
Suomen Pankin johtokunnalle 

Mielenkiinto rahateorian ja rahapol itiikan tutkimusta 

kohtaan on Suomessa viime vuosien aikana voimakkaasti kasva

nut . Tällä alalla tutkimustehtävät ovat nykyään sen luontei

sia, että niiden suorittaminen edellyttää tutkijoiden kiinteä

t ä yhteistoimintaa ja riittävän suuren tutkijaryhmän muodos

t amista . Tarkoitukseni on perustaa Helsingin yliopistoon ra

hataloudellisen tutkimuksen työryhmä (engl . workshop). Suomen 

Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen kanssa on suunni

teltu l äheistä yhteistyötä tutk i muslaitoksen sekä yliopiston 

tutkij aryhmän välillä . Tutkijaryhmän toiminta alkaisi syksyllä 

1970 j a sen tulisi s aada työnsä valmiiksi vuoden 1975 syksyyn 

mennessä . Tutkijoita olisi seitsemän . 

The Ford Foundation on suostunut rahoittamaan tutkimus

työn yksityiskohtaisen suunnittelun , jonka aion suorittaa ul

komailla ensi talven aikana. Minulla on tilaisuus tutustua alan 

tutkimukseen johtavissa keskuksissa Yhdysvalloissa, Englannis

sa j a Ruotsissa. Käyn neuvotteluja The Ford Foundationin kans

s a ulkomaisen konsultin saamiseksi tutki j aryhmän avuksi. 

Yrjö Jahnssonin sää tiön hallitus on puolestaan lupautunut 

osallistumaan tutkimuksen rahoitukseen 60 000 markalla vuodes

sa viiden vuoden a i kana . 



Tutkijaryhmän tueksi muodostetaan pieni neuvottelukunta, 

jossa olisi edustajia Suomen Pankista sekä Yrjö Jahnssonin 

säätiöstä . 

Oheinen lii te sisältää eräitä täydentäviä tietoja mm . 

vuosittaisen kustannusarvion . 

Edellä olevaan viitaten pyydän kunnioittaen, että 

Suomen Pankki myöntäisi rahataloudellisen 

tutkijaryhmän toiminnan rahoitusta varten 

60 000 mk vuodessa viiden vuoden aikana al-

kaen lokakuun 1 päivänä 1970 ja päättyen 

syyskuun 30 päivään 1975 . 

Helsingissä huhtikuun 17 päivänä 1969 
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Liite 1 

RAHATALOUDELLI NEN TUTKIJARTIIMÄ HELSI NGI N YLIOPISTOSSA 

Tutkimuskohteet: 

Rahapolitiikan kvantitatiivinen analyys i 

Rahoitusjärjestelmän tehokkuuteen liittyvät ongelmat 

Taloudellisen kasvun finansioinnin ongelmat 

Tutki j,§:! : 

Tutkijat valitaan siten, että viisi heistä harj oittaa 

jatko- opintoja Helsingin yliopistossa ja kaksi muissa 

korkeakouluissa 

Yhteistyö~ 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen kans-

sa tapahtuva yhteistyö koskee erityisesti rahapolitiikan 

ekonometristä analyysia 

Työn s uunnittelu: 

The Ford Foundation rahoittaa tutkimustyön suunnittelun 

sekä mahdollisesti myös tutkijaryhmän ulkomaisen konsultin . 

Vuosittainen kustannusarvio: 

Kustannukset: 

Tutkijat 
Aputyövoima 
Huoneiston vuokra 
Sekalaiset 

Yhteensä 

Rahoitus: 

Suomen Pankki 
Yrjö Jahnssonin sääti ö 
Muu rahoitus (ml . yhteiskun
tatieteellinen toimikunta) 

Yhteensä 

120 000 mk 
30 000 mk 

10 000 mk 
10 000 mk 

170 000 mk 

60 000 mk 

60 000 mk 

50 000 mk 

170 000 mk 


