
Taloustieteellisen tutkimuslaitoksen toiminta 

vuonna 1964 

Tässä kertomuksessa käsitellään lähinnä tutkimuslaitoksen 

ulospäin suuntautuvaa toimintaa, tieteellisiä töitä sekä henkilö-

kunta-asioita tavanomaisten pankin toimintaan liittyvien tehtBvien 

jäädessä vähemmälle huomiolle. 

Kertomusvuoden aikana laitoksen ulospäin suuntautuva toiminta 

oli edellisvuotista vilkkaampaa . Etenkin rahamarkki noiden kehittq-

misongelmat , kauppa- ja kehityskonferenssin valmistelut sekä Ta-

lousneuvoston lähivuosien kasvupoliittisen mietinnön kirJoittami-

nen edellyttivät runsaasti työtunteja . Vuoden aikana laitoksen 

tutkijat julkaisivat yli kolmekymmentä tieteellisluonteista artik-

kelia, minkä lisäksi tutkijoiden opinnot ovat edistyneet tyydytt3.-

välIä tavalla. Lai tolcsen henkilökunnassa tapahtui vuonna 19t 4 

eräitä muutoksia. 

Jullaisut 

Monthly Bulletinia julkaistiin vuoden aikana entisessä mU(Jdos-

saan. PääkirJoituksissa on käsitelty liikevaihtovero-cuksen uudis-

tusta, i\ffiRA-ohjelmaa sekä ajankohtaista taloudellista kehitystä. 

Taka-artikkeleissa on kosketeltu Suomen Pankin toimintaa, esityksiä 

suhdannepoliittisiksi laeiksi, valtion yritystoimintaa, taloudel-

lista kehitystä , ulkomaankauppaa, maksutasetta, työllisyyspolitiik-

kaa, metalliteollisuutta, valtiontaloutta, Kansantuloa, työeläke-

järjestelmää sekä teollisuuden sosiaalikustannuksia. 

Vuonna 1964 Monthly Bulletinia julkaistiin 12 numeroa. Huhti-, 

kesä-, elo-, syys- ja lokakuussa lehti ilmestyi 28 sivuisena ja 

muina kuukausina 24-sivuisena. Painos oli tammi-huhtikuussa 4 900 

kpl l{uukaudessa ja sen jälkeen 5 000 kpl kuukaudessa. 
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Suomen Pankin vuosikirja 1963 (44. vuosikerta) julkaistiin 

entisessä asussaan . Kirjan suomenkielinen painos oli 650 kpl, 

ruotsinkielinen 350 kpl ja englanninkielinen 975 kpl eli painos 

yhteensä 1 975 kpl. 

Tutkimuslaitoksen julkaisuJen Ä-sarjassa julkaistiin Talou

dellisia Selvityksiä 1964, joka sisälsi seuraavat kirjoitukset: 

vaI tiot . lis. Erkki Laaten "Suomen ja kilpailevien maiden mark~ci

naesuuksien kehityksestä Iso-Britannian ja EEC-maiden selluloosan 

ja paperin tuonnissa", valtiot. lisa Markku Puntilan tfOsamaksukau

pasta ja sen tilastoinnista", valtiot. kand . Erkki Pihkalan "Kes

kinäisen taloudellisen avun neuvosto", valtiot . kand. Pertti Kuk

kosen ja valtiot . kand . Pekka Lahikaisen ItKalenterivaihtelut ta

loudellisissa aikasarJoissa" sekä osastopäällikk6 Torgny Lindgrenin 

"Varhaisia sUlillni telmia pankin perustamiseksi Suomeen". Niteen 

suomenkielinen painos oli 1 000 kpl ja ruotsinkielinen 400 kpl . 

Ruotsinkielinen painos ilmestyi vuonna 196? 

B-sarjassa ei vuoden 1964 aikana ilmestynyt julkaisuja . 

C-sarjassa ilmestyi professori Nils Meinanderin teoksen suo

menkielinen laitos "Sataviisikymmentä vuotta rahapolitiikkaa. Suo

men Pankki 1011-1961". Suomennoksen suoritti valtiot. kand . Kimmo 

Kara . Painos oli 800 kpl . 

D-sar,·jassa julkaistiin seuraavat monisteet: 

D:2 "The Index Clause System in the Finnish Money and Capital 

Markets" . Monisteen laati kauppatiet. kand . Sirkka Hämäläinen 

vuonna 1960 ilmestyneen yhteiskuntatiet . lisa Jussi Linnamon kir

joittaman monisteen pohjalta. Monisteen määrä oli 250 kpl . 

D:3 J. J. Paunion tutkielma "Adjustment of Prices ta vJages" . 

Monisteen määrä oli 350 kpl. 

Suomen ObligaatiokirJa 1)!63 julkaistiin yhtenä suomen-, ruot-
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sin- ja englanninkielisenä. paino.i{sena . Se sisälsi tiedot vuoden 

1963 aikana liikkeeseen lasketuista obligaatiolainoista . Sivu

määrä oli 29 ja painos 500 kpl. 

Tutkimuslaitos on edelleen osallistunut Eduskunnan pankkival

tuusmiesten kertomuksen ja Suomen Pankin vuosikertomuksen laadin

taan sekä hoitanut jälkimmäisen julkaisun jakelun . 

Informaatio ja tilastot 

Tutkimuslaitos on kuten aikaisemminkin avustanut johtokuntaa 

hankki en sen käyttöön tarvittavaa aineistoa, laatinut muistioita 

ja selvityksiä sekä suorittanut pääjohtajan ja johtokunnan muiden 

jäsenten antamia erikoistehtäviä . 

Tutkimuslaitos 011 informoinut kansainvälisiä rahalaitoksia ja 

järjestöjä Suomen taloutta koskevissa kysymyksissä sekä toimitta

nut niille niiden julkaisuissa ja tutkimuksissa tarvittavaa aineis

toa. Täällä käyneille IMF:n ja IBRD:n delegaatioille on annettu 

selvitysapua. Tietoja on edelleen annettu ulkomaisi lle pankeille, 

tutkijoille jne . Kotimaassa on tietoja toimitettu Tilastolliselle 

päätoimistolle sekti muille valtion virastoille ja laitoksille, pan

keille, tutkijoille jne. 

La.itoksen säännöllisiä tilastotöitä ovat olleet Suomen Pankkia 

ja rahamarkkinoita koskevat tilastot, maksutaseen laatiminen, luot

tovolyymilaskelmat ja luottomarkkinatilasto, maksuvälinevarantoti

lasto, osamaksuluottotilasto sekä valtion velkaa ja valtion kassa

asemaa koskevat puhdistuslaskelmat . Luottomarkkinoita, luottovo

lyymia ja maksuvälinevarantoa koskevat tilastot on julkaistu Ta

loudellisissa Selvityksissä. 

Suhdannekehityksen seuraaminen ja ennustaminen 

Taloudellista kehitystä koskeva arvio on johtokunnan käyttöä 

varten laadittu neljästi vuodessa; kaksi näistti raporteista sisäl-
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tää suhdanne-ennusteen vuodeksi eteenpäin ja kaksi ns. väliraport

tia selvittää edellisen ennusteen toteutumista . Suhdanneanalyy

siin ovat liittyneet myös toukokuussa ja lokakuussa suoritetut in

vestointikyselyt . 

Perustilastojen muokkaamise~sa suhdanneanalyysia ja ennustei

ta varten on käytetty tutkimuslaitoksessa kehitettyjä aikasarja

analyysimenetelmiä j a tietokoneohjelmia. Tulosten havainnollista

miseksi suunniteltiin erityinen 86 sivuinen moniste "Kuvioesitys 

taloudellisesta kehityksestä . Kausivainteluista puhdistettuJa ti

lastosarjoJa vuosilta 1952-1964" . Tämä moniste on maalis~uusta 

lähtien jaettu kuukausittain Suomen PanKin johtOkunnalle Ja sihtee

reille, Tut~imuslaitoksen henkilökunnalle, Valtiovarainministeriön 

kansantalousosastolle sekä Tilastolliselle päätoimistolle. Kuvio

esitys on osittain korvannut tutkimuslaitoksessa aiKaisemmin teh

dyt kuukausittaiset taloudelliset katsauKset. 

Tietokoneiden käyttö 

Tietokoneiden käytössä siirryttiin vuonna 1964 uuteen vaihee

seen Suomen Pankin IBM 1440 -tietokoneen saavuttua elokuussa. Tie

teellisten tehtävien FORTRAN IV -ohjelmointi järjestelmää ei tieto

koneen valmistajan kuitenkaan onnistunut saa.da tä.ysin käyttökelpoi

seksi vuoden ail{ana, mistä syystä tutkimuslaitos käytti edelleenkin 

pääasiassa IBI"1:n 1620 ja Suomen Kaapeli tehtaan Elliot 803 -tieto

koneita. Suomen Pankin konetta käytettiin vuoden lopulla, Jolloin 

päästiin kokeilemaan sille tehtyjä tilastomatemaattisia ohjelmia. 

Vuoden aikana olivat ennusteita varten tehtyjen aikasarJa

analyysien kustannukset 4 666 mk, uusien ohjelmien kokeilemisesta 

aiheutuneet Kustannukset 3 132 mk ja tutkijoiden tutkimustöihin 

vä.littömästi liittyvien laskutöiden kustannukset 2 612 mk, yhteen

sä 10 410 mk. Loka-joulukuussa voitiin käyttää IBM:n 1620 -konetta 
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ilman korvausta edellä. mainitun FORTRAN -järJestelmän viiv3.stymi

sen takia. Suomen Pankin konetta käytettiin loka - joulukuun ai

kana 100 - 120 tuntia. 

Ohjelmien kirJoittamista ja kokeilemista, uusien sovellutus

ten suunnittelua ja koulutustoinllntaa jatkettiin ja tehostettiin 

entisestään . Maisteri Kukkonen ohjelmoi IBM 1620 ja 1440 -tieto

koneille aikasarJa-analyyseja. Luormont. kand. Heiskanen ohjelmoi 

vuoden lopulla regressioanalyysin Suomen Pankin koneelle. Tämä 

ohjelma muodostaa runko-osan suunnitellusta tilastomatemaattisesta 

yleisohjelmasta . 

Kesäkuussa järJestettiin Suomen Pankissa IBM:n koulutusosas

ton toimesta tieteellisten laskentatehtävien FORTRAN -kurssi. 

Kurssille osallistui 15 henkilöä, tutkimuslaitoksen tutkijoiden 

Ja aktuaarien lisäksi 3 henkilöä pankin muilta osastoilta ja 2 se

telipainosta. 

Tietokoneiden käytöllä on voitu viime vuosien aikana rationa

lisoida sekä tutkijoiden ja aktuaarien että konttorihenkilökunnan 

suorittamaa tilastotietojen käsittelyä ja laskut yötä. Suuri mer

kitys tietokoneiden käytöllä on ollut myös empiiriselle taloustie

teelliselle tutkimustyölle, missä on siirrytty enenevässä määrässä 

ekonometristen menetelmien käyttämiseen . 

Kir ,jasto 

Tutkimuslaitoksen hoitamaan Suomen Pankin kirjastoon luette

loitiin vuoden 1964 aikana 414 teosta, joten vuoden lopussa nidos

ten määrä oli 13 942. Uusista nidoksista oli 227 ostettuja ja 

1 d7 vaihto- Ja lahjakappaleina sa.a tuja koti- ja ulkomaisia teoksia. 

Kirjastoon saapui säännöllisesti 66 kotimaista ja 74 ulkomaista 

aikakauslehteä ja -kirjaa sekä 5 ulkomaista ja 15 lcotimaista sano

malehteä. Lisäksi saatiin useista aikakauslehdistä irrallisia nu-
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meroita, jotka on sijoitettu arkistoon tai lahjoitettu muihin 

kirjastoihin. 

Tutkimustoiminta ,Ja opinnot 

Tri Valvanne·julKaisi Uudessa Suonessa (10.9., 1(,.9., 25.9.) 

artikkelisar jan "Budjettipoli tii 1(kamrne uudistusten tarpeessa ", 

joka ilmestyi myös eripainoksena. Yhdessä kauppatiet. lis. Lassi

lan kanssa hän jul~caisi seuraavat artikkelit: "Leimaverotus Ja 

rahamarkkinain kehittämispyrkimykset lt
, Osuuskassojen Taloudellinen 

Katsaus 3/19G4; "Rahoitusmarkkinaimrne uudistustarve rahansijoitta

jain l<annalta", KOP:n Taloudellinen katsaus 1~/1J64; "Yritysten 

verotus ja rahoi tuslnarkkinoiden kehi ttäminen", Liiketaloudellinen 

aikakauskirja 4/1964. 

Tri Paunio on jatkanut suhdanneteoreettisen tutkimul-:::sensa 

Viimeistelyä. Jull{aisuja: "Palkkojen nousun vaikutus hintoihin", 

Kansantaloudellinen Aikakauskirja 2/1964, myös enblanninkielisenä 

Tutkimuslai toksen D-sar jassa "Adjustment 01 Prices to Wages" ; 

"Rahanarvo", Yhteiskuntatieteellinen käsikirja II ; "Kansantuotteen 

kasvu talouspolitiikan tavoitteena", Uusi Suomi 30.12 . 

Tri Helelä julkaisi "Kauppaa ja kasvua" , Kansantaloudellinen 

Ail<akauskirja 4/1964 sekä rnonisteen "UNCTAD: Kertomus kolmannen 

komitean toiminnasta" yhdessä lis . Var tiaisen kanssa. 

Lis. Laatto on Jatkanut väitöskirjatutkimustaan aiheesta 

"Itäkauppa Suomen kansantaloudessa toisen maailmansodan j·:lkeen" . 

Julkaisutoiminta: "Suomen ja kilpailevien maiden markkinaosuuksien 

kehityksestä Ison-Britannian ja EEC-maiden selluloosan ja paperin 

tuonnissa n , 'raloudellisia Sel vi tyl{siä 1964 ; "Ulkomaanlcauppa Suo

men kasvukehityksessä", Taloustieteellisen Seuran vuosikirja 1964 . 

Lis. Korpelainen , joka jatkoi opiskelujaan Il11noisin yliopis

tossa Yhdysvalloissa, on palattuaan kotimaahan 20.G. aloittanut 
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väi töskir jatyönsä "Tut~(imus kestolculutushyödykkeiden kysynn?,stä". 

f'laist. KukJ.{onen on pää.asiallisesti keski ttynyt tietokonesuun

nitteluun ja ohjelmointiin. Tämän ohella hän on Jatkanut lcausi

vaihtelu- ja ailcasar ,ja-analyysimenetelmiin lii ttyviä tut!\:imuksiaan. 

Julkaisutoiminta: yhdessä maist. Lahikaisen kanssa "Kalenterivaih

telut taloudellisissa aikasarjoissa", Taloudellisia Selvityksiä 

1964 • 

Lis. Vartiainen on aloittanut finanssipolitiikkaa 1 )50-luvulla 

käsittelevän väitöskirjat yön . Julkaisutoiminta: "Rahamarkkinoiden 

kriisi - syitä ja seurauksia n , KOP:n Taloudellinen katsaus 

1/1964; "The Finnish Economy in 1963", BanK of Finland Monthly 

Bulletin 4/1964; "Public Finance in 1963", Bank of Finland f\1onthly 

Bulletl.n 9/1964; "Schneider ei hellitä", Kansantaloudellinen Aika 

kauskir ja 1/1964; "Valtiontaloutta lähel ta ja kaul<aa n, Kansantalou

dellinen Aikakauskirja 2/1964; "UNCTAD: Kertomus kolmannen komi

tean toiminnasta", moniste yhdessä tri Helelän kanssa; "Hinta

indeksien Käytöstä", Suomen Säästöpankkilehtl, lOKaluu 1964 . 

Lis. Puntila saattoi päätökseen lisensiaattitutkimuksensa 

"Likvidien varoJen kysyntä ja yleisön likviditeetin kehitys Suo

messa vuosina 1940-1962" . Työ Jul:<:aistaan monisteena Tutkimuslai

toksen D-sar jassa. JuL<:aisutoiminte; "Osamaksukaupasta ja sen 

tilastoinnista Suonessa", Taloudellisia Selvityksiä 1964. 

Maist. Kailasvuori on jatkanut lisensiaatti tut1cimusta.an ai

heesta "Maksutaseen tasapainottumismekanismi Ja likvidien varoJen 

kansainväliset liikkeet". Julkaisutoiminta: "Finland's Balance 

of Payments in 1963", Bank of Finland Monthly Bulletin (/1964. 

Maist. Lindblom on jatkanut invest )intisuunnitelmia koskevaa 

lj.sensiaa t ti tutkimus taan. Julkaisut:" Investointikyse ly teolli

suudestamme - metodi ja tuloksia", Teollisuusliitto tiedottaa 
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2/1:)64; fI Onko investointi te0reet ': . ne_ k syrnYi~senaset Gelu ! uuttu

massa", Kansantaloude llinen AiKa, -aus~~ir Ja 3/1 64. 

I-1aisteri dolander saattoi päätö seen lisensiaatti tutKi nUK:sen

sa "1 _flaatioprosessi Kvantitatiivisen ,littauKsen kohteena". Työ 

'ulkaistaan monisteena Tutkimuslaito~sen D-sarjassa. HHn aloitti 

EFTA-tullinalennusten hintavaikutu:csia koskevan tutki nUKsen laati

misen. Työ muodostaa osan kaikissa EFTA-maissa suoritettavasta 

selvityksestä. 

Lis. Pihkala saattoi päätökseen lisansiaatti tut.::i nu "sensa 

"i.autateollisuuterrune murrosvaihe v. 1 00-1)14 .. Erityisesti huo

mioonottaen vientimahdollisuudet VentiJälle". JulKaisutoiminta: 

"Finnish Iron and the Russian rket 1000-1914 n , Scandinavian 

Economic 'iistory Review 2/1:)64; "Keskinäisen taloudellisen avun 

neuvosto", Taloudellisia Selvityksiä 1964. 

1aist. H;~mt'ltiinen laati D-sarjan jul}caisun "The Index Clause 

System in the Finnish Money and Capital Markets". 

flJaisteri Lahi' 'ainen sai valmiiksi laudaturtyönsä "Kalenteri

vaihtelut taloudellisissa aikasarjoissa". JulKaisuJa.: Yhdessä 

maisteri Xukkosen kanssa "Kalenterivaihtelut taloudellisissa aiLa

sarJoissa", Taloudellisia Selvit-ksiä 1)(,4. 

Vuoden kuluessa valtiot. lisensiaatt i tutkinnon suorittivat 

aisteri t Puntila Ja Pihkala. Ekon. Hämäläinen vaI nistui 1\:8uppa 

tiet. kandidaatiKsi ja yllopp. Lahikainen valtiot. kandidaatiksi . 

Tutklmusasslstentit Nars, Puumanen, Sivander ja Heiskanen ovat 

paitsi osallistuneet selvi tystyöhön jatlcaneet opintojaan. I:lronomi 

Sivander sai valniiksi laudaturtyönsä "Ulkomaan_aupan substituutio, 

joustojen teoriasta ja mittaamisesta" Ja yIiopp. Heiskanen valmis

tui luonnontieteiden kandidaatiksi. Herra Ketola on aloittanut 

opiskelunsa vaI tiotieteellisess=i tiedekunnassa. Hän kir joi tti 
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Monthl.f Bulletiniin 5/1964 artikkelin "Finland"s foreiGn trade in 

~aisteri Bredenberg on jatkanut vakuutustoimintaa ~oskevia 

tutKi uXSlaan, Ja hän kirjoitti fY'lonthly Bulletiniin 11/19G4 taka -

artiKkelin "T e employment pensions scheme in F'inland If . 

Vuodesta 19~7 saaKka toimilLnaSSa ollut tutkijoiden se inaari 

kokoontui edelleel kerto usvuoden aikana lauantaisin ennen virka-

aJan alkua. 

Tutkijat ovat lisäksi osallistuneet taloudelliseen informaa-

iotybhön pitä ällå. mm . eSltelrniå Laloudellisia Kysy lyksiä K3.sit -

te levi tä ai eista, siintymällä radiossa seKä avustamalla sanorna-

lehtiä se~ä taloudellisia JulkaisuJa . Helmikuussa tutkijat suorit-

ti vat matkan Turkuu..'1., Jossa tutustuttiin korkeakouluihin ja pail<:al-

lisiin teolllsuuslait Ksiin . säntänä toimineen urun korkeaH:ou-

lujen yhte skunnallis-taloudellis n tutl{irnusyhdistyksen järjestä-

mässd. tilai uudessa tutkijat pitivä joukon taloudellista tilannet-

ta koskevia esitelmiä. 

l\.omi teat .Ja toi ikunnat seKä ulkotila; set kOKoukset 

rrri Valvanne on toiminut Talousneuvoston varaJäsenenl: (tri 

Rossin henl{ilökohtainen varamies) '( .6. alKaen, elinkeinova pausneu-

voston Jäsenena 1 .• alkaen Ja uolustustaloudellisen suunnittelu-

l-unnan ranoi-cusjaoston puh enJohtaJal a 0 . 1u. alkaen. Tri Valvanne 

osallistui Buomen valtuuskunnan jåsenenä Euroopan Taloudellisen 

Komission 1~. yl lskokoukseen Genevessä 23-29 . 4. 

Tri aunio oli kasvutoimikunnan varapwleenjohtajana ja jäsen 

toimikunnassa, joka valmisteli Suomen osallistumista ECE:n denior 

Advlsers-koKou_see~ . 'fri aunio oli YK:n Aauppa- Ja kehityskonfe-

renssis a Crenevessä .::>uo.ner valtuusKunnan asiantunti .. iana 3 . 5.-14.5. 

sekä osallistui ~Uri hissä . Y. -11.9. pidettyyn "Joint European 

Conference o' the Institute of Mana6ement bciences and the 
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Econometric Society"- nimiseen kokoukseen. 

Tri Helelä oli Talousneuvoston pä~sihteerinä 1.1.-19.3. sekä 

uudelleen 1.7. lukien$ Hän oli edelleen Suonen osallistumista 

YK:n kauppa- ja kehl tyslconferenssiin valmistelevan toimikunnan 

Jäsen, hintaileuvottelukunnan jäsen, l<:ehi tysmaiden kauppaan ja lce

hitykseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän toimikunnan jäsen SeKQ 

nimitettiin YK:n 19. yleiskokoukseen osallistuvan Suomen valtuus

kunnan jäsenek:si. Tri Helelä osallistui New Yorkissa 1.2.-15.2. 

pidettyyn YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin valmistavan l{omi tean 

ko lmanteen l{okoukseen huomioitsijana ja oli Suomen valtuuskunnan 

jäsenenä Gen~vessä 23.3.-15.6. pidetyssä YK:n kauppa- ja kehitys

konferenssissa . Edelleen hMn osallistui 1G. ja 17. päivänä ke sä

kuuta Genevessä EFTA -sihteeristön järjestämään asiantuntijakokouk

seen: jossa käsi teltiin tullinalennusten hintavaikutuksia 1coske

van tutkimuksen suorittamista. 

Lis. Laatto oli jäsenenä työllisyyskertomuskomiteassa sekä 

vara jäsenenä hintaneuvottelukunnassa ja toimikunnassa, joka val

misteli Suomen osallistumista yJ{:n kauppa- ja kehityskonferenssiin . 

Lis. Laatto nimitettiin 1?10.19t4 lähtien Kulkulaitosten koordi

nointiryhmän suomalaisen asiantuntijaelimen jäseneksi. Hän osal

listui Suomen valtuuskunnan jäsenenä. Genevessä 2.11.-7.11. pidet

tyyn ECE:n Senior Economic Advisers-kokoukseen. 

Lis. Korpelainen oli Talousneuvoston toisena sihteerinä 

1.7.1964 lukien. 

Lis. Vartiainen oli l{asvututK:imustoimikunnan sihteerinä ja 

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan rahoitusjaoston sihtee

rinä sek~ Valtion Tietokonekeskuksen perustaman, valtion tilinpi

don koneistamista tutkivan neuvottelukunnan jäsenenä. Lis. Var

tiainen oli YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa Suomen valtuus-
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kunnan asiantuntijana 12.5.-12.(. v~lisen ajan sekä osallistui 

14.9.-17.9. Institut Internatlonal des Finances Publiques'n vuo

sikonferenssiln Budapestissa . 

Maisteri Ku~{konen esi telmöi 1J. pohjoismaisessa tilasto!{o.couK

sessa Kööpenhaminassa 21.8. -29.). ja osallistui ZUrichissä pidet 

tyyn flJoint European Conference of the Institute of Hana6ement 

Sciences and the Econometric Society" -nimiseen kokoukseen 7-9.-

11.9. ja edelleen 17.11.-20.11. Blarlcumissa Hollannissa pidet

tyyn koh:oukseen "Symposium on Ec onometrics" • 

Lis. Puntila on toiminut pankkilakikomitean sihteerinä. 

Maisteri IIlo1ander osallistui Genevessä 16. ja 1'(. f)äivänä 

kesäkuuta järjestettyyn EFTA-tullinalennuksia tutkivan työryhmän 

kokoukseen . 

Tieteelliseen toimintaan lii ttyvistä tehtävist·~ maini ttakoon, 

että tri Vaivanne on ollut Kansantaloudellisen Yhdistyksen johto

kunnan jäsenen~·. Tri Paunio nimitettiin Helsingin Yliopiston val

tiotieteellisen tiedekunnan dosentL{si 1.2.1964, minkä lis;~.ksi 

hän on avustanut kansantaloustieteen ruotsinkielisen professuurin 

hoidossa ja toiminut l:ansantaloudell isen Aikakausl{ir jan päätoimi t-· 

tajana. Tri Helelä ja lis. Laatto avustivat l{evätlukukaudella 

Svenska Handelshögskolan'issa kansantaloustieteen professuurin 

hoidossa. Lis. Vartiainen luennoi Kuo~ion kes~yliopistossa kan

santaloustieteen peruskurssin ja on toiminut Kansantaloudellisen 

Aikakauskir jan toimi tussihteerinä. Maist. Ku~czConen on ollut Ta

loustieteellisen Seuran ja Suo,nen Tilastoseuran Johtokunnan Jä.

senenä. 

Henkilökunta 

Tri Va 1 vanne toimi eduskunnan pankki va 1 tuusmiesten mÄ)-"ir;'yl{

sest::t johtokllilllan vt. jäsenenä syyskuun 24 p~ivnst8_ alkaen. 
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Lis. Laatolle myönnettiin vir -avapaut-ca lokai~uun 16 p:·.iv:'st~ 

lul{ien siksi ajaksi, jonka h::in toimii kulkulaitosten Ja yleisten 

töiden ministeriön asettaman Kull{ulai tosten koordinointiryhrJ in 

j:isenenä. 

Lis. Korpelainen oli virkavapaana l-cesäkuun loppuun asti. Hl:Jn 

oli kespkuun 26 p~iväst·· 1963 lukien Fulbrioht-stipendiaattina 

Illinoisin yliopistossa Champai6n ' issa. 

Lis. PUI).tila, joka marraskuun 25 päi vm: ' suori tti vaI tiotie

teen lisensiaatin tutkinnon, siirrettiin lisensiaatti~crtaaseen 

joul ukuun 1 päivästä . 

Maist. Pihkala oli virkavapaana huhtikuun J päivästä 10ka1cuun 

'7 päiväqn , jonka ajan hän oli YK:n turvaamistehtäviin lrrhetetyissä 

suomalaisissa valvontajoukoissa pataljoonan tiedotusupseerina. 

Kandidaattiportaaseen siirrettiin toukokuun 1 p~iv~st~ maist. 

HqmMläinen, jo.{a huhtikuun 14 päivänä suoritti kauppatieteiden 

kandidaatin tutkinnon , ja kesäkuun 1 päivästä maist. r~h1kainen, 

Jol-ca toukokuun 27 ppivän"i. suoritt· valtiotieteen kandidaatin tut

kinnon . 

Ylimäärö.isiksi tutki Joiksi otettiin ekonomi Kari Puumanen 

helmikuun 17 pii,i västä ja luonnontiet • kand. Raimo Heiskanen maa

lis~un 1 pqivästä. 

Nti Yvonne Lukey , B.Sc . (Econ.), otettiin syyskuun 1 p~:'ivästä 

t,utkimuslaitoksen pa velukseen englanninkielisten tekstien tarkas 

tajaksi. 

Palveluksesta erosivat konttoriapulainen rva Venho maaliskuun 

1 privästä siirtyen työkyvyttömyyden perusteella eläkkeelle, kont

toriapulainen rva Val l i l a syyskuun 1 päiväst~ Ja kanslisti rva 

Peränen kertomusvuoden lopussa. Viimeksimainitun tehtäviK. hoita

maan siirrettiin tutkimuslaitokseen nti Katri Huttunen joulukuun 

9 . päiväs t ä . 



• 
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Tutkimuslaitoksen t'Jiaenhaltijain lukumäärE;., virkavapaana 

olevat sekä asiatytöt mUKaanluettuina, oli vuoden lopussa 44. 


