan kuukauden ab

tettuja in- soluuttisesta luvQsta ja vuoden 1926 luvu.sta. 

deksejä 1) Suomen P_.nkki: Liikkeessii. oleva setelistö , setelireservi, valuutta

vara sto , koko kot i mainen lainan' mto, kot i T.1o.inen c1eE.ring-liike. 

2) Kansallis-Osake-Pankin suhteellinen liikevaihto . 

3) nrvopaperi örss i n no ~eurauskurs 8 i Q 

4) Henkivakuutukset. 

He~~ivakuu- Uudet henki vakuutukset. Luku ja määrä . Tiedot saadaan kuuk~usittain 

tukse t henki vakuu usshtiö i ltä; julkaistaan Bull etinissa . Taulukko neiti ui ber

gillä. 

111 Hinnat 

iralli nen 1) Kokonaisi ndeksi alaindekseineen. a) Vuosi 1935 = 100, b) Elokuu 

elinkustan- 1938 - he in"kuu 1939 = 100, c) Vuoden 1914 edellinen puol i sko = 100 0 

nusindeksi Tiedot saadaan kuu~ausittain Sos i aalisen tutki~ ustoimiston l ähettä

mästä raportista, joka s i sältää koko maan ja He l singin indeksit.. In

deksi julkaista~n Bulletinissa ja sisäl tyy suhdannetutkimusos~ston na
portt iin Indeksisarjat. Taul"LUcot ne iti ' ibergillä j a maisteri Raveallao 

2) ~rikoisindeksejä . a) Ilman välittörniä veroja, b) Ilman liikevaihto

veroa , c) I lman liikevaihtoveroa sekä tullien ja valmisteverojen koro

tuksia lasketut indeksit ~ Elokuu 1938 - he inäkuu 1939 = 100. Tiedot 

saadaan kuwrausittain Sosi aelisesta tutkimustoimistosta. Tau1~kot 

Tohtori Le on harmai ssa kansissa~ 
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Tt1klcuhinta- a) Yleisindeksi alaindekseineen, 1935 = 1000 Tiedot saadaan kuukausi t-

indeksi tain Tilastollisesta päätoimistostao Indeksi julkaistaan Bulletinissa 

ja sisältyy suhaarmetutki ,usosa ston raporttiin Indeksisarjat. Taulu

kot neiti :/ibergillä ja maisteri Ravealla~ b) Yleisindeksi, elokuu 

1938 - heinäkuu 1939, c) Yleisindeksi, elokuu 1939 = 1000 Molelnmat vii

meksimainitut indeksit lasketaan suhdennetutkimusosastollao Taulukot 

maisteri Ravea.lla. 

Suomen Pan- 1) Kokonaisindeksi alaindekseineen, heinäkuu 1931 = 100. Viikkoindek

kin kulutus- sit sekä kuukausi- ja vuosikeskimäärät. Tiedot sae"daan Sosiaalisen tut

hintaindeksi kimustoimiston lähettämästä viikkoraportistao Indeksi julkaistaan BU1-

letinissa ja sisältyy raporttiin Indeksisarjat. Taulukko neiti '7iber

gillä. Sosiaalisen tutkimustoimiston raportissa on', Yielä.:.indeksilu-

vut, joissa on merkitty edellinen viikko = 100~ 

2) KOkonais-, suhdanneherkkä- ja ravintoindeksit, elokuun 3 ensimmäis

tä viikkoa 1939 == 100 0 KausiplL~distrunattomat ja kaus i puhdistetut lu

vut. Viikkoindeksit sekä kuukausi- ja vuosikeskimäärät o Tiedot saadaan 

Sosiaal:Lsen tutkimustoimiston raportista. Taulukot neiti \/ibergillä ja 
/ . 

maisteri Ravealla Q 

3) Indeksin laskemisessa käytetyt hinnat. Sosiaalisen tutkimustoimis

ton viikl{oraportti o Taulukko neiti 'llibergillä. 

Suomen Pan- 1) Kokonaisindeksi, ryhmäindeksit ja yksityisten nimikkeiden indeksit; 

kin raken- a) 1935 == 100, b) 1939 kolme ensimmäistä neljän..'1.estä :::: 100. Lasketaan 

nuskustan- vuosineljänneksittäin (ma&lis-, kesä-, syys- ja joulwruussa) suhdanne

nusindeksi tutkimusosastolla. Julkaistaan Sosiaalisessa Aikakauskirjassa Q Taulu-

kot maisteri ~lammisella ja maisteri Raveal180 

2) Indeksin laskemisessa käytetyt hiIh~ato Tiedot saadaan vuosineljän

neksittäin yli-insinööri Muoniovaaralta. Taulukko maisteri Ravealla. 

Tuonti- ja 1) Kuukausi-indeksit, 1935 = 100. Yleis- ja ryhmäindeksit o Tiedot saa

vientihin- daan kuukausittain Tullihallituksen tilastotoimiston lähettämästä ra-

t.aindeksit portista. Taulukko maist eri Raveallao 

2) Yleisindeksien tasoluvut (viiden kuukauden punnitut keskiarvot). 

Lasketaan kuukausittain suhdannetutkimusosc...stolla Indeltsisarjoja var-

ten~ Taulukkoa ei ole o 
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Pellervon Kuukausi-indeksit, 1937 - 1939 = 100, erikseen kotieläintuotteet ja 

maatalous- peltoviljelystuotteet. Tiedot saa'a~~ Indeksisarjoja varten Pellervo

tuotteiden Seurasta maisteri Pernultao 1aul~~koa ei ole. 

luovutus-

hintaindek-

si 

Indeksien Indeksisarjoja varten on suhdannetutkimusosastolla laskettu Indeksi-

nousu elo- sarjoihin sisältyvi en indeksien nousu elokuusta 1939 prosenteissa. 

kuusta 1939 TaulvRkoa ei ole o ' 

prosenteis-

sa 

Tuonti- ja 1) Tuontitavaroita: Ruis, vehnäjauhot, kahvi, sokeri, höyryhiili, rau-

1lientitava- talevyt. Kuukauden keskihinnat. Tiedot saadaan Tilastollisesta päätoi

rain hinnat mi stosta. ~aulukko neiti Be ckerilläQ 

a) Vientitavaroita: Sahat u puut~vara , faneeri, sulfiittiselluloosa, 

puuhioke, pahvi 0 Kuten eciell~-~ . 

Zrinäisten 1) Elinkustannusindeksi. Ruotsi, Tanska, Saksa, Sveitsi , Englanti, 

maiden hin- USA. Indeksit otetaan asianomaisten maiden aikakauslehdistä. 

tatcso 2) Tukkuhintaindeksi. Kuten edelläo 

Kotimaan

kauppa 

Ulkomaan

kaupf§ 

3) Kulutushintainaeksi , Ruotsi. ~iedot saadaan Sveriges Riksbsnkin lä

hettämästä viikkoraportista. Kaikki t&ulukot neiti ~tTibergillä., 

IV Kaup~a, teollisuus ja liikenne. 

1) Arvoindeksi, 1935 ::;; 100G Kuukausi-indeksit. otetaan vuosinelj",n

neksittäin Unitakse~t~ Indeksisarjoja varten o Taulukkoa ei ole. 

2) Volyymi-indeksi, 1935 = 100. Lasketaan suhdannetutki musosastolla In

deksisarjoja varten jakamalla arvoindeksi tukkuhintaindeksin kotimark

kinat8.varain yleisindeksillä. Taulukkoa ei ole. 

3) Kuuden tukkuliikkeen myynti. (iedotsaadaan kuukausittain suoraan 

liikkeistä; julkaistaan Bulletinissa. Taulukko neit i libergillä . 

4) Tukkuliikkeiden myynti o Tiedot Uudesta Suomesta. Taulukko neiti li

bergillä. 

1) Tuonnin ja viennin arvo o Tiedot sa daan kuukausittain Tullihalli

tuksen tilastotoimistosta; julkaistaan Bulletinissao Taulllidco neiti 

ibergillä. 
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2) Eräitä tietoja vuotuisesta ulkomaankaupasta~ a) PUUl1jalosteiden 

vienti, arvo ja vOlyj'mi, b) Sahatun puutavaran, selluloosan ja paperin 

viem1in arvo ja volyymi sekä inaeksiluvut 1926 = 100, c) Viljan tuon

ti, arvo. lJ.'iedot otetaan Ulkomaankauppatilastostao Taulu-kot maisteri 

Bärlundillä o 

3) Tuonnin ja vieILnin paljousindeksit. Tiedot saadaan kuv~ausittain Tul

lihallituksen tilastotoimistosta~ Taulu.1cko maisteri Ravealla. 

4) Kausipuhdistettuja indeksejä: 12 kuukauden liukuvat keskiarvot pro

sentteina Vc1st aavan kuukauden absoluuttisesta luvusta ja vuoden 1926 

luvusta: Viennin arvo, tuonnin arvo, viennin volyymi, tuonnin volyymi, 

sahatun puutavaran, selluloosan, paperin ja faneerin vienti: Taulukot 

maisteri Heikelillä!.l 

Kotimarkki- 1) Tuotantoarvoindeksi, 1935 = 100. Kuukausi-indeksit otetaan vuosi-

nateolli-

suus -
neljänneksittäin Unitaksesta Indeksisarjoihin. Taulukkoa ei ole. 

2) Volyymi-indeksi, 1935 = 1000 Lasketaan Indeksisarjoja varten jaka

malla tuotantoarvoindeksi kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksillä. 

Taulukkoa ei ole. 

Vientiteol- Tuotantovolyymi-indeksi. Kuukausi-indeksit otetaan vuosineljänneksittäin 

lisuus Unitaksesta Indeksisarjoja varten e Taulukko ~ ei ole. 

Rakennustoi-l) Sementinkulutus. a) Käyttäjärylnnittäin, b) Lääneittäin sekä maaseu-

minta dun ja kaupunkien kesken (HelSinki erikseen) jaettunao 

Tiedot saadaan vuosineljänneksittäin Paraisten Kalkkivuori Oy:ltä. 

Taulukot maisteri Raveallao 

2) Helsingin rakennustoimint~. a) Tarkastettuja piirustuksia, b) Va1-

mistuneita j'a purettuja rakennuksia, c) Rakenteilla olevia rakennuksia" 

Tietoja rakennusten lwcumäärästä, suuruudesta,asui~Jruoneista ja -huo

neistoista ym." Tiedot saadaan kuukausittain Helsingin Kaupungin ra

kennustarkactuskonttorista, julkaistaan osittain Bulletinissa. Tau-

lukot neiti tfibergillä. 

Toiminimet 1) Suomen Pankin asiakkaat. Tasetilit vuosittain. Tiedot saadaan toi-

minimien lähettämistä raporteist5.. Kortistoa hoitaa neiti Beckero 

2) Osakeyhtiöt. LL~umäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset o 
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Tiedot sa daan vuosineljänneksittäin Tilastollisesta päätoimistostaj 

julkaistaan Bulletinissa o Taulukko neiti '/ibergillä. 

3) Teollisuusyhtiöt. Tase- ja tulostilit sekä myynti vuosittain. Tie

dot sa .... _daan Virallisesta -lehdestä, Kaupparekisteristä ym. sekä suoraano 

Kortistoa hoitaa maisteri Heikel. 

4) Eräät tukkuliikkeet. Kuten edellä. 

Työmarkkinat 1) Työnhakijain luku työnvälitystoimisto~ssa p Tiedot saadaan kuukau

sittain Sosiaalisesta dikakauskirjasta; julka ist aan Bulletinissao Tau

lulcko neiti ~Jibergillä .. 

2) Työnseisaukset. Kuten edellä~ 

Valtionrau- 1) Rahti~ ja pikatavaran paino Q 

tatiet 2) Tavaravaunujen akse likilometrit o 

3) T lot ja k:-:ytt ömenot. 

Tiedot saadaan kUt~ausittain Rautntiehallituksesta, julkaistaan Bu1-

letinissa. Taulukko neiti libergi11ä. 
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111 

1 Suomen Pankin kirjasto 

l Q Lehtikatsaus, päivittäinen raporttib_ 

Katsaus sisältää luettelon kaikista kirjastoon saaplmeista lehdistä 

ja muusta kirjallisuudesta j a jakautuu kolmeen kohtaan: 1 Kiertävät 

a i kakauslehdEt, II Muu posti, IU Saapurrutta kirjallisuutta. Ki ertä

viin aikakauslehtiin kuul uvat Affärsvärlden, Bank-Arehi v, BI S: Press 

Rev iew ,Bullet in mensuel de sts..tist i que, TIepart --ment oeh nämnc er, 

Der Deutsche Volkswirt, Die Deutsche VOlkswirtschaft, J:!jkonomiska Sam

funaet s :tidskrift, Ekonomisk Tidskrift, Finanz Archi v, Halb jahrsbe

richte zur 1~tirtschaftslage , Int ernat ional Labour Review, Kansantalou

dellinen Aikakauskirja, Kommersiella LIeddelande, Kon junkturläg et , 

Skandinavi ska Banken, S08iala Meddelanden, Sosiaalinen Aikakauskirja, 

Talouselämä, Unitas, UI' tiäningarna, Weltwirtsehaftliches ..A.rehiV, 

Vierteljahrshefte zur ~:'irtsehaftsfor8ehung, ~.lirtsehaft UJld Ste,tist i k, 

lJoehenbericht, Zeitsehrift filr Bchweizerische Statistik und Volks

vJirtschaft CI I\fämä aikakauslehdet kiertävät a.Juhdannetutkimus- ja tilas

to-osastojen virkami ehillä seuraav 8.l2ti: Leppo-Tamminen-Jurmila-Alho(Tu

deer), minkä jäleen ne palaavat k i rjastonhoitajalle mai steri Kurvi-

se11e. 

:Muu post i käsittää kai kki muut aikakausl ehdet sekä sanomaleha.et. 

Nämä lukee kirjastonhoitaja ja merkitsee mui stiin niissä olevat tär

keät artikkelit, "joiden nimet sitten merkitään lehtikatsaukseen sul .... 

ktunerkkeihin as ianomaisen lehden kohdalle ~ Sanomalehdissä olleet kir-

joitukset säilytetä.än leikekokoelmassa , aikakauslehtiki rjoi-I;ukeis-

ta ta&s pidetään erikoista kortistoa . Tähän kortistoonriedään myös

kin kiertävistä aikakauslehdi stä yllä mainittujen virkami esten ja kir

jastonhoitajan merkitsemät artikkelit, jotka eivät kuitenkaan eSiimLY 

lehtikatsauksessa ~ 

Koht a III, Saapunut ta kirjallisuutta, s isältää luettelon ki rjas-

toon saapuneesta muusta kirjallisuudesta. 

1) JohtoklLDnan jäsenet 
2) Tilasto-osasto 
3) Suhdannetutkimusosasto 
4) Valt iovarai nmi n i steriö 
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II Tilasto~osasto 

1 0 Liikepan~ien lainanotto ja lainananto, ennakkotietojen TIukaan o 

Kuukausiraportti. 

Kotimainen lainanotto ja l~inananto, ulkomainen velka ja ulkomaiset 

sa~tavat, kaikki lähermnin eriteltyinä. Määrä kuukauden lopussa, muutok

set e ellisestä kuukaudesta sekä vuoden alusta. Raportin laatii mais

teri Vi hervaara pankkien lähettämien tietojen perusteella o 

1) Pankkivaltuusmiehet 
2) Johtokunnan jäsenet 
3) Suhdannetutkimusosasto 
4) Liikepankit 

2. Valuuttakurssit. Kuukausiraportti. 

Valuut-'-akurssien kuukn.usike skimäärät . Raportin laatii neiti Becker 

valuuttaosaston päivittäisten raporttien perusteella. 

1) Tilastollinen pääto i misto 
2) Valtiokonttori 
3) Valtion viljavarasto 
4) Kauppalehti 
Lisäksi'lähetetään Tilastolli selle päätoimistolle valuuttaosaston 

päivittäiset raportit ja Pankkitarkastusvir5.stolle kuukauden vi i Iilei

sen päi vän raportit. 

III 'Suhdannetutkimusosasto 

l Q Valtion varsinaiset tulot. Kuukausiraportti. 

Kirjanpidon mukaiset varsinaiset tulot tulolähteen mwc8an ryhrniteltyi

nä. Kuukausitulot ja tulot vuoden alusta lähtien. Raportin laatii nei

ti i berg revisiolaitoksen lähettämän raportin perusteellao 

uomen Pankin johtokunnan jäsenet, ~udeer, Tuomioja , Suviranta, 

2~ Valtionvelka . Kuukausiraportt i. 

Ulkomai nen velka, pitKäai kainen luotto kotinaisilta markkinoilta, ly

hytaikainen luotto kotiTIlaisilta ,markkinoilta, luotto Suomen Pankista, 

koko valtionvelka. E:l:äärä kuukauden lopussa ja muut okset edellisestä 

kuru audesta" Raportin laati i neiti liberg valtiokonttorin lähettämän 

raportin perusteella. 

Kuten edellä(ynnä llho)~ 
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3. Valtion menot, varsinaiset t1)~ot ja luotonotto, ennakkoarvion mu-

kaan. Kuukausiraportti. 

Kokol1aismenot, s iviilimenot, varsinQiset tulot (laaja~sa merkityksesEä), 

vars ·naiset tulot muunnettuina hintat~son VIII.38 - VII.39 muk~isiksi, 

koko 1- _otonotto ,1UOtOlottO Suomen Pankist a 0 Raportin laatii maisteri 

Ravec: tri Lepon ns. harmcissc., kensissa olevien taulujen perusteella. 

Tasavallan presidentti, Suomen Pankin pääjohtaja. 

4. Valtionvelka, liikkeessä oleva setelistö ja yleisön tallett~set 1ii

kepankkeihin. Indeksej:i. Kuukausiraportti o 

Liite: : ri Le~on ~rvio valtion todellisis [~ kokonaismenoista ja nii-

den rahoitukse8ta. Vuosine1jänneksittä$nr; 

1) Ulkomainen velka, pitkäaikainen luotto kotimaisilta markkinoilta, 

lyhytaikainen luotto kotimaisilta markkinoilta, luotto Suomen Pankista, 

ko~{o valtionvelkaj liikkeessä oleva setelistö J yleisön talle"tuksc t 

liikepankke ihin, talletu.lcset, she_cki tilit. Suuruus kuukauden lopussa 

sekä muutos vuoden alusta lähtien. 

2) Indeksejä , elokuu 1938 - heinäkuu 1939 = 100 . Virallinen elirucustan

nusindeksi, tukkuhintaindeksi, Suomen Pankin kulutushintaindeksi, 

teollisuusosakeindeksi, liikkeessä oleva setelistö, setelistö + lii

kepankkien shekki tilit, yleisön talletukset liikepankkeihin . 

Liite. Kokonaismenot ja niiden rahoitus vLrsinaisilla tuloilla, luo

tonotolla 0uomen Pankista, muulla lyhytaikaisella luotonotolla sekä 

pit'räaikaisella luotonotolla. absoluutt i set luvut ja prosenttiluvut ~ 

Raportin la .tii maisteri Ravea tri Lepon ns. harmaissa kansissa ole-

vien taulu jen perusteella. 

a) Tasavallan presidentti 
b) EduskuxLnan pankkivaltuusmiehet 
c) Suomen Pankin johtokunnan jäsenet 
d) Tudeer, buviranta, Tuomioja 

5~ Inaeksis&rjat, kuukausiraporttio 

1) Virallinen elinkustannusindeksi, Suomen Pankin kulutushintaindeksi , 

tukkllhintaindeksi, Tullihallituksen tilastotoimiston tuonti- ja vi enti

hintaindeksien t asoluvut, Pellervon maataloustuotteiden luovutushinta

indeksi, kaikki alaindekseineen . Vuosine1jänneksittäin lisäksi Unitak

sen osa~eindeksit sekä teollisuuden ja kaupan arvoa ja vo l yymiä kos-

kevia indeksejäo 
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2) Indeksien nousu elokuusta 1939 prosenteissa ~ 

a) Tasavallan presidentti 
b) Valtioneuvoston jäsenet 
c) Eduskunnan pankkivaltuusniehet 
d) Suomen Pankin johtokunnan jäsenet 
e) Eräät virastot 
f) Jowcko yksityishenki löitä 
g) Ruotsin ja T&nskan valtiopankit sekä Ruotsissa Statens Priskontroll

nämnd o 

Helsingissä, hu.htikuun 6 pnä 1943 

Suomen Pankin 
t ila.st 0-0 sast 0 

A. E. Tudeer 

Suomen Pankin 
suhdannetutkirnus

osasto 

Matti Leppo 


