
TALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN 

TOIMINTA VUONNA 1969 



Taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tolminta 

vuonna ).969 

Vuosi 1969 011 merkkivuosi tutkimuslaitoksen toiminnassa. Maa · 

liskuussa 1969 oli kulunut 25 vuotta tutkimuslaitoksen perustami -

sesta. Samalla oli kulunut 40 vuotta Suomen Pankin suhdannetutki-

musosaston perustamisesta ja 50 vuotta tilasto-osaston perustamise : 

ta, jotka osastot vuonna 1944 yhdistettiin tutkimuslaitokseksi. 

Tutkimuslaitos vietti merkkipäivää 13. päivänä maaliskuuta järjes-

tämällä vastaanoton kutsuvieraille ja laitoksen henkilökunnalle. 

Tunnusomaista taloustieteellisen tutkimuslaitoksen toiminnallE 

vuonna 1969 on ollut informaatiotoiminnan kehittäminen, mm. Bul-

letinin uudistaminen ja aktlivinen osallistuminen Suomen Pankin in· 

formaatiotoimikuntien työskentelyyn. Laitoksen julkaisujen määrä 
, 

oli huomattavasti tavallista suurempi. Laitoksen henkilökunnassa 

tapahtui vuonna 1969 suurehkoja muutoksia. 

1 • . Julkai sut 

Monthly Bulletin ilmestyi vuoden aikana kuukausittain entises · 

sä muodossaan. Pääkirjoituksissa käsiteltlin Suomen Pankkia, työl-

lisyyttä, teollisuustuotantoa, indeksitalletuksia, metsätaloutta, 

yksityistä kulutusta, tulli- ja valuuttamääräysten helpottumista, 

uutta maatalouden h~ntalakia, ulkomaisia investointeja, pankkien 

luottopolitiikkaa, taloudellista tilannetta ja tulopoliittisia rat · 

kaisuja. Taka-artikkeleissa selviteltiin SITRAa, vakuutusyhtiöiden 

osuutta luottomarkkinoilla, Tutkimuslaitosta, talouselämää, ulko-

maankauppaa, taloudellista suunnittelua, maksutasetta, budjettia, 

metsätaloutta ja metsäteollisuuden näkymi~, talouselämän kasvun~ky· 

miä, hintoja ja palkkoja sekä s äästämistä. 

Bulletin ilmestyi 28-sivuise na maalis-· ja heinä kuussa j a mui n c 
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kuukau s ina 24-sivuisena . Lehd e n paino smäärä oli 5 500 kpl. Nel-

jästä taka-artikkelista otettiin eripainoks ia. 

Vuonna 1968 aloitettua Bulletinin uudistamis t a jatket t iin 

Setelipainossa laaditun ehdotuksen pohjalta. Uudistetussa asussa 

Bulletin ilmestyi ensi kerran tammikuussa 1970. 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisut 

vuoden 1969 aikana: 

Suomen Pankin vuosikirja 1968 (49. vuosikerta) julkaistiin 

suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä kuten aikaisemmin. Kirjan 

suomenkielinen painos oli 650 kpl, ruotsinkielinen )50 kpl ja 

englanninkielinen 1 025 kpl eli painos yhteensä 2 025 kpl. 

A-sarjassai l mestyi painosta suomen- ja ruotsinkielisenä 

Taloudellisia Selvityksiä 1968 , A:)l, jonka p a inatus oli aloitettu 

edellisenä vuonna . Kirjan suomenkielinen painos oli 1 000 kpl j a 

ruotsinkielinen 400 kpl. Taloudellisia Selvityksiä 1969, A:)2, 

ilmestyi vuoden aikana ja sisälsi yhden tutkielman: valtiot.tri 

Lauri Korpelainen ja valtiot.kand. Seppo Leppäne n "Vakuutussektori 
, 

rahoitusmarkkinatarkas telun valossa". Niteen suomenkielinen pai -

nos oli 1 000 kpl ja ruotsinkieline n 500 kpl. 

B-sarjassa julkaistiin seuraa vat t eokset: valtiot.tri Markku 

Puntil an v ä itöskirj a "pankk ijärj este l män rahoitusvarannot Suomen 

taloudellisessa kehityksessä vuosina 1948-1964 " (The Assets and 

Liabilities of the Banking Institutions in Finnish Economic Devel -

opment 1948-1964), painos 900 kpl; prof. J.J. Paunion "A Theoreti -

cal Analysis of Growth and Cycl es ", painos 600 kp l; valtiot.tri 

Ahti t'lolanderin väi töskirja "A Study of Prices .1 Hages and Employmer 

in Finland .1 1957-1 966 ".1 painos 900 kpl. 

C-sarjas sB; ilmesty i "Euroopan talousyhteisö", c:6, jonk3. pai -

n a tustyöt oli a loitettu edellisenä vuonna . Julkai su sisältää va ~ at 
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~iilo_Pusan kirjoittaman selostuksen Euroopa n talousyhteisöst ä ja 

suomenkielisen käännöks en Talousyhteisön perustamissopimukses t a 

liitteineen. Kirjan painos oli 2 400 kpl. 

D-sarjassa ilmestyivät seuraavat julkaisut: D:21, Timo Hel e lä 

"Työnseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919-1939", 

painos 300 kpl; D:22, Sirkka Hämäläinen "Kotitalouksien säästämi

seen vaikuttavista psykologisista tekijöistä ja niiden mittaamis 

mahdollisuuksista", painos 200 kpl; D:2), Heikki Koskenky lä "An 

Evaluation of the Predictive Value of the Inves tme nt Survey of the 

Bank of Finland Institute for Economic Research", painos 400 kpl. 

Ka~vututkimuksia-sarjassa aloitettiin valtiot.lis. Erkki Pih

kalan tutkimuksen 'fSuomen ulkomaankauppa 1860-1917" paina'Gus. 

Kansleri Hug o E. Pippingin kirjoittama Suomen Pankin histo riar 

2. osa "Kultakannan turvi s s a , Suomen Pankk i 1878-1914" (1 guldmyn'G 

fotens Hägn, Finlands Bank 1878-1914) ilmestyi painosta. Teoksen 

käänsi suomen kielelle valtiot.kand . Ki mmo Kara. Kirjan suomenkie

linen painos oli 1 700 kpl ja ruotsinkielinen 900 kpl. 

Suomen Obligaat iokirja 1968 julkaistiin yhtenä nite~nä suome n· 

ruotsin- ja englanninkielellä. Se sisältää tiedot vuoden 1968 ai

kana liikkeelle lasketuista obligaatiolainoista. Sivumäärä on 36 

ja painos 500 kpl. 

Suunta ja suhdanne ilmestyi neljännesvuosittain kuten edelli

senä vuonna ja se julkaistiin yhtenä niteenä suomen ja eng lannin 

kielellä. Julkaisun painos vuoden 1969 1, II ja 111 neljänneksenä 

oli -500 kpl ja IV neljänneksenä 550 kpl. 

Tutkimuslaitos osallistui my ös vuonna 1969 Eduskunnan pankki 

valtuusmie st e n kertomuksen ja SuomEn. Pankin vuosikertomuksen laad it 

taan. Tutkimuslaitos on hoitanut myös vuo s iker tomuksen jake lun. 
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2. Kirjasto 

Suo me n Pankin kirjastoon, joka on tutkimus l a itoksen hoidos sa , 

luetteloit iin vuode n 1969 aikana 622 uutta nidettä. Näistä oli 

523 oste ttua ja 99 lahj ana tai vaihtokappaleena saatua koti- ja 

ulkomaista teosta. Niteitten kokonaismäärä oli vuoden lopussa 

16 299 kpl. Kirj astoon saapui säännöllisesti 80 kotimai sta ja 109 

ulkomaista aikakauslehteä ja -kirjaa sekä 10 ulkomaista ja kolmiseJ 

kymment ä kotimaista sano ma lehteä. Sen lisäksi on saapunut lukui s a 

määrä erilaisia koti- ja ulkomaisia a ikaka u s lehtiä, tiedotteita 

ja erityissäilytteit ä , jotka on osaks i arkistoitu, osak s i lahjoi 

tettu muille kirjastoille. Kaukolainoja on välitetty 20. 

Kirjastonhoitaja on osallistunut mm. Vaasan valtakunnallisill ! 

kirjastopäiville ja kirjastoinformaation luennoille, tutustunut 

muiden tutkimuskirjastoj en toimintaan j a laatinut laajahkon PM:n 

Suomen Pankin kirjaston kehittämisestä. Osa uudistuksista on to

teutettu, o sa vielä suunnitteilla . 

3. Informaatio ja tilastot 

Tutkimuslaitoksen tehtäviin on kuulunut avustaa johtokuntaa 

sen käyttöön tarvittavan aineiston hankkimisessa, muistioiden ja 

selvitysten laatimisessa sekä johtokunnan antamien erikoistehtäviel 

suorittamise ssa. Laitos on osall is tunut tiiviisti Suomen Pankin 

informaatiojär j estelmän kehittämiseen tarkoitusta var ten muodoste

tuissa työryhmissä ja toimikunnissa . 

Tutkimuslaitos on avustanut kansainvälisiä rahalaitoksia ja 

järjestöjä Suomen t a loutta koskevissa kysymyksissä ja toimittanut 

niille niiden tarvitsemaa aineistoa. OECD:n, IMF:n ja IBRD:n dele· 

gaatioille on annettu tarpeellista s~lvitysapua . Tietoja Suomen 

talous e l ämäs ti on toimitettu ulkoma isille pankeil l e ja tutkijoill e 

sekä kotimaassa Tilastolliselle pää to imistolle sekä muille julki-
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sille virastoille ja laitoksille sekä pankeille, tutkijoille jne. 

Pohjoismaisilla ja muilla kansainvälisillä forume illa tutki 

muslaitoksen edustajat ovat osallistunee t suhdannetil a nteen sekä 

tieteelliste n onge lmien selvittelyyno Suome n liittyminen OECD:hen 

merkitsi tässä suhteessa kansainvälisten kontaktien lisääntymistä 

kuluneena vuonna. Koti maa ssa on pyritty kehittämään yhteistyötä 

muiden tutkimuselinten, korke ako ulujen, tilastovirastojen ja kes

kusjärjestöjen kanssa tutkimustyön ja tilastojen tuotannon tehosta

miseksi. 

Laitoksen säännöllisiä tilastotöitä ovat olleet Suomen Pankki , 

ja raha markkinoita koskevat tilastot sekä maksutase, josta on jul

kaistu säännöllistä til as toa neljännesvuosittain. Laitoksen hoj.

dettavina ovat ed e lleen luottomarkkinoita ja luottokantaa koskeva t 

tilastot, joita ryhdyttiin vuonna 1969 julkaisemaan monisteina. Ra 

hoitustilastojen kehittämistyö, jota va rten maisteri Leppänen otet

tiin laitoksen palvelukseen vuonna 1965, johti Tilastollisen n e u

vottelukunna n rahoitustilastojaoston perustamiseen . Jaoston teh 

tävänä on esittää vuoden 1970 loppuun mennessä ehdotus S00men ra

hoitustilastojen kehittämisestä. Tutkimuslaitos on o sal listunut 

tiiviisti jaoston työskentelyyn. 

Tutkimuslaitoksen tilastotiedonantojen ulkoasun yhtenäistämi

seksi suunniteltiin vuonna 1969 ItTilastotiedotuksial! -sar ja. Tässä 

sarjassa julkaistaan tutkimuslaitoksen keräämät tai muokkaamat ti

lastot vuoden 1970 alusta l ähtien. 

4. Suhda nne kehityksen seuraaminen ja ennustaminen 

Taloudellis e n kehityksen seuraamisella ja ennustamisella on 

tutkimuslaitoksen toiminnassa ollut keskeinen sija. Vuoden ~ikana 

on vaki intuneen t avan mukaan l aad ittu neljä arviota taloud e llis8 0 -

ta kehityksestä johtokunna n käyttöä varten . Maaliskuun ennuste s i -
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sälsi itsenäisen suhdannearvion lähes kahdeksi vuodeksi eli vuo-

siksi 1969- 1970 eteenpäin. Tässä ennusteessa edellytettyä kehitys 

kuvaa tarkist e ttiin kesä~ ja syyskuun ennusteissa. Joulukuun en-

nustees sa pyrittiin t arkasteluhorisonttia laajentamaan myös vuot ta 

1971 koskevaksi. Ennustei ssa jouduttiin kiinnittämään erityist ä 

huomiota vakauttamistoimenp iteiden vaikutuksiin. Joulukuun ennus-

teessa jouduttiin lisäks i ottamaan huomioon suhdannevarausjärjes-

telmän käynnistymisen aiheuttamat vaikutukset. 

Ennusteme todiikkaa on pyritty vuoden aikana edelleen systema-

' tisoima~n ja täsmentämään . Tätä tarkoitusta varten on ollut toi 

minnassa työryhmiä, joiden tehtävänä on ollut ~räiden sektoreiden 

ennust emene t e l mien parantaminen. Lisäksi on tutkimuslaitoksessa 

vuoden 1969 aikana kartoitettu sektorikohtaisesti käytössä olevi en 

ennust emenetelmien erityispiirteet ja laadittu parannusehdotuksia. 

Pyrkimyksenä on lähivuosina lisätä taloudellisten ennusteiden kvan-

titatiivista sisältöä ja parantaa mahdollisuuksia erilaisten ta-

louspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten mittaamiseksi. 
f 

Perustilastoja on jatkuvasti kehitetty suhdanneanalyysin j a 

ennustamisen tarpeita vastaaviksi. Laitoksessa suoritettu perus-

tutkimustyö liittyykin suurelta osin juuri suhdannekehityksen en-

nustamismenetelmiin. Perustilastoja on muokattu tätä tarkoitusta 

varten laitoksessa kehitettyjen tietokone ohjelmien avulla. 

5. Automaattinen tietojenkäsi ttely 

Tutkimuslaitoksen automaattinen tietojenkäsittely tehtiin pää-

asiassa Suomen Pankin tietokoneella. Koneaikaa käytettiin noin 

420 tuntia. Aikasarja -ana lyyseihin suhdannekeh ityksen seuraami.sta 

ja ennustei ~a sek~ Suunta ja suhdanne -julkaisua varten käytettiin 

koneaj asta runsas puolet. To isena run saasti tietokoneaikaa vaati-

vana sovellutuks ena oli edelleen laitoksen julkaisujen o boi tteisto-
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jen hoito ja osoitteiden kirjoittaminen, johon käytettiin noin 80 

tuntia. Maksutasetilasto .ja i.nvestointikyselyn tulokset on edel··· 

leen k~sitelty tietokoneen avulla edellinen kuukausittain, j~lkim

m~inen kahdesti vuodessa. 

Edellisten lis~ksi tutkijoiden omat laskelmat, p~~asiassa 

aikasarja~ ja regressioanalyyseja, on tehty Suomen Pankin tietoko

neella. Kotitalouksien tulojen käyttö~ koskevan tutkimuksen koe

kyselyn tulosten käsittelemistä varten rva Jokinen teki ohjelman. 

Tulosten käsittelyyn käytettiin koneaikaa 60 tuntia. Toisena uute· 

na sovellutuksena oli luottokantatilastojen aineiston käsittely. 

Tietokonetöiden käytännöllisestä puolesta huolehti edelleen rva 

Jokinen. 

Laitokseen otetut uud et tutkijat ovat nyt jo yleensä s aanee t 

tiet ee llisen ti eto jenkäsi ttelyn peruskoulutuksen yliopistoissa tai 

korkeakouluissa, mi.kä on vähentänyt laitoksen osuutta tietokone

koulutuksessa. Vuo~na 1969 kand. Sukselainen suoritti FORTRAN 

-kurssin ja konttoriapulainen Henriksson ATK -peruskurssin ja 

FORTRAN -kurssin. 

Vuoden lopulla tri Kukkonen osallistui teknis-tieteellisen 

suurtietokoneen hankinnan suunnitteluun SITRAn ja Valtion tietoko 

nekeskuksen edustajien kanssa. Suomen Pankki pää tti hankkia tieto

koneen koko maan yliopistojen ja korkeakoulujen käyttöön. Tutki

muslaitos tulee samalla saamaa n osuuden tähän tieteelliseen tieto

jen käsittelyyn sopivaan erittäin tehokkaaseen tietokonejärjestel

m~~ri. 

6. Tutkimu s toimin ta ja opinnot 

Tri Ko~pela~nen on jatkanut tutkimustyötä~n kotitalouksien tu

lonkäyttöä koskevaa tu tk imust a varten ja tehnyt yhdessä J.J. Pau~ 

nion ja Ahti Molanderin kanssa suhdannekehityks en ennustemallia 
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koskevan s e lvityksen. 

Tri Kukko!!e1:1 t eki tu tk i mustyöt ä Suomen kansantalouden ekono

metrisestä suhdannemallista ja sen investointiyhtälöistä (vuoden 

puoliväliin saakka USA:ssa). Vuoden lopulla hän organisoi tutki~ 

mustyötä mallin rakentamisen jatkamiseksi laitoksen tutkijoiden 

yhteistyönä. 

Tri Puntila sai valmiiksi väitöskirjansa "Pankkijärjestelmän 

rahoitusvarannot Suomen taloude llisessa kehityksessä 1948-64", jo

ka esitettiin tarkastettavaks i maaliskuussa. 

Tri Molanderin väitöskirjan aihe oli "A Study of Prices, \'Jage~ 

and Employment in Finland 1957-1966 11
, ja se esitettiin tarkastetta 

vaksi toukokuussa . 

Maist. Airikka la valmisteli lisensiaattityöt ään devalvaatio n 

vaikutuksesta Suo men maksutaseeseen e nnen siirtymistään Pariisiin 

OECD:n sihteer istöön. 

Maist. Arimo ja maist. Aurikko ovat jatkanee t opintojaan li

sensiaatin tutkintoa varten ja perehtyneet lisensiaatti työnsä ai

neistoon. 

Maist. Elonen on jatkanut lisensiaattityötään valtion lainan

oton rahat a loude llisista vaikutuksista ja merkityksestä valtion me 

nojen rahoituksessa. Yhdessä maist . Arimon kanssa hän on li säksi 

valmistellut tutkimusta kirkon taloudest a . 

Maist. Hämä läinen oh saattanut loppuun lisensiaattitutkimukser 

sa kotitalouksien säästämiseen vaikuttavista tekijöistä. Hän on li

säksi suorittanut ensimmäisen osan lisensiaattityöstään ' ja valmis

tellut helmikuussa 1970 toimeenpant a vaa 1 250 kotitaloutta käsittä

vää kotitalouksien tulojen käyttöä , e rityisesti säästämistä koske

vaa h aastattelututkimusta. 

Maist. Korpine n on j atkanut li sens iaattityötään ulkomaankaupan 
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takaisinkytkent~mallista. 

Maist. Koskenkyl~ on jatkanut tilastotieteen opintojaan ja 

kirjoittanut t ~m~n aineen l audat urtyön Suomen Pankin investointi 

kyselyn otant aan liittyvist~ ongelmista. 

Maist. Kostiainen on jatkanut tilastotieteen ja sosiaalipoli 

tiikan opintoj aan ja va lmistellut lisensiaattityöt~~ teollisuuden 

pankkiluottojen kysynn~st~ ja tarjonnasta Suo messa . 

Maist. Kukkonen on j atkanut opintojaan kansantaloustieteess~. 

Maist. Lepp~nen s a i valmiiksi rahoitusmarkkinoita koskevan 

lisensiaattityöns~, joka hyv~ksyttiin kesäkuussa. 

Maist. Paul.:b on samoin jatkanut lisensiaattityöt~än valuutta

kurssipoli tiikasta ennen siirtymj_stään EFTA:n sihteeristöön. 

l\1aist. f~kone~ sai valmiiksi laudaturtyönsä yrityksen rahoi-· 

tuksen kusta nnust e n määräämis e stä j a va lmisteli li sensiaattityötä~r 

pääomantuontitarpees ta. 

Maist. Poh jola valmisteli tutkimusta kotitalouksien varainkäy

töstä ja maist. Puuman e n jatkoi tilastotieteen opintoj aan lisensiac 

tin tutkintoa vart en saaden valmiiksi tämän aineen lauda~urtyön en· 

nen l~htö~än London School of Economics'iin opi ske lemaan. 

Maist. Salmi on myös jatkanut tilastotieteen opintojaan ja 

valmistellut alustavasti lisens iaattityöt~~n rahalaitosten kust a n

nus- ja tuottorakenteesta. 

Maist. Sukselaine n,samoin kuin maist. Varjone n, on jatkanut 

tilastotieteen opintojaan. Maist. Va rjonen on lis~ksi perehtynyt 

alustavasti lisensiaattitutkimuksensa aihepi iriin. 

Professori J.J. Paunio on edelleen toiminut tutkimuslaitoksen 

neuvonantaj ana ohjaten e rityi s esti l a itokse s sa suoritettavaa tut

kijakoulutuksee n l i ittyv i ~ tutkimuksia. Sa moja tarkoitusper i ~ py

rit ään edist~mään er i sektoreiden tutkimusryhm~ toiminn alla. 
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Valtiotieteen tohtorin arvon saavuttivat vuoden aikana lis. 

Run tlla ja 1 iso t101ander. Assi s tent tien ja lai toksen muiden toi-· 

mihenkilöiden opinnoista mainittakoon , ett~ rouva Jokine~, jonka 

vastuulla ovat laitoksen ti etokoneohj e lma t, on jatkanut matematii

kan ja tilastotieteen opintoj aan, samoin ma ist. Starck sosiologian 

ja tilastotieteen opintoj aan . 

Erikoisteht~viens~ sek~ tut k imustöidensä ohella kaikki tutki

jat ovat jatkuvasti osallistuneet taloudelliseen selvitys- ja en 

nustetyöhön. Samoin he ovat olleet mukana informaatio toiminnassa 

pit~m~ll~ mm. luen toja ja esitelmiä taloudellisia ja yhteiskunna l 

lisia kysymyksiä käsittelevistä aiheista, esiintymällä radiossa ja 

televisiossa sek~ avustamalla p~iv~lehtiä ja taloudellisia aika

kausjulkaisu ja. Luet telo tutkijoj,den l aa timista kirjoituks ista on 

esitetty liitteess~ 1 j a luettelo heid~n pit~mist~än esitelmistä 

ja alustuksista on liitteessä 2. 

Tutkimu s laitoksen valvOlmassa suoritetaan maamme pitkän a jan 

taloudellista kasvua selvittelevää tutkimusta ns. Kasvututkimus

toimikunnan johtamana . Toimikunnan puheenjohtajana on ylijohtaja 

Eino H. Laurila Tilastollisesta päätoimistosta ja varapuheenjohta

jana profes sori J.J. Paunio. Tutkimuslaitosta edustavana jäsenenä 

toimikunnassa oli tri Vartiaine n ja h~nen saa tuaan virkavapaud en 

tri ~~~elainen. Kasvututkimustyön valvojana Suomen Pankin puoles 

ta on toiminut tri Helel~. Vuode n aikana on ollut painatusvaihees

sa valtiot.lis. Erkki Pihkalan tutkimus "Suo men ulkomaankauppa 

1860-1917 ", joka s aatan een julkaistuksi alkukev~äst~ 1970. Vuod en 

1969 aikana yhteiskuntat. maist . Heikki J. Kunnas on j~tt~nyt toi

mikunnalle k~sikirjoituksen tutkimuks e staan "Me tsätaloustuotanto 

Suomessa 1860-1960 " ja valtiot .li s . Eero Heikkonen käsikirjoitukser 

tutki muksestaan !fA suntopalve l ukset , asuntokanta ja asuntojen tuc-
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tanto Suomessa 1860-1965". 

7. Komiteat ja toimikunnat 

Tri Korpelainen on Talousneuvoston varaj~sen 2.6.1966 alkaen, 

Talousneuvoston reaali-investointijaoston j~sen 4.9.1968 alkaen, 

Pitk~aikaisten sopimusten tarkistamiskomitean j~s en 19.9.1968. Li -

s~ksi h~non Työllisyyskomitean j~sen 27.2.1969 alkaen, SP:n infor

maatiotoimikunnan (IT) j~sen marraskuusta 1968, AVJ-työryhm~n pu -

heenjohtaja joulukuusta 1969 sek~ Kasvututkimustoimikunnan j~sen 

1.7.1969 alkae n. 

Tri Kukkonen on toiminut tutkijana Kulkulaitosneuvoston j~~n 

\ 

murtajia ja talviliikennett~ koskevassa tutkimusprojektissa ja työ 

ryhm~ss~. Samo in h~n on j ~senenä SP:n Koulutustoimikunnassa (ITO) 

sek~ ITB- j a Audiovisuaa lisessa työryhmäss~. 

Tri Vartiainen toimi Puolustustaloudellisen Suunnittelukunna n 

rahoitusjaoston sihteerin~ 31.5.1969 saakka sek~ Suomen Pankin kou-

lutusj aoston j~senenä 31.5.1969 saakka. 

Tri Puntila toimii Tilastollisen neuvottelukunnan rahoitusti-

lastojaoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana 21.4.1969 alkaen~ 

Talousne uvoston investointien rahoitusta tutkivan jaoston puheen-

johtajan varamiehen~ 4.9.1968 alkaen. Lis~ksi h~n on Suomen edus-

tajana OECD:n Group of Gov ernment Experts on Financial Markets/s sa 

syksystä 1969 (ryhmä kokoontui ensimm~isen kerran tammikuussa 1970 ) 

Hän on myös The Hambros Bank 1967 Scholarship -apuraha toimikunnan 

sihteeri vuodesta 1967, Suomen Pankin ITB-toimikunnan puhe enjoh t aj2 

kev~~st~ 1969 ja Kunnallishallinnon luottoasiain neuvottelukunna s 

sa tri Helelän varamies 6.11.1969 alkaen. Lisäksi h~n otti osaa 

Tilinp2.~tt~jän p~iv~än 4.12.1969 Helsingissä. 

Tri Mola0der on Talousneuvoston tulopoliittisen tutkimusryh~ ~ ~ 

jäsen (toimii edelleen) ja Talousneuvoston työvoimapoliittisen t ~~ -
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kimusryhmän j äsen syksystä 1969 alkaen. 

Maist. Elonen on toiminut koko vuoden Suome n Pankin kasvutut-

kimustoimikunnan sihteerinä. 

Maist. Hämäläinen on ollut Kuluttajaneuvoston jäsen 1.1.1 ~68 

alkaen ja toiminut Julkisen sanan n euvostossa 14.2.1969-31.12.1 969. 

Maist. Korpinen on Ulkoasiainminis teriön Euroopan markkinaky

symyksiä selvitt e levän toimikunnan varajäsen maaliskuus ta 1968 al-

kaen sekä Talousneuvoston ulkomaankauppajaoston jäsen syyskuusta 

1968 alkaen. 

Maist. Leppänen toimii Taloudellisen neuvott e lukunnan rahoitu ~ 

tilastoj aoston sihteerinä 13.5.1 969 alkaen. 

Maist. Kostiainen on ollut Talousneuvoston investointien ra-

hoitusta käsittelevän jaoston sihteeri 15.10.1968-6. 5.1969. 

Maist. Varjon en on Talous neuvoston tulopoliittisen tutkimus

ryhmän vara jäsen j a joulukuusta 1969 Eitkäaikaisten sopimusten tar-

kistamiskomitean toinen sihteeri. Hän toimi myös Helsingin yli-

opiston opintolautak unnan varapuheen johtaj ana 15.3.1969 s aakka. 

Tiete e llise en toimintaan liittyvistä tehtävistä maibittakoon, 

että tri Var tiainen on toiminut Kansantaloudellisen Aikakauskirj an 

päätoimitta jana kesäkuun 1969 loppuun. Tri Molander on toiminut 

Talous tieteel lisen Seuran puheenj ohta jana maaliskuusta 1969 alkaen 

sekä luennoinut Helsing in seudun kesäyliopistossa kaksi kansanta -

loustieteen peruskurssin luen tosar j aa ja ekonometrian jatkokurssin 

Helsing in yliopistossa syyslukukaudella 1969. Maist. Airikkala 

toi~i Kauppakorkeakoulussa ylimää r ä isenä opettaj ana 1.6~1969 saak-

ka s ekä johti ulko maankauppaa ja maksutasetta käsittelevää s emina a -

ria. Maist. Elonen on toiminut Kansantaloudellisen Aikakauskirj an 

toimitus sihteerinä. Mais t. H~mäläin en on jäsenenä SITRAn toi meksi · 

anno sta suoritettavaa uudistumiskäyttäytymistutkimusta valvova ssa 
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toimikunnassa marraskuusta lähtien. Maist. Korpinen on kuulunut 

Taloustietee llisen Seuran johtokuntaan ja johtanut Helsingin yli-

opistossa kansainvälisen talouspolitiikan ongelmia käsittelevää 

laudatur-työryhmää kevätlukukaude lla 1969. Maist. Kukkone n on 

kuulunut Helsingin Ekonomit r.y:n pankkiekonomien kerhon johtokun-

taan. Maist. Leppäne n on luennoinut kansantalouden peruskurssin 

Kuopion kesäyliopistossa. Maist. Pekonen on toiminut Taloustie-

teellisen Se uran sihteerinä ja sen vuosikirjan toimittajana. Maist. 

Sukselainen on samoin Taloustietee llisen Seuran vuosikirjan toi-

mittaja. 

8. Ulkomaiset kokoukset 

Tri Korp e lainen osallistui OECD:n Talous- ja kehityskatsaus-

komitean kokoukseen Pariisissa 27.2. ja The City of London -kurs-

siin Lontoossa 4.-16.5. 

Tri Kukkonen otti osaa Nordisk konjunkturbevakning -kokoukseer: 

Kööpenhaminassa 11 011. 

Tri Puntila oli mukana OECD Seminar for Financial Programm-

ing'issa Pariisissa 16.-22.2. 

Tri Molander osallistui ECE:n nykyaikaisten matemaattisten me-

netelmien ja tietokonetekniikan soveltamista taloudelliseen tutki~ 

mukse en käsittelevään hallitusasiantuntijain kokoukseen Geneve ssä 

24.-28.2. ja OECD:n talouspolitiika n komitean 4. työryhmän kokouk-

seen Pariisissa 9·-10.10. 

Maist. Leppäne n oli OECD:n rahoitustilastotyöryhmässä Suomen 

edustajana 17~-20.6. ja 9.-12.120 

Maist. Koskenkylä otti osaa CIRETin konferenssiin Madridissa 

17.-19.9. 

Maist. Pekonen osallistui OECD- Tourism Committee'n kokou kseen 

Pariisissa 2.~4.2.~ Suhdanneva lvontakoko ukse en Tukhol massa 2.6. j a 

Suhda nnevalvontakokouksen esikokoukseen Tukholmassa 4.11. 



Maist. Varjonen osall istui Pohjoismaisen Kes~akatemian tule

vaisuudentutkimusryhm~n työsken telyyn Trondheimissa 1.-10.8. 

~!!enkilökunta 

Vuoden kuluessa tapahtui normaaliin tapaan muutoksia tutki

muslaitoksen henkilökunnassa. 

Seuraavat muutokset tapahtuivat henkilökunnan vakansseihin 

~~oituksissa: 

Valtiot.tri Pertti Kukkonen, joka 1.6.1968 lukien toimi tut

kimuslaitoksen vakinaisena tutkijana, nimitettiin 1.6. lukien tut

kimuslaitoksen toisen osastop~~llikön toimeen. 

Valtiot.tri Markku Puntila, joka 15.9.1960 lukien toimi tut 

kimuslaitoksen ylimä~r~isenä tutkij ana, nimitettiin 1.5.1969 lukier 

vakinaiseksi tutkij a ksi ja mä~rättiin edelleen 1.7.1969 lukien hoi

tamaan vt:nä toisen osastop~ällikön tehtävi~ tri Vartiaisen virka

vapauden ajan. 

Valtiot.tri Ahti Molander, joka 1.6.1961 lukien toimi ylimää

r~isenä tutkijana, nimitettiin 1.6. lukien vakinaisen tut k ij an toi

meen. 

Konttoriapulainen hum.kand. Helena Holmqvist nimitettiin 

kanslistiks i 1.1.1970 lukien. 

Ylim~äräiset tutkimusa pulaiset, merkonomit Anneli Heikkilä ja 

Airi Henri.t~ nimitettiin vakinaisiksi konttoriapulaisiksi 

1.1.1970 lukien. 

Virkavapaina olivat seuraavat henkilöt: 

Valtiot.tri Pertti Kukkosella, joka edellisenä vuonna oli hy

väksytty visiting scientist'ina Kalifornian yliopistoon (Berkel ey ) 

lukuvuodeksi 1968/69, oli paIkallista virkavapautta 1.9.1968 

30.6.1969. 
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Osastop~~llikkö , valtiot.tri Henri Vartiaiselle myönnettiin 

palkatonta virkavapautta 1.7.1969-)1.12.1971 Principal Adminis

trator'in vakanssin hoitamiseksi OECD: n siht eeristöss ~ Pariisissa. 

Kauppat .ka nd. Reino Airikkalalle myönnettiin palkatonta virka · 

vapautt a 1.6.1 969-31.12.1971 Administrator'in vakanss in hoitamisek · 

si OECD:n sihteeristös s~ Pariisissa. 

Kauppat.kand. Kari Puumaselle myönnettiin paIkallista virka

vapautta 20.9.1969-30.6.1970 j atko ~opintojen suorittamista vart en 

London School of Ec onomics'is sa . 

Valtiot.kand. Ralf Paulille myönnet tiin palka tonta virkava

pautta 8.12.1969-15.12.1971 EFTA - sihteeristön t a loude llisen osas

ton assistentin t eh t ~vien hoitam iseksi Genevess~ . 

Kirjeenvaihtaja Paula Hyttiselle myönnettiin palkatonta vir

kavapa utta 21.10. - 31.12. ulko ma i s en opintomatkan t ekemist~ vart en . 

Professori J .J. PauniolIe, joka 31.3.1966 lukien on s ivutoi 

misesti toiminu t t al oustieteellisen tutk i muslaitoksen n euvonanta

jana, myönnettiin palkatonta virkavapautta 1.9.1 969-30.6.1970 ul~ 

koma isen tutkimusmatkan suorittamis t a va rten. 

Valtiot.lis. Seppo Lindblom, jolle 23.3.1968 oli myönnetty 

palka tonta lomaa siks i ajaksi jona h~n toimii p~~ministerin sih

teerin~, oli kertomusvu oden ajan edelleen virkavapaana. 

Tutkimusl a itoksen h enkilökunnasta erosivat seuraavat: 

Valtiot.kand . SeRPo Lepp~nen, joka 1.1.1970 siirtyi Tilastol

liseen p~~ toimis toon toime enpanemaan rahoitusmarkk inatilastojen 

uudistu sta . 

Konttoriapul a ine n Bert t a Ponsimaa 28 .2. siirty~kseen YKsityi

sen e linkeinoe l ~män palvelukse e n. 

Ylimäär~inen konttoriapulainen Ra1..j a La urila 15.8.1969. 

Kiel enta rkas ta ja Linda She ll ey 2.8. siirtyäkse en har joitta maar 
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jatko-opintoja Englantiin. 

Tutkimuslaitoksen 2alvelukseen otettiin vuoden kuluessa seu-

raavat henkilöt: 

kien. 

Jmmo Tapani Pohjola ylimääräiseksi tutkijaksi 1.6. lukien. 

Lauri Tuoma s Sukse lainen ylimääräiseksi tutkijaksi 1.6. lukier 

Pekka J-apio Kukkonen ylimääräiseksi tutkijaksi 15.7. lukien. 

Erkki Juhani Salmi ylimääräiseksi tutkijaksi 16.6. lukien. 

Esko Urho Kari Aurikko ylimääräiseksi tutkijaksi 16 0 10. lu -

Mr. C.M.G.F. Robinson, B.Sc. (Econ.), kotipaikka Sheffield, 

tutkimuslaitoksen julka isuj en ja selvitysten englanninkielisen 

asun tarkasta jaksi 1.8. lukien. 

Merkonomi Raij . ..§ Tellervo Laurila ylimääräiseks i tutkimusapu ·

laiseksi 1.3. lukien. 

Valma Vuokk o Varis-Ritari ylimääräiseks i tutkimusap ulai seksi 

1.9. lukien. 

Ekonomi Rj_ rkk~ Marjatta Kristiina Råman ylimääräis e ksi kont

toriapulaiseksi 1.12. lukien. 

Kauppat.kand. Sirkka Sinikka Anttikoski toimi ylimääräisenä 

kielenkääntäjänä kirjeenvaihtaja Hyttis en virkavapauden ajan e li 

21.10.-31.12. 

Tutkimuslaitoksen toimenhaltijajn määrä, virkavapaana olevat 

sekä vahtimes t ar i ja asiatyttö mukaanlue ttuna, oli vuoden lopus sa 

52. 

Helsingi ssä 28.2.1970 

Lauri Korpelainen Pertti Kukkonen 
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TUTKIJOIDEN KIRJALLINEN TOIMINTA. vuONNA 1969 

LAURI KORPELAINEN 

The Role of Insurance Co mpanies in the Finn~sh Credit Market. 

Bank 'of Finland ~ont~ly Bulletin, No. 2, 1969. 

The Bank of Finland Institute for Economic Research. Bank of ---_.- --------------
Finland Monthly Bulletin, No. 3, 1969 (yhdessä Henri J. Var

tiaisen kanssa). 

Vakuutussektori rahoitusmarkkinatarkastelun valossa. Taloudel

lisia Se lvityksiä 1969. Suomen Pankin taloustieteellisen tut

kimuslai to ksen julkaisuj a , Sa rja A:32 (yhde ssä Seppo Leppäs e n 

kanssa) . 

Inför !.§~onjunkturen-LEanc len). Forum för ekonond och te kni1< 

Nr. 1'(, 1969. 

Onk~_l3tkimusyhtei styötä ,ia tehtäväjakoa tehostettava yliopis

tojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten k esken. (Lausunto. ; 

Talouse l~mä No 46, 1969 . 

HENRI J. VARTIAINEN 

The Bank of Finland Institute for Economic Research. Bank of 

Finland Monthly Bulletin, No. 3, 1969 (yhdessä Lauri Korpelai 

sen kanssa). 

The Finnish Econamy in 1968 . Bank of Finland r'/lonthly Bulletir 

No. 4, 1969. 

Kokonai staloude lline n suunnittelu osallistumisen ja tavoittei

d e n onge l mana o Kansantaloudellinen aikakauskirja, nide 4, 1965 

Pulavuosien puris t us . Yrjö Jahnsson ja talouspolJittinen kes

kustelu Suo me ssa suuren maailmanpulan aikana. Käsikirjoitus 

Yrjö Jahnssonin säätiölle, toul':0kuu 1969 . 

Asp e~.1s 01"- Eco~omic Planning i n Finland . Ban!c af Finland 

Monthly Bu l J.etin, No. 6, 1969 . 
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Suunnit e l mallinen talouspolitiikka. Artikke li kokoomateokses

sa Taloudelliseen kans anvaltaan. Työv~en Sivistysliitto. KK, 

Hki 1969. 

MARKKU PUNTILA 

Pankkij~rjestelm~n rahoitusvarannot Suomen t aloude llisessa ke

hityksess~ vuosiria 1948-1964 . Suomen Pankin taloustieteelliser 

tutkimus laitoksen julkaisuja, Sarja B:29, Helsinki 1969 (v~i

töskirja) . 

AHTI MOLANDER 

The Finnish Economy in 1968. Bank of Finland ~'lonthly Bulletj.n, 

No. 4, 1969. 

Prices and Wag es in Finland s ince 195~. Bank of Finland 

Monthly Bulletin, No. 11, 1969. 

A Study of Prices, W~ges and Employment in Fjnland, 1957-1966. 

Bank of Finland Institute for Economic Re search Publications, 

Series B:31 , Helsinki 1969 (v~itöskirja ). 

Inflaatiotutkimuksen vaiheista ja ongelmista. Kansantaloudel

linen aikakauskirja, Nide 4, 1969. 

HEIKKI U. ELONEN 

Publie Finance in 1968. Bank of Finland Monthly Bulletin, 

August 1969. 

SIRKKA HÄMÄLÄINEN 

Kotitalouksien s~~st~mise en vai~uttavista psy kolog isista te

kijöistä. ~a n~id~n mittaa mismahdollisuuksista . Suomen Pankin 

talou stieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja , Sarja D:22, 

Helsinki 1969. 

Ho~.§e_hold Saving . Bank af Fir:land f·1on thly Bull etin , December 

1969 . 
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PEK KA KORPINEN 

Puheenvuoro prof. Y5ivi0!l esitelmän .J2hdost~. Ke.n sant a loudel

line n aikakauskirja , Nide 2, 1969 . 

P. M. Ta lou sneuvoston kehi tysarviota l aad i tt aess8. käytetyst~ 

metodiikasta . (Talousneuvoston ulkomaankauppa j aostolle ), 

huhtikuu 1969. 

Taloude llisen kans.5li1]vä~l~]L~en h.§.aste . Artikke li teoksessa 

Taloudelliseen kansanvaltaan , Työväe n Sivistysliitto, Hels in

ki 1969. 

Suomi ~integraatio. ( Risto Rännäli toim.) Helsinki 1969. 
Puhe e nvuoro. 

HEI KKI KOS KENKYLÄ 

An Eva lua ti on o f t he Predict ive Value ofthe Inves tmen t Survey 

of the Ba nk o f Finland Institute for Economic Re search. Suomen 

Pankin taloust ietee llisen tutkimusl~i toks en julkaisuja , Sarja 

D:2), Helsink i 1969 . 

Ovatko t e olli s uuden investo innit ke_hittyneet odotetull a t a val

la? Osuu skauppal ehti N:o 2, 1969 . 

SEPPO KOSTIAINEN 

Investoin tivaihtoehto jen~timaa~inen ~{alinta. Kan santaloudel 

linen aikakau s kirja, Nide ), 1969 (yhdessä Kari Pekosen kans 

sa). 

TAPIO KUKKO NEN 

. Pankk i.eQJ2a lvelukilDai lus ta ja Dankki.palvelust e n m~nekint ekl: 

jöistä. Osuuskassa j ärjestön taloudellinen katsaus, N:o ), 

1969. 

KALEVI LA GUS 

Hyvinvoinnin hint a n o u see . Talouselämä N:o 50, 1969 . 
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SEPPO LEPPÄNEN 

Vakuutuss ektorj_ r ahoi tu s ma l'klctna t. a r lca s te 1 un valo ssa. Talou--
'" -- _ . 

delli sia Selvityksi~ 1969. Suome n Pankin taloust.ieteellisen 

tutkimuslaitoksen julka isuja, Sarj a A:32 ( yhdess~ La~ri Kor

pelai sen kanssa). 

RALF PAULI 

Foreign Trade in Finl and 1968. Bank of Finland Monthly 

Bulletin, No. 5, 1969. 

Råvarumarknaderna. Mercatorissa kahdeksan artikkelia kansain

v~lisist~ raaka-ainemarkkinoista. 

KARI PEKONEN 

Suo men kansa inv~l ise t l i j.ke tol met vuonna 1968. KOP:n Talo ude l 

linen katsa us 1T :o ), 1969 ~ 

Investo intiva iht.o ehto~n optimaalinen valinta . Kansanta1oude1 

linen aikaka uskirja, Nide 3, 1969 (yhdess~ Seppo Kostiaisen 

kanssa ). 

Investoinni t-työlli-"syys -.taloudellinen kasvu. Kansantaloudel

linen aikakauskirja, Nide 3, 1969 . 

Growing Scope of ~oreign Investment. Finnish Trade Review 

5/1969. 

Finland's B~lance of Payments in 1968. Bank of Finland Monthl~ 

Bulletin, July 1969. 

TUOMAS SUKSELAINEN 

P~~omantuottopros entin käsite ja mittaaminen - erityise~ti 

Suomen teollisuud e ssa . Kansantaloudellinen aikakauskirja, 

Nide -1, 1970 (painossa ). 
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TUTKIJOIDEN ESITELf:IÄ.TOII"IIN1\A VUO NNA 1969 

LAURI KORPELAIl'.JEN 

Vakaan ka svun vaihtoehto. Teknisten Liitto r y :n lue ntop~iv~t 

Savonlinna 26.9.1969 

Sääst ämi sen nruu 'c tuvat muodot. Kansantaloude J.li se n Yhdistyk 

s en kokou s Helsingiss~ 10.12.1969 . 

PERTT I KUKKONEN 

Taloudellisesta tilanteesta. Va ltakunna llinen Kod in pi ste 

kongressissa Aul ango ll a 4 .10. 

1Yhyen aj an ekono me t r i sistä makroma lle is ta .i~niiden i J}ve .. §:

toint i yhtälöistä . Suomen til as to seurassa 6.11. 

HEl'·IRI VARTIAINEN 

Kokonaistaloudel linen suunnittelu o sallis t u misen ja t a voi t

t eiden onf~e lmana . Kansant a l ou de ll ine n mdi stys , 20.2. 

Suunni tte lu kokonaistaJ.oudell i sesta n äk:ökulmasta . Alu s tus 

arkki te j tiylioppil a ide n j ärj es t äm~ssä suunnittelusemina a 

ris sa 2).). 

I'~ARKKU PU NTI LA 

Yritykse n raho itus t änään ja huome nna . Varkauden Kaupp a 

seura j a Euorkauppaka rnari 26 .). 

Taloudell i sen kasvun ede llytykset Su ornessa . Lahde n kesä 

yliopis to , taloudel l inen valistusseminaari 11. 6 . 

Ra~oitus~arkkina t ja kuntie~ luottorahoitus . Kunna llis-

opisto , ~uusula, Kanreer i en ja taloussihteeri e n neuvottelu 

p &.i v 2. t~ 2.10 . 
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Suo me n Pan;-cin rahaR_oli tiikka-ta'i!9i tteet , v 2.1ineet, rajoi tuk 

set . 28.10 . 

70-luvun pankkitoimi nta . Os a lli stuminen korokekeskusteluun 

säHstöpank injohtajien neuvottelukokoukse ssa, Mi kkeli 27 .1 1 . 

AHTI MOLANDER 

Tulopolitiikan välineistä . Liikkeen j ohdon ins tituutissa 

l~. 6 .1969 . 

PEKKA KORPINEN 

Suomen asema maailmantaloudessa, Maat ilata louden johtaj a 

koulutusseminaari 27 . 2 . 

Suomi yhdentyväs::i2. Euroopassa . Radiokeskustelu 2 .5 . 

Ulkoma ankaupan takaisinkytkent~mal li . Taloustiete e llinen 

Seura 13.5 . 

Talou~oli tij_kan tavoitteista . ja keinoista . Li i kkeenjohdon 

t hydennyskoulutuskurss i 22.5 . 

Teolli suusr:I2.isl c; n ja kehitysrna i de n välinen kauppa . Historian 

ja yhteiskuntaopin opettajien jatkoko ulutusseminaaii 19 . 8 . 

Talou se l ~mEmme eri indikaat torit . Vientikoulutu s s~~tiö 

25 . 9 . 

HEIKKI KOSKEl i KYLÄ 

Ciretin esitelm~ . 

SEPPO KOSTIAINEN 

Finlands l{r~_di tinrät tningar j a C~l1tral ban.kens upo gi fter 

o ch ps nningDoli ti>~en.s ins trlJ.i:1enter' i Finland . PohjoL3t11ais

ten vaihtovjT1Glj_lijoiden ko~cou.ks9ssa . 

Raha ja t aJ_o uclc:: llinen kasvu. Prof . Paunion j ohtamassa t ut:

kij akoulutus sen i naarissa . 



t 

Lllt e 2/s . ) . 

KARI PEKO NEN 

Taloude llinen katsaus . Suomen Punaisen Ristin t aloude lli set 

neuvottelup~~v~t 27 . 9. 

JO UKO V Ä.R.JONEN 

Risk Aversion sek~ Fisherian Analysis . Prof. Paunion tu t 

kijase rn inaari 7 . 2 j a 28.2. ( Yhdess2. Arj_ La i neen kanssa ). 

Ky}?ernetiika sta ja sys~.eemiteori o.s ta-, Poliittisen histori an 

opiskelijoiden tilaisuudessa Vanhalla ylioppilastalolla 4. 2 . 
( Yhdess~ Pertti Lindforssin kans sa ) 

1:.echnolof, ' ca l Foreca s ti nso Pohjoj.smaisen kesäakat erni a n tu 

l evaisuude ntll. 'ckir.1u sryhmä. 21 . ) . (Yhdessä Antti Kohon kans ~a ). 


