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Talou§tietee lisen tutkimusla1j; ,ksen toi 1nt . vueooa 1956 

Julkai ut 

~ntblY Bull.etin # 1n uudistu I Jota oli val 1steltu vuonn 

1955; toteutettiin vuod n1956 usta 1 ien. Paino a muutettiin 

ja le · en koko ,Jok . ika,lse . 1n 011 ollut k . k:1 . •• in 2 1 vu. .. 

pistettUn 24 sivult i numero kohd n. Lehden tilasto-osasto uu

s1 ttUn kokon ls.uu e.esaan sekä. taulustont,t· kuvio1den 0$&1 ta. 

·Suomen talousel· ... ~ koskevien art ellen luku r jo1tetti1n yhd -

1 numerQ,t1 kohden ja ml ä on vuoden lkanak: ·1telty Suo 

a.nk1n tolmint. ·., liikepankkien toi ,ntaajJ tt , 1-

ehto8."valt1ontaloutt 11 r ' ennu ' toiminta j y . t avanl • 

he1ta .. 

Le-hteä. 11 ·tyi vuodelta 1956 ht nsä 12 ·ra . • joi t 

maa1.1a- · t11mun num roleislakon ohdo t k soisnu 'ron... L b-

den a,1no-e on ollut -4 000 kPl. Vuoden aikana. to1mite,ttl1.n sekä 

j , elun että t1laa.j1en 0 o1tteiden tarkistus . 

SuOltl@P Pank1n. vuos1k1r j .- sen }6. vuosik rta - Julkai -

t11n ·taulustonsa osalta uus.1ttun .. p. "':t uLujen asua muutettiin j . 

rlt ~ uusia. arJoJa. esitett1in... amaJ.l kun joukko r ltystään 

menettäne1t.ä tau~uja po1st ttl1n. uosi ir jan sivumäflräi. voi tl1n 

tn11n sup1 ·taa 2 1vu . nti estä.. 

Vuo,e1k1r Jan pa1noks,ista j "t tt1in p,o!cs ra:nskank1el1nen teksti D 

joten k1rJ i styi ~ ens1mmä1 . , kerran koblena. yksikie1-1 ,enä 

w <:mien,-" ruotsin- j .a engla.nn1nkie11 en.. a ino ten 

ynte1s äärä oli 1 100 kpl. 

L 1. to en tutki .' ten A-sarJ a Julk ist-11n Taloud 111 1a 

B-elv1tysiä 1956. . e s1.säls1 1:16. Linnamon tutkimuksen "Ranoitu -
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virrat pankkisektor1s a vuosina. 1948-1955n~ l1s. Viidan tutk1'mu .. 

sen l'Va.ltlontalouden kaut'ta rahoitettu pääomanmuodostus. vuosina 

19'7. 19,s ja. 1951-1955", maiat .• Laguksen selvityksen "'Mnn t Ja 

palkat w.osina 1955-1956 ekä ma1st. Heike11n selvityksen u\'e:ol-

l1suuden kebity . vuosina 1951-1954ft
• Luottovolyymilaakelmat S1 " -

ty vät n1teeseen taulu111tteenä. 

B-sarJassa ilmestyI woden aikana kaksi teosta, tr1 R08s1n 

tutki . uoman luottojärje tel.mä J rahal.a.1tos·ten luotonantokykyff 

(N:O 17) ekä ma1st. Valvanteen v'"1ttssk1rJ ' UBudjett1erot·us bud

jettipolitiikan m rotaloudial11s&ssa teoriassa tf (N: 0 18). 

La1 toksessa on delleen val ·istunut Jullta1su . f go1ns 0& Finland 

160-1950". T'ämä nt · Vi bergln laatima tauluv1bkonen 011 vuoden 

painettavana Ja ~lmestyy vuoden 1957tamm1kuu · a. Vihko

nen on 3atkoa vU.onna 1942- JUlka1s:tulle ranskankl·ell elle v . ·ta -

valle j,ulkaisulle" Jossa annettuj tIetoJ,a on samalla tark1s:tet tu 

lt· täydennetty40 

'l'ledoltus~olmnta jatl1astotYQt 

La! tos on tehtäv1en muk. ise ,t1 a.vustanut Johtokunt.aa hank .. 

k1en sen kf4ttttl5n ta.rv1tt:va aine! toa ja suor1ttaen joht'okunnan 

j .äsenten antamIa er1ko1st61tä • 

. Laitos on niinikään entlseentapaan informoinut Kansa,1nvlUia

tä ankk1& ja ansainvällstä aluuttarahasto S.uomen talouttako '-

lcev1ssa 1qrGy. ks1s 11. . kä toimittanut näiden sek Yhtyneiden Kansa-

kuntien käyttöön niiden julkai 1 a. tarvittava.a aine! toa. ennen 

kaikkea Suomenankkl, rahamkkinoita, valuutt tila.nnett,a. ja 

maksutasetta s k" valt1ontal.outta kcekev1.a ttetcja (m . on woden 

aikana kokonaan uusittu UO ' a koskevat taulut julkaisussa Inter

nat10nal Financial Stat1 ·ties). Saman1 1st infor atlota on annet-
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tu 1~lekln an a1mti11s111e elimille I ulkomaalai ille pa:r1k.e111e 

n· 1den j lka .. 1wja varten, h teoksiin jne. 

Informoint kot imaa:s s a on ld.&:1t~t tietojen väl1ttämistll 

Tila .toll.lselle ' .,. ; toi . "' tolle j aen Julkaisu1hin.. val tlon v1ras

toille Ja la.1 tOR .111 , p .. , ' 1en Julkai _ 1h1n~ ano ehd1.11e ,3ne. 

,r 1n luku! ' t ovat Jatkuv t1 olleet järjestöjen Jyks1t71sten 

henkilöiden tekemät, ' mitä er11.a1s1§Jp1a talou· el.llsia ky'symyks;1f1 

ko 'kev · t tiedustelut . 

La! toksen tehtäviin äännf.Sl.lisst·l kuuluvista tl1 'stot51stU.. 

ovat rimpia edelleenkin olleet, lukuunottamatta äsken ma1n1ttu-, 

jaana1ni11 111 11m111e laad1tt 'via. tilastoja. uoen Pankkia. 

ja rahamar-kklnolta koskevat tilastot, Suo en maksut 'seeJl 1 atimi·-

1leIl. luottovo-l,YJ'lD1laskel t, la,skelmat raholtusvlrro1sta eldl las

kelmat valt10n ka atulo1sta. ja- ' noita. Vl1melt ,i ma1n1 tut las

kelmat on toukokuusta lUkien Julkaistu. kuuka.usittain fllastokatsa

.aholtuv1rtalq· Nmv-sben pert-aatteel11stå selvittelyä var-

ten asete-ttl1 touJto1mus tO·1,m1kunta" ,johon OV t kuUlunee.t trl 

Res, 1. (puheenjohtajana) ,ja 118. L1nnamo '*1 ulkopuo11., ina asian

tuntlJaj&sen1n ma1 t~ 'fUrnqvlst ekä ma1:St. Laurila. fJ!o1milamta 

piti vuOden aikana 4 kokousta. 

Jo vuoden alussa luovuttiin laati aika1 empi ValtiOD-

ve,lkaa" rahamarkk1nolta, lndekslsar'joJa oY .. t'..oskevla kuukaus1pe,port 

teja, jo1t 011 monlste1na jaettu pank1n ulkopuolelle ,3·& rajOltut

ti1n otto- J antola:1nausta seka erä1tl1 indeks1sarjoja koskevien 

monisteiden l.aat1m1aeen pel1d1s:t :ään omaa Ja ,haarakonttor1en tarvet

ta varten. 

La1to · on ed lleenk1n .edustanut Suomea pohjoismaisessa luotto ... 

markk1nat11aatokoml tea.ssa (nord1.ska ut kottet ftsr kredl tmarlCrutds-
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statlat1k). VuOåen aikana on trl R08s1n j . ma1:st.. Bärlundin Joh

dolla laad1ttu taulumal11 Suomen kotima1s1a. finans- isaat:v1 Ja 

-velko.ja eri sekto'relssa oso1ttavaa tl1as:toa. varten. j sen pobJ·al-

1& aloitettu tila.ston va1m1 taminen vuoden 195' 08 lt • 

telY 

Malst. Valvanne 01.1 koko w den. ajan v'apaut·ettuna muista teh

tävistä. vä1 töskir jaty6nall vuoksi. Teoksen. Joka 30 mainittiin, 

valmi tuttua. hän väitt,e11 joulukuu sa. 

Malst. KarJa.lainen sai valmiiksi viit6sk1rJatutk1Dltlk ensa 

ItKesku pa.nk1na. ilallltuksen ·suhde talouspo11 t11kass ff ;ja jä.tti 

sen t1edeltunB .te syy. kuus • 

Lis. L1nnamo on jat anut v t6 ·· lrJatutldmusta ' ,J0nka . ty()~ 

nimenä on "Raho1tusv1rrat Suomen kansantaloude· a U
• Tutkimus. kb1t ... 

tel.e· kansantaloutemme eri sektor1en sU täm1s.en jakautumi ta 

r aal1-1nves·tointe1b1n ja f1.nan -investointeihin sekä kassan!i·

ä;vkaen o'suutta tinan 1-1nvesto1nnels ,80. 0 tyHn valm1.stu:i 'l'a

lO\1l ellisissa Se lvttJks1·s;li Julk iatu, edellä jo mainittu tutkUiu . . 

Ty6 ke tän e v1'e1ä , vuott . • 

Li • raunion vtu.taulrJatutkl . sen ty.6n1menä on "Avoimen 

inflaation teoria:'. Kuluvan vuoden ajan hln on tutkinut teorian 

perusteita ja Jatkaa 1nflaat1oproaes ~1n analyys1118,. Tutkimus 

valmistunee vuod n pUista. 

Lis. Viidan väitöskirjatutkimuksen työnlmenii. on "Suomen a,

talouden ja teollisuuden ku ,tannustaaon suhde kan ·a1nv.il1ssn kau'" 

pan bint.o1h1nu 
.. Kuluvana VUOMa bin on ·tutkinut m talliteoll1.suut

ta Ja jatkaa. käsittelemll:tä muita teol11S\luden baaroJ • Ty6bön 

liittyi hänen . elli. mainittu kirjoituksensa Taloudellis!s Sel

vttyksls 'li. Tutkimus valmistunee 2 vuoden kuluttua. 
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PAist. Kivinen on jatkanut Suo en tyoll1syyttä koskev. tut

ki. st anja. ' aanut tarvittavat tilastotyö't k~ännöllisestl ka.t

soen valmiiksi. 

Mai ' t. Luukko on helm1ku.un lopu ta lukien ollut määr"'" tyn· 

Kan Talouden to1m1tuss1bteerik 1. 

Tutk1mustö1densä sek s.aam1 nss. er1111s·t ·ehtäv1en 11stUts1 ova.t 

kaikki tutkijat 0 alllstuneet t'_l~t.,"" 111 een infol.'mo1nt11n. 'l' sä 

tarkoituksessa on jatkuv tl pidetty 711 ns. se ·toriJakoa lten~ 

ett · kuk1n tu·tk1Ja Ja aktuaa.r1 holt: mUr tty talousellmän haa-

ra, (ulkomaantalous. kkln t, maat.alous, teollisuus jlle.)* 

J:ota hIn jUQksevaati seuraa 3· jolt hlnkuukau lttain kirjoittaa. 

pankin ,slsäteen käytt"Sn tarko1t'etun kat aukaen. 

'!Tt Ros 1 on toi inut maa11,skuun alu ta. lukien Kansamme Talou· 

en p , :to1 1ttaj, a ja buht1ku.u·st, alkaen JhtelsUJen v asto- j 

sääst.5t11.a. tokomi tean j , 'enenä, 118. L1nn , ' toukokuun aluat.a mar

raskuun puoli vU1in Talousel' ' p ~ -to1mittajana. t. aT Jal -

rskuun puoliväli tä lukien t . lausel p .. toim1tt Jana se· 

k koko vuod3 n talou neu.vo· ton pääathteer1nä.· ai t.. Kl Vinen loka

tmusta lukien P-ohjo1s-Suo elinke1nojen edi t ·äm1Sko it.ean . lbtee. 

rio : ja ma,1st. Lagus talowmvo8ton palkkat11a tojao ton . 1ht eri· 

nl1 sekä snrSkuussa työnsä PaättUneen Suomen ibtelslrun ·t1.1 · ton . ~ 

dltam1 komitean s1bt- eri . e. ,alkk1 tutkijat oy: t to1m1neet K sm. 

. Talouden ,w t jina. 

Klr.1Mto 

. tolc en k1r Jaston uudelleenjtir Jeatelyä on vuoden aikana 

.j tkettu. Li .. t11 . on aatu aete11painon lahol veista.. 30nne on 

siirretty 60 byll,met~l11 harvoin t- . vttt Maa aineistoa .• J. j.eat·e'

lyjen yht.eydeasä on h1 tor-11kk:ejal . varmoja VUQ, ·ikerton:uks1a" v1·e

raskiell1ä aikakau lentiä ym. lab,jo1t ttu eduskunn .. kirjastolle". 
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Tilastollisell. pääto1mistolle j yliopiston kirJastolle.. ö ar

ki ton jär jest ·17 ,. on jatkettu. 

Uusia n1doks1a me-rldttl1n , 1 jast.on luetteloon woden aikana 

559 kpl. (nl1 ,t 25 kpl. prof. Tudeer1n lahjo1tta.m1a) Ja vuoden 

lopussa oli k1rj t ·on n1dosten kokonaismäärä 9 959kpl. KirJastoon 

tu11vuoden al,~' """"""'" 299 rl , __ _._,slehteä j -kir j . _ äit 59 

1dotetaan .. 110 sä11ytet· · sitomatta ja, loput lahjoitetaan kirJas

toill,e. Se ... nid-oks18 t että allt aaslebdlstä ja -ldrjo1,sta kirjas

to sai valtaoan vaihto- ja 11m" 1ska-ppal in • 

Henki 15k1.ylt! 

Tt?'1 os 1" Jolta. 011 toi 1nut la! toksen vt. johtajana,. n1mi

tettiin h liku s laitoksen jontajak 1. Osa top "111kö1 en toi-

met 011 vat avo,inna. 

Laita sen ta ' enbaltijolden lulrumä" · oli vuoden lopussa 25~ 

HV/KM 


