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Hallitus on päätt,ä.nyt/fin~Mesi!yksen 

eduskunnalle Suom~fi ;'l?~!!illkllti\ ((}hjeg!Hhl~ 

1l.6n 'muuttQ.mis~8t~~ ~Tark61tuksen~ on, 

että ~ Suomen ?,C1t1kin ,tHastooosastö ja 
Su.bgannetutkim"SOSasto yhdistetään ta· 
JOJ1$t<iet~1lisekst " " -tutkimuslaitokseksi. 

~onka: fehtävän~ Ol~Si' yal~Istå~ "Suomen 
Pankin toimintaa ja Inlllul,Ylei.Mi 'l:ll.lmzc 

dcllista kehitystä 'Valaisev,ia selvityksiä 

maan, jokSi uusi taloustieteellinen tut . 

khnuslaitos on ~tlUnnite1tu,. 'Tavan ta~ 
, , 

kaahan, 9n "ollut todett~ya, ;että,:äivat: 
keskeisiit:l talouepotli tUsHn toimenpitei~ 
5Un' l~itty~ät 'kans~ntal~ustietee11i8et -:i 
samoin kUin UiketaloustieteelUsetldn ~ 
'onge1mttt' ovat jääneet ~~U1e påte~ää\ 
sel'Vity~~ä, 'minkä vuoksi sekli valtioval-\ 
lan lalndiidlntöli 'Valmistelevat elimet; 

ctta laitusfUtdäntÖt~it~B joutuvat toknd 
maan kuin Unun~8Sli1 silmin tai pelkkien: 

• 1 

olettärnueteh: ja uskomusten varassa.! 
Mitä- vaurioita tästä kansantalouden ke-I 

hitykselle VOi koitua, on sanomattakin! 
" '1 

aelvä1i., .,',' I 
. On ,senvuoksi lausuttava, että halli-! 

tuksen. -ehdotus t~10li3tietee1lisen tutki· i 
muslEit~oksen peru,5fam18esta ansaitsee 

kaiken kannatuksen. Työtä ei _ tältä 1ai-
'ja suorittaå. taloudellisla ~uddmuksfi®. tokselta tule puuttumaan. 

sekä muita' tehtäviä, jotka pax:kin joh6 MW! tulee ,siihen or~ailisatiomuotoon" 
tOKunta sille antaa. T~tkimuslålto!! voisi joka laitokselle on suunniteltu, voita- ! 

varsil1aisen tarkoituksensa oheUa talfc neen siHlkln tolståiseksi pitää ta~k(ji. 
jota nuorille lahjnkkai11e H~deml@hme tUltaan vastaavana.,. Ajan 010011 on to

tilaisuuden pereh~yii varsinkin ~U&\is~hi sin ehk~ osoittautuva, ettei 'ole onnel
,opetus .. ja ka~vatustehtlvUn, je»nm:m ~n!.'l", lista. sitoa laltost~ keskuspankkiin,' jon- \ .. 
ditaan syst~maattleta ~alo1il8H<c~eemBttl ka. toImInta et kenties eiten joudu niin 

koulutusta. ulkokohtaisen kritiikin kohteeksi kuin 

Laitoksella olisi johtaja ~a molemo oliei tarp~en. Nimenomaan se säännös, 

milla osastoilla osastopäällikkö. TärkeHi joka siirtää tärkelss!i periaatteellisissa 

periaatteellisia kysymyksiä 'lFlahnistel" kysymyk8issä ~san valtuubia pankin 

taessa nämä kolme muodostaisivat toto Johtokunnan ,jäsenelle, on tuskin tältä 
mikunnan, jonka puheenjohtajana oHs[ kannalta onnistunut. Mutta toisaalta ne " 

tutklmuslnitosta valvova plimkin joMoQ myönteiset 'kokemukset, joita on saatu' I 
kunnan jäsen. sekä pankin tilasto-osaston että suhdan-

Ajatus taloustieteellisen tutkimuslaio netutkimusosaston täh)nastisesta toi
toksen perustamisesta, Olli vanl1ulBHkin minnasta, kehoittavat ainakin toistai

aivan oikeaan osunut. Kansan~R©llldIilUi" .seksi " pysyttämään tut~lm~slaitoksen 

nen tutkimustyö on meidän liiiilflfilBS!ilmme Suomen Pankin yhteydesai. Tutkimus

jäänyt pahasti jälkeen 1illill~!i1id~fiil '<lf&2S~ lai.toks~n kehityttyli ja saavutettua tar· 

taayasta .,toiminnasta. Ensinnäkin' Ofiil ~OO peetHsta, itsenäisyyttä voidaan ottaa 

dettava, etti tutkimusta lhlarjohlil~t'l!ilYil uudestaan harkittavaksi kysymys sen 
Kaiken kaikkiaan aivan mmJRl väMIiil, ja hatHnnollisesta asemasta. 

toiseksi sekin tutkimustyö, jo~il. 3U©li'fo 

tetaan, on hajaantunut pa.lhlallHp @!k~ 

mistään systemaattisesta kansantalou-! 
temrne tutkimisesta' voida puhuakaan.: 
Kuitenkin on aivan ilmeisti, että n1~i-: 

dän (llisi saatava sekä pätevä teoreetti.' 

n~n tutkimustyö että tiettyjä taloudelli- i 
sla. 'kä~Uinnöllisluontoi9ia. kysymyksiä J 

käsittelevä selvitystyö tehokkaaseen • 

. käyntiin, Selvää on tosin, ettei ~atsi-: 
naista teoreettista.. tutkimustYötä kily, 

sitominen pelkäst~f1n, ~on~?- tai jOiden-l 
i kin tutkimuSlalt(l~te~ Ylt~eyt~en, saa. ' 
\ tikka jonkin edeltäkäsin määritellyn oh-' 
jelman puitteisiin, 'Vaan" Qiisi pidettävä, 

huolta !iltii, että ~yös vapaavallntainen I 
te<>reettlnen tutkimustyö saisi' toiminta- ! 

mahdollisuuksia: ,~utta vaikkb näin i 
onk,in, Oli tolsatllta huomattava, että i 
tneUlä. odottaa. selv,ltystfi' kokonainen: 1, 

lårj\l :mitä kiir~impiä kalr!Gallltaloudellll 
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