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Tässä kertomuksessa käsitellään l ähinnä tutkimuslaitoks en 

ulospäin suuntautuvaa toimintaa~ tieteellisiä töitä sekä henkilö-

kunta-asioita tavanomaisten pankin toimintaan liittyvien teht ävien 

jäädessä vähemmälle huomiolle. 

1. Julkaisut 

Monthly Bulletinia julkaistiin vuoden aikana kuukausittain 

entisessä muodossaan. Pää kirjoituksissa on k ä sitelty Suomen Pank -

kia, metsätaloutta~ investointeja, Valuuttarahaston valmiusluot~oa , 

maataloutta, kulutusta, hintoja, palkkoja ja tulopolitiikkaa~ t eo l-

lisuustuotantoa, ulkomaankauppaa, devalvaatiota ja sen jälkihoi t oa . 

Taka-artikkeleissa selviteltiin indeksisidonnaisuutta Suomessa , 

uutta rakennuskustannusindeksiä, Suomen talouselä~än rakennemuutok -

sia, ulkomaankauppaa, uusvientiä, maksutasetta, valtiontaloutta, 

säästämist ä Suomessa, kansantuloa, kasvunäkym i ä ja ammattikoulu-

tusta. 

Bulletin ilmestyi 28-si \misena tammi-, kesä-, heinä-, elo-) 

syys- ja lokakuussa, joulukuussa 32-sivuisena ja muina kuukausina 
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24-sivuisena. Lehden painosmäärä oli 5 400 kpl. Lisäksi kahdek-

sasta taka-artikkelista otettiin eripainoksia . 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisut 

vuoden 1967 aikana: 

Suomen Pankin vuosikirja 1966 (47. vuosikerta) julkaistiin 

kuten aikaisemmin. Kirjan suomenkielinen painos oli 650 kpl, 

ruotsinkielinen 350 kpI ja englanninkielinen 1 000 kpl eli painos 

yhteensä 2 000 kpl. 

" A-sarjassa aloitettiin julkaisun Taloudellisia Selvityksiä 

1967 painatus suomen- ja ruotsinkielisenä. Nide sisältää seuraa-

vat kirjoitukset: valtiot. tri Timo Helelä ja prof. J.J. Paunio 

"Suomen kansantalouden sopeutumisongelmista", josta eripainos il-

mestyi kesäkuussa (painos 400 kpl), valtiot. kand . Heikki U. Elo

nen "Obligaatioluotto Suomessa vuosina 1953-1966", valtiot. kand. 

Seppo Leppänen "Suomen rahamarkkinatilastojen kehittäminen " ja 

kauppat.· maist. Jouko Sivander "Metalliteollisuuden ja uusviennin 

tuotteiden yksikköarvot Suomen kansainvälisen kilpailutilanteen 

havainnollistajina vuonna 1965". Lisäksi julkaisussa esitetään 

tuoreimmat luottokantaa, luottomarkkinatilastoa ja maksuväline-

varantotasetta koskevat tilastot. Niteen suomenkielinen painos 

on 1 000 kpl ja ruotsinkielinen 400 kpl. 

B-sarjassa julkaistiin valtiot. tri Lauri Korpelaisen väitö s 

kirja "Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuo -

sina 1948 -1 964". (The Demand for Household Furniture and Equip

ment in Finland, 19 i18-1964). Niteen painos oli 900 kpl. 

C-sarjassa julkaistiin prof . Heikinheimon, prof. Kuuselan 

ja metsänhoitaja Sivosen teos "Metsätalouden hinta-, kustannus-

ja kannattavuusarvio", jonka painos oli alkujaan 1 000 kpl, mutt a 

jouduttiin ottamaan heti 1 500 kappaleen lisäpainos. 
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D-sa rjassa ilmestyi valtiot. tri Helelän ja prof. J.J. ,Pau

nion julkaisu "Memorandum on Incomes Poliey", jonka painos oli 

400 kpl, ja valtiot. lis. Kari Narsin julkaisu !!Undersökning av 

efterfrågetrycket ll
• Sen painos oli 200 kp l. 

Suomen Obligaatiokirja 1966 julkaistiin yhtenä niteenä suomen; 

ruotsin- ja englanninkielellä. Se sisältää ti edot vuoden 1966 ai

kana liikkeeseen lasketuista obligaat io lainoista. Sivumäärä on 

28 ja painos 500 kpl. 

Suunta ja Suhdanne -julka isusta ~ilmestyi ensimmäinen numero 

(joulukuu 1966 ) vuoden 1967 alussa. Julkaisun on suunnitellut 

valtiot. lis. Pertti Kukkonen ja sitä toimittaa fil. maist. Lea 

Honkanen. Se on jatkoa aikaisemmin kuukausittain toimitetulle 

monisteelle !!Kuv ioesitys taloudellisesta kehityksestä!!. Suunta 

ja Suhda nn e julkaistaan suomen- ja englanninkielisin tekstein, ja 

se ilmestyy kunkin vuosinelj ä nneksen lopussa . Painos on ollut 

500 kappaletta. 

Taloudellisten ilmiö iden suuntaa ja suhdannevaihte luita yli 

kymmenen vuoden pituiselta ajalta kuvaavia k äyriä on niteess ä yli 

sata. Vastaavat numerosarjat esitetään 3-4 vuodelta. Lähes kaik 

ki aikasarjat on puhd.istettu muuttuvasta keskimäär ä i sestä kausi

vaihtelusta ja muutamat sarjat vielä kalenterista aiheutuvista 

työpäivä- ja myyntipäivävaihte luista. 

Suunta ja Suhdanne -julkaisua on jaettu talouspoli ittiseen 

suunnitteluun ja taloud el lise en tut k i mukseen osallistuville lai

toksille ja virastoille, s amoin työmarkkinaj är j estöi lle ja erä il le 

kansa invälisil le organisaatioille. Monet yksityiset henkilöt, 

teollisuus l aitokset yms . o va t myös olleet kiinnostuneita julkai 

susta ja ovat sen tilanneet. 
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Tutkimuslaitos on edelleen osallistunut Eduskunnan pankkival

tuusmiesten kertomuksen ja Suomen Pankin vuosikertomuksen laadin

taan sekä hoitanut jälkimmäisen julkaisun jakelun. 

2. Kirjasto 

Tutkimuslaitoksen hoitamaan Suomen Pankin kirjastoon luette

loitiin vuoden 1967 aikana 403 uutta nidettä~ joten niteiden koko

naismäärä vuoden lopussa oli 15 272. Uusista nidoksista oli 259 

ostettuja ja 144 vaihto- ja lahjakappaleina saatuja koti- ja ulko

maisia teoksia. Kirjastoon saapui s~ännöllisesti 74 kotimaista 

ja 89 ulkomaista aikakauslehteä ja -kirjaa sekä 8 ulkomaista ja 

33 kotimaista sanomalehteä. Sen lisäksi saapui epäsäännöllisesti 

n. 120 koti- ja ulkomaista aikakauslehteä~ jotka osittain on si

joitettu sitomattomina arkistoon~ osaksi lahjoitettu muille kir

jastoille. Kaukolainoja muille kirjastoille on välitetty noin 20. 

3. Informaatio ja tilastot 

Tutkimuslaitos on kuten aikaisemminkin avustanut johtokuntaa 

hankkien sen käyttöön tarvittavaa aineistoa~ laatinut muistioita 

ja selvityksiä sekä suorittanut pääjohtajan ja johtokunnan muiden 

jäsenten antamia erikoistehtäviä. 

Tutkimuslaitos on informoinut kansainvälisiä rahalaitoksia 

ja järjestöjä Suomen taloutta koskevissa kysymyksissä sekä toimi t 

tanut niille niiden julkaisuissa ja tutkimuksissa tarvittavaa ai

neistoa. Täällä käyneille IMF:n ja EFTA:n delegaatioille on an

nettu selvitysapua. Tietoja on edelleen annettu myös ulkomaisil

le pankeille~ tutkijoille jne. Kotimaassa on tietoja toimitettu 

Tilastolliselle päätoimistolle sekä muille valtion virastoille ja 

laitoksille~ pankeille~ tutkijoille jne. 

Laitoksen säännöllisiä tilastotöitä ovat olleet Suomen Pank

kia ja rahamarkkinoita koskevat tilastot~ maksutaseen laatiminen , 
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luottovolyymilaskelmat ja luottoma rkkinatilasto, maksuvälinevaran-

totilasto s e kä valtion velkaa ja valtion kassa~asemaa koskevat 

puhdistusl a skelmat. Luottomarkkinoita, luottovo lyymia ja maksu-

välinevarantoa koskevat tilastot on julkaistu Taloudellisissa Sel-

vityksissä . 

4. Suhdannekehityksen seuraam inen ja ennustaminen 

Tutkimuslaitoksen taloudellisessa selvitys- ja koulutustyös si 

on suhdannekehityksen seuraam isella ja ennustamisella keskeinen 
, 

sija. Johtokunnan k äyttöä varten on vuoden aikana laadittu nelj ä 

arviota taloudellisesta kehityksestä. Maalis - ja syyskuussa laa -

ditut arvioinnit sis ä lsivät itsenä isen suhdanne - ennusteen noin 

vuodeksi eteenpäi~, ja väliin sijoittuvassa kesäkuun ennusteessa 

kehityskuvaa tarkistettiin toteutuneen kehityksen pohjalta. Joulu-

kuun ennuste - joka tavallisissa oloissa on samaten edellisen en-

nusteen tarkistus - jouduttiin tällä välin toimeenpannun devalvaa-

tion vuoksi laatimaa n täysin itsenäiseltä pohjalta. Siinä kiinni-

tettiin huomiota suhdannekää nteen todennä köisyyt een ja ajoittumi-

seen vuoden 1968 puolella sekä devalvoinnista koituviin seurauk-

siin. Ennustetyöhön ovat tutkijoiden lisäksi osallistuneet lis. 

Bredenberg, maisterit Honkanen, Mä enpää ja Lagus sekä herra Ketola . 

Perustilastoja on pyritty jatkuvasti kehitt ämä~~ suhdanne-

analyysin ja ennustamisen tarpeita vastaaviksi. Myös olennainen 

osa suoritettavasta perustutkimuksesta liittyy läheisesti suhda~ -

nekehityksen ennustetyöhön. Perustilastoja on muokattu näitä ta r -

koituksia varten käytt ämällä laitoksessa kehitettyjä tietokone-

ohjelmia. Kausivaihteluista puhdistettujen aikasarjojen tuotan t o 

on systematisoitu, ja tulokset julkaistaan neljännesvuosittain 

ilmestyväss ä Suunta ja Suhdanne -julkaisussa (ks. julka isut ja 

automaattinen tietojen k ä sittely). 
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Suhdanneanalyysin tehosta mise ksi on jo vakiintuneen k äyt än- · 

nön muka an kahdesti vuodes s a toime enpantu investointikysely ja 

vientikysely. N~iss ~ on yrittäjiltäsekä keskusj ä rjestöilt ä ky

sytty tuoreinta kehi tyst ä ~ suunn i telmia ja tulevaisuuden arvio in

teja. Kyselyihin kertynyt vastau saineisto~ jonka k äyttökelpoi

suutta ja luotettavuud en astetta voidaan jo arvioida useiden vuo 

sien kokemusten pohjalta, on antanut tärkeätä informa atiota suh

danne-ennusteille ja samalla. täsment änyt kuvaa markkinatilannet ta 

koskevista odotuksista. ' 

5. Automaattinen tietojenkä sitte l y 

Tietojen käsittelyä tehtiin kuten jo muutamana aikaisempana 

kin vuotena p ä äasiassa Suome n Pa nkin tietokoneella, jota vuoden ai

kana k äytettiin noin 550 tuntia tutkimuslaitoksen töihin. Noin 

puolet tästä ajasta käytettiin aikasarja-analyyseihin suhdanne

kehityksen seuraamista ja ennustamista sekä Suunta ja Suhdanne 

-julkaisua varten. Maisterit Airikkala, Pauli ja Pekonen kehitti

vät yhdessä kirjanpito-osaston kanssa tietojenkä sittelyjärjestel

mää maksutasetilastoa varten. Se valmistui ko e käyttövaiheeseen 

vuoden lopulla. Vuoden aikana siirrettiin laitoksen julkaisujen 

osoitteistojen hoito ja osoitteiden kirjoittaminen vanhasta 

adrema-j ä rjestelmä st ä tietokoneella hoidettavaksi. 

Tutkijoiden omiin tutkimustehtäviin liittyviä laskelmia teh 

tiin pääasiassa aikasarja-analyysi- ja regressioanalyysiohjelmil

la. Töiden k äytännöllisest ä toteuttamisesta on huolehtinut edel

leenkin matem. yo. Jokinen (ent. Eirola). 

Tietokonekoulutusta jatkettiin osallistumalla menetelmä - ja 

ohjelmointikursseille. Lis. Nordberg ja maist. Pauli suorittiva t 

FORTRAN-kurssin ja maist. Pekonen ATK-peruskurssin. 
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6. Tutkimustoiminta ja opinnot 

Tri Helelä on jatkanut tutkimustyötään, joka k ä sittelee suh

teellisten hintojen muutoksia ja puitetalouden toimintaa Suomessa. 

Tri Korpe lainen sai valmiiksi vä itöskirjansa "Tutkimus ke sto

kulutushyödykkeiden kysynnäst ä Suomessa vuosina 1948-1964", joka 

esitettiin tarkastettavaksi helmikuun alussa. Toukokuusta alkaen 

hän on yhdess ä maist. Seppo Lepp ä sen kanssa valmistellut selvitys

tä vakuutusyhtiöiden asemasta Suomen rahoitusmarkkinoilla. 

Lis. Laatto jatkoi väitöskirjatutkimustaan aiheesta "Itä

kauppa Suomen kansantaloudessa toisen maailmansodan jälkeen". 

Lis. Vartiainen sai syyskuussa painoluvan väitöskirjalleen 

"Valtion tulojen kasvuun sisältyvä automatiikka sekä verotusperus

teiden muutokset Suomessa vuosina 1950-1964". Väitöstilaisuus on 

helmikuussa 1968. 

Lis. Kailasvuori saattoi päätökseen opintonsa kauppatieteen 

lisensiaatin tutkintoa varten. 

Lis. Puntila on jatkanut väitöskirjatutkimustaan "Pankkij är

jestelmän ·rahoitusvarannot ja taloudellinen kehitys Suomessa vuo

sina 1948-1964". Tutkimuksen on mää rä valmistua vuoden 1968 ku

luessa. 

Lis. Kukkonen on jatkanut väitöskirjatyötään "Kausi- ja mui

den lyhytaikaisten vaihteluiden analyysista ja sen sovellutuksista 

Suomen taloudellisiin aikasarjoihin". Tutkimuksen on määrä val mis

tua kevä tka udella 1968. 

Lis. Moland e r on jatkanut vä itöskirjatyötään "Työmarkkina

järjestöjen neuvo ttelukäytt äytyminen", syyskuun alusta alkaen 

Visiting Scientist'ina 

Yhdysvalloissa. 

Massachusetts Institute of Technology' ssa 

Lis. Lindblom on aloittanut tulopoliittisen neuvottelumen et -
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telyn problematiikkaa koskevan väitöskirjat yönsä. 

Lis. Nordberg on aloittanut julkisten investointien suunnit

telun tehostamista käsittelevän väitöskirjat yönsä. 

Maist. Hämäläinen on jatkanut kotitalouksien säästämistä ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä ko'skevaa lisensiaatti työtään. 

Maist. Lahikainen suoritti heinäkuun loppuun saakka jatko

opintoja Kalifornian yliopistossa. 

Maist. Puumanen saattoi päätökseen opintonsa kauppatiete~n 

kandidaatin tutkintoa varten ja sai valmiiksi lisensiaatti tutki

muksensa "Indeksivaateet valintakohteina". Hän on jatkanut lisen

siaatin tutkintoon liittyviä opintojaan. 

Maist. Elonen on aloittanut valtiontalouden ja lähinnä val

tionvelan rahataloudellisia vaikutuksia käsittelevän lisensiaatti

työnsä. 

Maist. Airikkala on jatkanut lisensiaattityötään aiheesta 

"Devalvaation maksutasevaikutukset". 

Maist. Leppänen on jatkanut Suomen rahoitusmarkkinoita kos

kevan tilinpitojärjestelmän ja siihen liittyvän tilastoinnin kehit

tämistyötä sekä jatkanut lisensiaatti tutkimusta aiheesta "Rahoitu s 

markkinoiden kuvausjärjestelmien perusteet". Hän on yhdessä tri 

Korpelaisen kanssa valmistellut selvitystä vakuutusyhtiöiden ase

masta Suomen rahoitusmarkkinoilla. 

Maist. Heiskanen jatkoi tutkijoiden käyttöön soveltuvien 

.tietokoneohjelmien kehittämistä. 

Maist. Pa ul i on aloi t tanu t 1 isensiaa t ti työns 2. aihees ta "N8.0ra 

välfärdssynpunkter på strävan att bibehålla oförändrade valuta

kurser ehuru köpkraftspariteten undergår slumpmässiga eIler sys

tema tiska förilldringar If. 

t-1aist. Pekonen on aloittanut toisen laudaturtyönsä valmi st 2 -
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lun aiheesta IIPääomakustannust en vaikutus investo intipäätökseen ". 

Maist. Ko rpinen on aloittanut lisensiaatti t yöns ä aiheesta 

"Euroopan t a lo udellise n yhdentymisen vaikutus tuotannon rakenne -

muutoksiin Suomes saII. 

Professori J.J. Paun io on ' vuoden aikana edelleen toiminut 

tutkimuslaitoks en n e u vonanta j ana p ää tehtävänään ohjata erityisesti 

niit ä tutk imuksia, jotka välittömä s ti liittyvät laitoksessa suori -

tettavaan tutkijakoulutukse en. 

Vuoden aikana va ltiotieteen tohtorin arvon saavutti lis. Kor-

pelainen. Kauppatiete en lis ensiaa tin tutkinnon suoritti maist. 

Kailasvuori. Valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon suorittivåt 

maisterit Lind b lom j a Nordberg . Ekonomi Puumanen valmistui kauppa -

tieteen kandidaatiksi ja luonnontiet. kand idaatti Heiskanen filo-

sofian k andidaatiksi. 

Assistenttien ja laitoksen muiden toimihenkilöiden opinnoist a 

mainittakoon, että maist . Bredenberg suoritti valtiotieteen lisen-

siaatin tutkinnon, herra Ketola on jatkanut opiskelua valtiotie-

teellis essä tiedekunnassa ja rouva Jokine n, joka laitoksessa huo-

lehtii tietokoneohjelmista, on jatkanut matematiikan ja tilasto-

tieteen opintojaan. 

Tutkijat ovat jatkuvasti pitäneet kerran viikossa virka-ajan 

ulkopuo lella seminaaria, johon on toisinaan osallistunut laitoksen 

ulkopuolisia henkilöitä . Tämä seminaari ' on ollut toiminnassa vuo-

desta 1';157. 
I 

Tutkimustöitt ens ä sekä saamiensa erikoistehtävien lisäksi 

kaikki tutkij at ovat osallistuneet jatkuvasti ylläpidettyyn t alou -

dellis een selvitys- ja ennustetyöhön. 

Tutkij at ovat myös osallistuneet taloudelliseen informaatio-
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työhön pitämä llä mm. esitelmiä ja luentoja taloudellisia kysymyk

siä käsittelevistä aiheista J esiintymällä radiossa ja televisio ssa 

sekä avustamalla erinäisiä päiv~lehtiä ja taloudellisi a aikalcaus 

julkaisuja. Luettelo tutkijoiden laa timista kirjoituksista on 

esi te t ty li i t teess3'. 1 ja' luet telo heidän pi tämist3'.än esi telmis t ä 

on alustuksista liitteessä 2. 

7. Komiteat ja toimikunnat 

Tri Helelä gn toiminut Hintaneuvottelukunnan jäsenenä 24.5.1 98 

alkaen., Talousneuvoston varapuhe en johtajana 1.6.1966 alkaen J Suome n 

osallistumista GATT:in kauppaneuvotteluihin valmistelevan toimikun

nan alaisen tullitoimikunnan jäsenen ä 15.10.1 966 alkaen., varapu

heenjohtajana Talousneuvoston asettamassa kokonaistaloudellisen 

suunnittelun muotojen ja menetelmien kehittämistä tutkivassa työ

ryhmässä 9.11.1966 alkaen., Kehitysapuasiain neuvottelukunnan vara

puheenjohtajana ja sen työvaliokunnan varapuheenjohtaj~na 

29.12.1966 alkaen., Suomalais-Neuvostoliittolaisen taloudellisen 

yhteistyökomission jäsenenä 11.11.1966 alkaen ja jäsenenä yhteis

työkomission alaisessa työryhmtissä ., joka tutkii yhteistyömahdolli

suuksia Suomen ja Neuvostoliiton välillä atomienergian rauhanomai

sen käytön alalla 30.6.1967 alkaen sekä jäsenenä toimikunnassa., 

joka on asetettu selvittämään kysymystä Suomen liittymisestä 

OECD:hen 23.12.1967 alkaen. 

Tri Korp e lainen on toiminut varajäsenenä Talousneuvostossa 

2.6.1966 alkaen ., Talousneuvoston tulopoliittisen tutkimusjaoston 

jäsenenä 8.3.1967 alkaen sek~ Kuluttajaneuvoston j ~ senenä 

26.11.1965 - 31.12.1967. 

Lis. Vartiainen on toiminut j~s enenä Työllisyyskertomuskomi

teassa 24.1 - 31.5.1967., julkisen hallinnon ja talousel ämän jaos

ton jäsenenä Taloudellisen tiedon vuosi 1967:ss~., Hallituspuoluei-



- 11 -

den talous- ja työllisyyspoliittisen toimikunnan sihteerinä 

27.6.1967 alkaen, Talousneuvoston asettaman taloudellisen suunnit

telun työryhmän sihteerinä 6.9.1967 alkaen, j ä senenä Kasvututki

mustoimikunnassa sekä Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 

rahoitusjaoston sihteeri'nä. 

Lis. Puntila on toiminut sihteerinä Pankkilakikomiteassa 

4.5.1961 - 12.9.1967. 

Lis. Kukkonen on ollut Kulkulaitosneuvoston tilasto- ja tut

kimusjaoston talviliikenneongelmaa se~vittelevän työryhmän j ä sen 

19.12.1967 alkaen. 

Lis. Molander toimi Tulopoliittisen tutkimusjaoston sihtee

rinä 16.3. - 31.8.1967. 

Lis. Lindblom on ollut varaj äsen Hintaneuvottelutoimikunnas

sa 10.3.1966 alkaen, varajäsen Tulopoliittisessa tutkimusjaostossa 

8.3.1967 alkaen, sihteeri samassa jaostossa 16.3.1 967 alkaen sekä 

Työmarkkinaj2.rjestöjen asiantuntijaryhmän tutkija marraskuusta 

1967 alkaen. 

Lis. Nordberg on ollut mukana Talousneuvoston asettaman ta

loudellisen suunnittelun työryhmäss ä . 

Maist. Puumanen on toiminut Asuntosäästöpal kk iotoirnikunnan 

jäsenenä 22.11.1967 alkaen sekä Talousneu voston asettaman taloud e~ 

lisen suunnittelun työryhmän asiantuntijajäsenenä lokakuusta 1967 

alkaen. 

Maist. Elonen on toiminut sihteerinä Kas vututkimustoimikun

nassa kes ästä 1966 alkaen. 

Maist."Kor9inen on ollut Helsingin yliopiston Studia gene

ralia-toimikunnan sihteeri 1.1.1967 - 31.12.1967 välisen ajan. 
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Tieteelliseen toimintaan liittyvistä teht ä vistä mainittakoon ~ 

että lis. Vartiainen on kuulunut Taloustietee llisen Seuran johto

kuntaan, toiminut Kansantaloudellisen Aikakauskirjan toimitussih

teerinä sekä osallistunut valtiontaloud en kirjanpidon uudistusta 

koskeviin neuvo tteluihin. He lsing in yliopiston j ä rjestämä ssä "Suo 

men talousel ämä " -luentosarjassa tri Helelä piti kaksoisluennon 

aiheesta "Suomen talousjärjestelmän p2.äpiirteit ä " ja lis. Puntila 

kaksoisluennon aiheesta "Pankkijärjestelmä rahoitusmarkkinoide0 

osana SuomessaII. Lis. Kukkonen on o~lut Suomen Tilastoseuran 

varaesimies, sekä elokuusta 1967 lähtien hoitanut tilastotieteen 

apul.professorin virkaa Helsingin yliopistossa vt:nä pitämä ll ä 

luentoja mm. aikasarja-analyysista. Lis. Lindblom luennoi kesä 

kuussa Kuopion kesäyliopistossa kansantaloustieteen peruskurssin. 

Lis. Nordberg on johtanut tilastotieteen seminaaria Svenska 

Handelshögskolanissa kevätlukukaudella. Maist. Airikkala on toi

minut Kauppakorkeakoulussa kansantaloustieteen ylimääräisenä opet

tajana koko vuoden sekä kevätlukukaudella lIKansainvälisen kaupan 

monetaaria teoriaalI ja syyslukukaudella "Ulkomaankaupan ja maksu

taseen problematiikkaalI käsittelevien seminaarien valvojana. rJiaist. 

Korpinen on toiminut syyslukukaudella Helsingin yliopiston vapaa 

ehtoisena assistenttina kansantaloustieteen peruskurssin harjoi tu i<: 

sissa. 

8. Ulkomaiset kokoukset 

Tri Helel ä osallistui Suomalais-Neuvostoliittolaisen taloude l 

lisen yhteistyökomission kokouksiin Moskovassa 9-11.2 ja 25.11. -

2.12., EFTA-talouskomitean kokoukseen Genevessä 26-27.6.~ The 

Econometric Societyn Euroopru~ kokoukseen Bonnissa 25.8 - 1.9. sek ~ 

vieraili samalla matkalla Deutsche Bundesbankissa Frankfurtissa 

28.8 - 29. 8. ja kävi 29-30.10 Sveriges Riksbankissa Tukholmassa. 
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Tri Korpelainen osallistui Suomen valtuuskunnan jäsenenä Eu 

roopan taloudellisen Komission (ECE) 22. yleiskokoukse en G enevess~ 

21-26.4 ja pohjoismaiseen suhdannekokoukseen Kööpenhaminassa 20.11. 

Lis. Vartiainen L'Institut international des finances publi

ques'in konferenssiin Prahassa 25-2 9 .9. sek~ Talousneuvoston toi

meksiannost a Commissariat General du Plan'in tiedotuskonferens siin 

Ranskan taloussuunnittelusta, Pariisissa 20-24.11. 

Lis. Kukkonen kävi tutustumassa Deutsche Bundesbankin tiJ- as 

to- ja tutkimusosastoon Frankfurtiss228-29.8. ja otti osaa The 

Econometric Societyn Euroopan kokoukseen Bonnissa )0.8 - 1.9. 

Lis. Lindblom osallistui Investointikyselyjen problematiikkaa 

käsittelevään CIRET-konferenssiin Pariisissa 10-12.5. 

Lis. Nordberg osallistui yhteispohjoismaiseen matemaattisen 

kansantaloustieteen kurssiin Hässe lbyssä Ruotsissa 21.8 - 2.9. 

Maist. Puumanen osallistui 24-27.8. Helsingöriss ä Tanskassa 

pidettyyn Marstrand-kokoukseen, jossa hän piti esitelmän aiheesta 

"Om några experiment med indexreg lerat sparande". 

Maist. Airi kka la osallistui Kansainvälisen valuuttarahaston 

"Balance of Payments Methodology" -kursseihin Hashingtonissa 

4.1 - 24.2. 

Maist. LeDp änen osallistui pohjoismaiseen suhdannekokoukse en 

Tukholmassa 4.6. 

Maist. Pauli osallistui Suomen edustajana ECE:n Senior 

Economic Advisers'ien tuonti- ja vientiennusteita tutkivan työryh

män kokoukseen Genevess ä 29.5 - 2.6. 

9. Henkilökun ta 

Vuoden kuluessa tapahtui tavallista runsaammin muutoksia Tu t 

kimuslaitoksen henkilökunnassa. 

Seuraavat muutokset tapahtuivat henk ilökunnan vakansseihin 
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sijoituksissa: 

Valtiot. tri Lauri Korpelainen, joka 1.12.1966 lukien toimi vaki

naisena tutkijana, niml.t ettiin 1.4. lukien tutkimus l aitoksen toi

sen osastopää llikön toime en. 

Valtiot. lis. Seppo Lindblom siirrettiin ylimääräiseksi tutkijak

si lisensiaattiportaaseen 1.4. iukien. 

Kauppatiet . lis. Kalevi · Kailasvuori siirrettiin ylimä äräi seksi tut

kijaksi lisensiaattiportaaseen 1. 4 . lukien. 

Valtiot. lis. Leif Nordberg siirrett~in ylimää r ä iseksi tutkijaks i 

lisens iaattiportaaseen 1. 9 . lukien . 

Ylimääräinen tutkimusapul~inen, ylioppilas Bertta Pentinsaari ni

mitettiin vakinaiseksi konttoriapulaiseksi 1.1.1 968 lukien. 

Virkavapaana ol ivat seuraavat henkilöt: 

Valtiot. lis. Erkki Laatolle , jonka palkaton virkavapaus oli alka

nut 16.4.1 965, oli virkavapautta myönnetty 30.6.1967 s aakka . 

Valtiot.· kand. Pekka Lahikaisella oli palkatonta virkavapautta 

21.7.1 966-31.7.1 967 välinen aika. 

Valtiot. lis. Ahti Mo landerille , joka hyväksytt iin Visiting 

Scientist'ina Massachusetts Inst itute of Technology -yliopistoon 

akate emiseks i vuodeksi 1967/68 , myö~Dettiin paIkallista virkava 

pautta 1. 9 .1 967 -30.6.1 968 . 

Kauppat . kand. Reino Airikkalalla, j oka osallistui I MF :n Balanc e 

of Payments Methodology -kursseille Wa s h ingtonissa , oli tammi

ja helmikuun aikana paIkallista virkavapautta. 

Tutkimuslaitoks en henkilökunnasta erosivat vuoden kuluessa 

seuraavat: 

Valtiot. lis. Erkki Laatto,joka oli tullut Pankin palvelukseen 

1.2.1957, nimitettiin Talousneuvoston p ääs ihteeriksi ja hän erosi 

Pankin palveluksesta 31.5. 
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Kauppa ti et . lis. Kalevi Kailasvuori nimitettiin 1.6. luki en Suo

men Pankin sihteeriksi. 

Valtiot. kand. Pekka Lahikainen, joka oli tullut ylim~äräiseksi 

tutkijaksi 22. 4 .1963, siirtyi Yliopiston palvelukseen 1~ 9 . 

Fil. kand. Raimo Heiskanen, joka tuli Tutkimuslaitokseen 2.3.1 96~, 

erosi ylimääräisen tutkijan toimestaan 31.3. ja siirtyi PYP:n 

palvelukseen. 

Kanslisti, fil. maisteri Vuokko Vihervaara, joka oli tullut 

13.11.1939 Suomen Pankin p a lvelukseefr, siirtyi 27.3. eläkkeelle. 

Konttoriapulainen Wera Wolkoff-Jouhki, joka oli tullut Suomen Pan

kin palvelukseen 16.5.1 954, erosi 16.9. paikkakunnalta muuton 

takia. 

Tutkimuslaitoksen palvelukseen otettiin vuoden kuluessa seu

raavat henkilöt: 

Valtiot. kand. Ralf Gunnar Richard Pa uli ylimääräiseksi tutkijak

si 1.1. lukien. 

Valtiot. lis. Lei f Bertil Nordberg ylimääräiseksi tutkijaksi 1.3. 

lukien. 

Kauppat. kand. Kari Jouko Pekonen ylimääräiseksi tutkijaksi 1.6. 

lukien. 

Ylioppilas Bertta Kyllikki Pentinsaari ylimääräiseksi konttori

apulaiseksi 17.4. lukien. 

Hum. kand. Helena Holmqvist ylimääräiseksi tutkimusas sistensiksi 

25.9. lukien. 

Merkono mi Raija Anneli Lehtikari ylimää räiseksi tilasto- ja tutki 

musassistentiksi 1.11. lukien. 

Valtiot. kand. Seupo Leppänen otettiin ylimääräiseksi tutki 

jaksi kandidaattipor taaseen 1.10.1965 valmistelemaan rahoitusmark 

kinoiden kokonaisuudistus ta. Hänen työsuhdettaan jatkettiin vuc-
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den 1967 loppuun ja edelleen vuoden 1968 loppuun. 

Tutkimuslaitoksen toimenhaltijain lukum2ärä , virkavapaana 

olevat sekä vahtimestari ja asiatyttö mukaanluettuina, oli vuoden 

lopussa 43. 

6.2.1968 

Timo Helelä Lauri Korpelainen 
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TUTKIJOIDEN KIRJALLINEN TOII'lINTA VUONNA 1967 

Suomen kansan talouden sopeutumisongelmista. Suomen Pankin 

taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:30, 

HeisinKi 1967, s. 7~17. Kirjoitus on julkaistu alunperin 
. " 

nimellä Some Adjustment Problems of the Finnish Economy 

Wel twirtschaftliches Archi vissa, Heft 2, 1967. (Yhdessä 

J.J. Paunion kanssa). 

Palkkapoliittisia kys ymyksenasetteluja. Rakentava Talouspo

litiikka '67, s. 24-27. (Yhdessä Ahti Molanderin kanssa). 

Rahoituspoliittisia näkökohtia. Rakentava Talouspolitiikk a 

, 67, s. 64-66. (Yhdessä Jaakko Lassilan kanssa). 

Tulopolitiikka - uusi nimi vai uusi suunta. Kansantaloudel

linen Aikakauskirja, Nide 3, 1967, s. 151-159. 

Memorandum on Incomes Poliey. Tutkimuslaitoksen D-sarjassa, 

tammikuu 1967. (Yhdessä J.J. Paunion kanssa). 

LAURI KORPELAI NEN 

Tutkimus kestokulutushyödyk keiden kys ynnästä Suomessa vuosina 

1948-1964. Väitöskirja. Suo~en Pankin taloustieteellisen 

tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:26, Helsinki 1967. 

139 s. 

Kestokulutushyödykkeiden k y s yntätutkimuksen ongelmista ja ke

hityspiirteistä. Kansantaloudellinen Aikakauskirja, Nide 2, 

1967, s. " 104-109. 

The Finnish Econo~y in 1966. Bank of Finland Monthly Bulleti ~ , 

April 1967, s. 18-22. 

Bedömning av priser, kostnader oeh r~~tabilitet ino ~ sko g s

hushållninge~. (Arvostelu teoksesta Heikinheimo - Kuusela -

Sivonen: i':ets(italouden hinta-, kustannus- ja kannattavuus

arvio.) Mercator, Nr 47/22.11.1967, s. 721-722. 

Kulutus. (Ilmestynee T ... T8:G:n julkaisemassa kokoomateoksessa 

vuonna 1968.) 
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Kotitalouksien rnerkityksest~ p~~omanmuodostuksessa . (Ilmesty

nee Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa, Nide 2,1968.) 

REINO AIRIKKAL~ 

Finland's Balance of:Payments in 1966. Bank of Finland Mon thl y 

Bulletin, July 1967, s. 18-24. 

Suomi ja Euroopan taloudellinen integraatio . - Merkono~i-lehden 

juhlanume ro 1967. 

HEIKKI U. ELONEN 

Public Finance in 1966. Bank of Finland Month iy Bulletin, 

August 1967, s. 18-24. 

Obligaatioluotto Suo messa vuosina 1953-1966. Suomen Pankin 

taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:30, 

Helsinki 1967. 

PM Kotimaisten obligaa tiolainojen efektiivisten korkojen 

laskemisonge lmasta. 

SIRKKA HÄ MÄLÄINEN 

Savings in Finland in 1948-1966. Bank of Finland Monthly Bulle

tin, September 1967, s. 18-23. Sama suomenkielisen~ Suo me n 

kansantalouden säästäminen vuosina 1948-1966. Säästöpankki

lehti No 11/1967. 

ERKKI KETOLA 

Kirja-arvosteluja. Kansantaloudellinen Aikakauskirja. 

Pääkirjoituk sia ja artikkeleita. Uusi Suo mi ja Suomen Kuva

lehti. 

PEKKA KORPINEN 

Devalvaatio 67. Ylioppilasle~ti 20.10.1967. 

PERTTI KUKKON~N 

Säsong rensning och analys av , månadsserier. Nordisk Statisti s~ 

Skriftserie Nr. 12. 

C.W.J. Granger - M. Hatan~kaJ Spectra~ analysis of econo mi c 
time series. (Kirja-arvostelu) ,Kansantaloudellinen Aikakaus-

kirja, Nide 2, 1967. 
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SEPPO LEPPÄNEN 

Kuljetuslaitos 1919-1950. Teoksen Itsenäisen Suomen talous-
" 

historiaa 1919-1950. 

Rahoitusmarkkinoiden tilastoinnin uudista minen. Suomen Pankin 

taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:30, 

Helsinki 1967. 

Rahoitusmarkkinatilastojen keh itt ~minen. Säästöpankki lehden 

lii te "Taloudellinen S·uunnin". 

Kirja-arvosteluja. 

ja Nide 4, 1967. 

SEPPO LINDBLO fvI 

Kansanta loudellinen Aikakauskirja Nide 1 

PUBeenvuoro (Niilo Koljonen: Yritysdemokratia mikro- ja ma k ro

taloudellisena ongelma n a). Kansantaloudellinen Aikakausk irja, 

Nide 2, 1967. 

Puheenvuoro (Timo Helelä: Tulopolitiikka - uusi nimi vai 

uusi suunta). Kansantaloudellinen Aikakauskirja, Nide 3, 

1967. 

AHTI MOLANDER 

Palkkapoliittisia k y s ymyksenasetteluja. Rakentava Talouspoli

tiikka '67, s. 24-27. (Yhdessä Timo Helelän kanssa). 

Hintojen ja palkkojen keskinäisestä riippuvuudesta ja niiden 

viimeaikaisesta kehityksestä. KOP Taloudellinen katsaus 1/67. 

RALF PAULI 

Finland' s Forei gn Trade in 1966. Bank of Finland f'.lonthly 

- . Bulletin, May 1967. 

Råvarurrarknaderna. i'1ercator, marraskuusta 1967 lähtien, kerrar. 

kuussa. 

KARI PEKO NEN 

Kehitysnaiden keskeiset taloudelliset on gelmat. Kehitysapuasiai n 

neuvottelukunnan työvaliokunnalle laadittu luonnos. 

Murray Kemp, The Pure Theory of International Trade. (Kirja

arvostelu), Kansantaloudellinen Aikakauskirja, Nide 4, 1967. 
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KARI PUUf"lIANEN 

Some Aspects of the Finnish Experience in Index-tied Deposits. 

Bank of Finland r'ionthly Bulletin, January 1967, s. 18-22. 

Suomen Pankin setelinanto. Säästöpankkilehti No 1/1967. 

Sanomalehtikirjoituksia. 

HENRI J O. VARTIAINEN 

Valtiontalouden auto mat iikan oppihistoriallista taustaa. 

Kansantaloudellinen Aikakauskirja, Nide 4, 1967. 
~ 
~ 

Valtiontalouden rahoitusonge lmat. Uusi Suomi 17.2.1967. 

Heinz Heller, Finanzpolitik. (Kirja-arvostelu), Kansanta

loudellinen Aikakausk irja, Nide 1, 1967. 

'. 
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TUTKIJOIDEN ESITEU,'lÄTOHlINTA vuo~rNA 1967 

TIMO HELELÄ 

Ne 15 rikasta. Helsingin yliopistolla 13.2.1967. 

Tulopolitiikka - uusi nimi vai uusi suunta. Kansantaloudellisen yhdis

tyksen kokous 17.3.1967. 

SuhdaDBekatsaus . Pankkiva ltuusmiesten kokous 20.6.1967. 

Talouspoliittisia murheita. Suur lähettiläiden kokous 21.6.1967. 

Talouselämän näköaloja. Teknisten Liiton luentopäivät, Lappeer~anta 

21.10.1967. 

Tuleva tulonjakopolitiikka. AKAVAn työmarkkinaseminaari 26.10.1967. 

Suomen talousjärjestelmän pääpiirteitä. Helsingin yliopistolla 20.11 ja 

27.11.1967. 

Talouselämän näköaloja. Turun Työväenopistolla 5.12.1967. 

Devalvaatiot ja teollisuus. Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus 19.12.1967. 
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LAURI KORPELAINEN 

Kuluttaja ja kansantalous. Studia Economica, Turun yliopisto 2.3.1967. 

Taloudellinen kas\~ - hyvinvoinnin perus t a. Yleisradio 6.4.1967. 

The Statement of Finland on ' the economic situat i on in Europe. Euroo

pan Taloudellisen Komission 22. yleiskokous, Geneve 24.4.1967. 

Kestokulutushyödy~keet kasvavassa kansantaloudessa. Oy Philips Ab:n 

piirimyyjäkongressi, Helsinki 11.8.1967. 

Kulutuksen r akennesiirtymistä lähivuosien aikana. Pauligin edustaja

kokous, Helsinki - Otani emi 6.10.1967. 

Kotitalouks ien merkityksestä pääomanmuodostuksessa . Yrj ö Jahnssonin 

Säätiön stipendienjakotilaisuus, Helsinki 16.12.1967. 

REINO AIRIKKALA 

Maksutaseen pääkohdat. Suomen Pankin konttorinjohtajien neuvottelu

päi 'Iät 8.4.1967. 

Maksutase ja sen merkitys kansantaloudessa~me. Säästöpankkien käytän

nön taloustiedon korkeakouluseminaari 7.11.1967. 

SIRKKA HÄ~ÄLÄINEN 

Kotitaloudet avainasemassa: kotitalouksien päätösten merkitys koko 

kansantaloude n kannalta. Porin Akateemisten Naisten kuukausikokous 

23.10.1967. 

PEKKA. KORPINEN 

'Pu.''1eenvuoro rau.ha n ja konfliktin tutkimu."kses ta . Taloustieteellisen 

Seuran työkonfere nssi 25.11.1967. ' 

PERTTI KUKKONEN 

Suunta ja Suhdanne -julka isu talouspolitiikan infor rr. aa,tion lähteenä. 

Esitelmä Suomen Tilastoseuran kevätkokouksessa 16.5.1967. 
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SEPPO LINDBLOM 

Mitä on devalvaatio? Esitelmä Helsingin Työväen Opistossa 7 marraskuu 1967. 

Teollisuus ja devalvaatio. Suomen Teknillisen Seuran kokous, marraskuu 

1967. 

RALF PAULI 

Vad ledde fram till devalveringen och vad betyder devalveringen för 

landets ekonomi och den enskilda medborgarens affärer. Grankulla Gillet 

r.f.:s möte 31.10.1967. 

MARKKU PUNTILA 

Rahoitusmarkkinoiden yhteyksiä. Suomen Pankin konttorinjohtajien' neuvot

teiupäivät 8.4.1967. 

r'listä ja miten maksan, tutkijan puheenvuoro kuluttajan vaihtoehtoisista 

rahoitusmahdollisuuksista Tekovan kuluttajapäivillä 10.4.1967. 

Taloudellinen tilannekatsaus 7 Pirkanmaan maakuntaliiton vuosikokouk

sessa 20.11.1967. 

KARI PUUMANEN 

Om några experiment med indexreglerad s parande. r'larstrand-kokous 7 

Hotel Hellebaek Kyst, Helsingör, Tanska 7 26.8.1967. 

HENRI J. VARTIAINEN 

Keskuspankin asema Ja tehtävät. Nuorkauppakamarin kokous Vaasassa 11.3.1967. 

·Keskuspankki. Sanoma Oy:n toimittajakoulu 22.9.1967. 

Taloustieteilijä hyvinvoinnin tulkkina. Taloustieteellisen Seuran työkon

ferenssi 26.1L1967. 

Taloudellisen tiedon vuosi. Suomen Pankin konttorinjohtajien neuvottelu

päivät 8.4.1967. 


