
SuhdannetutkimuEosaston nykyiset t i eteelliset 
- työt. 

Suhdannetutkimusosaston p~ällikkö Matti Leppo: 

Nykyisen tutkimuksen aihe: Johd8tus julkjeen talol1den teoriaan. 

Tässä tutkimuksessa on rääpaino julkisten menojen teorialla; sa-

malla sen tarkoituksena olisi olla johdatuksena finanssiteoricYI pe-

ruskysymyksiin yleensä. Tutkimuksen jaan luultavasti seuraaviin 

osiin: 1) Julkisen talouden luonne, 2) julkiset menot, 3) julkiset 

tulot sekq 4) menojen ja tulojen välinen suhde. Tämän työn olen 

suunnitellut tieteelliseksi mutta samalla sellaisekEi, että siitä 

olisi hyöt?3. muillekin kuin suppcille akateemisille piireille .. On 

mahdolJista, että työ soveltuu parhaiten Kansantaloudellisen Yhdis-

tyksen sarjaa~ K~nsantaloudellisia Tutkinuksia sekä vastaavasti kus-

tantajan m;:rkkinoitav8.kei. Tutkimusta suoritan osaksi koti- osaksi 

virkatyön~. On m~hdoJlista, että 2~~n sen valmi iksi syksyyn 1944 

mennessä. Tutkimuksest~ on konseptiluontoisena valmiina nyt noin 

30 folioliuskaa. 

Osan yllä olevasta työstä olen ajatsllut julkaista artikkelina, 

jonk~ saksankielelle kä~nnettynä lähettäisin We l twirtschaftliches 

Archiville. Täm~n aik~k8uEkirjan puoleeta tRrkastettiin B:2 julkai-

surnme saksannos, mistä syystä olemme sen toimitukselle kiitollisuu-

denvelasea. 

Nuorempi tutkija Mikko Tamminen: 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisujen 

B-sarjaan tarkoitetun tutkimuksen aiheena on Suomen kaupunkien ~sun-

totuotanto itsennisyysaikana. Tutkimus kohdiEtuu erityisesti ajanjak-

soon 1923=1938. Se pyrkii lähinnä v2.staamaan kysymykseen, mitk~ eri 

demoBrafiset ja taloudelliset tekij~t ovat mä~rähneet kaupunkien 

asuntorakennustoiminnan kehityksen ja mist8 asuntotuotannolle omi-

naiset erityisen jyrkät vaihtelut ova.t aiheutuneet. Tutkimuksf??sa py

ritään selvittämään se osuus, joka Suomen talouselämän rakenteelli-

silla erikoisp i irteillä, yleisillä suhdannevaihteluilla ja tilapäiE-



luontoisilla tekijöillä on ollut kehityksen kulkuun. Myös vertaileva 

katsaus eräiden vaEtaavanl~isten ulkomaisten tutkimusten tuloksiin 

kuuluu suunnitelmaan. 

Tutkimus on tarkoitettu käsittämään alun kolmatta sataa p&ino~ 

sivua ja siitä on valmiina noin puolet. Mikäli olosuhteet tekevät 

mahdolliseksi pääasiallisesti omistautua kyseiselle työlle, tutkimus 

todennäköisesti valmistuisi painokuntoon 5-6 kuukaudeEEae 

Ylim. nuorempi tutkija Junnila-

B-sarjacEa julkCi.istavaksi ajatellun tutkimuksen aiheena on omai .... 

suusvero tuloveron täydentqj~nä (ns. vakautetun tulon lisäverotuksen 

toteuttajana). Tutkimuksesta on tällä hetkellä luonnosmaisesti val

miina ehkä 80 painoeivua, ja loppuosaan on aineisto suurin piirtein 

koottuna. Siinä tapauk5essa, että voisi omistautua yksinomaan tälle 

työlle, tutkimus saattaisi puoleesa vuodes8a valmiEtua sellaiseen vai

heeseen, että 3en painattamisesta voisi alkaa keskustella - luonnolli

sesti täytyy kuitenkin valmistuatua siihen, että tutkimukseen vielä 

tämän jälkeen olisi tehtävä ehkä hyvinkin huomattavia ja niin ollen 

runsaaeti aikaa vieviä muutoksia. 

Helsingissä, 29.2.1944. 


