
Suomen Pankin Johtokunnalle 

Olen saanut kymmenen'keskuspankkivuoden aikana raha-

taloudellisen keskuspankkiekonomistin koulutuksen, joka epäi-

lemättä on maan parhaita, ellei paras, joskaan ei hyvä. Nykyi

set tehtäväni eivät'anna juuri mitään mahdollisuuksia tämän, 

koulutuksen hyödylliseen käyttöön, vaan aikani ja energiani 

kuluu lukemattomissa toisarvoisissa tehtävissä, jotka orga-

Ilisaation ja henkilökunnan puuttuessa ovat langenneet baalleni. 

Olen tehnyt parhaani keskustelun käynnistämiseksi,tehtä

väkenttän:l ympärillä s jotta välttämättömiksi näkemäni organi-· 

satoriset peruskorjaukset saataisiin aktiivise$n kehittelyn 

alle. En ole voinut havaita pienintäkään elettä sUlmtaan, 

joka antaisi jotakin toivoa paremmasta tulevaisuudesta tässä 

suhteessa. 

Suomen Pa,nkin ilmapiiY'i on siinä määrin henkilökohtaisen 

pyrkyryyden, vallen halun ja kyynärpäätaktikoinnin sävyttämä, 

että p':inkin perustehtävlen koordinoi tuu..n hoi tOJn systemaatti-

sen ~hteisty6n puitteissa ei näytä olevan mitään edellytyksiä. 

KU,'1 tä.ssä i.lmapiirissä organisaa.tio ja tehtävien jako käytän;-

nöl2.isesti katseen kokonaan pw,ittuvat, tilanteesta on vaikea 

löytää ~lalopilk1<:uja. I-Iuolirr;atta siitä, että pidän itseäni 

paitSi koulutukseltani, myösperusasenteeltani varsin syvästi 
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keskuspankki-ihmisenä, olen vahvistunut vakaumuksessani,'ettei 

Suomeil Pankki voi nykyisellään tar jota minulle m3.hdollisuuksia 

tyYdyttävään elämäntehtävään. 

On ~enties syytä korostaa, että en ole korkeamman.palkan 

enkä erityisen virka-asema~ tarpeessa, vaa~ haluan ain6astaan 

tehdä työtä, joka vastaa koulutustani ja mielenkiintoni suun-

tautumista. 

Esi ttämäni perusteella pyydän, että minut huhtikulli'1 1 

päivästä 197~ vapautettaisiin Suomen Pankin talo~stieteellisen 

tutkimuslaitoksen osastopäällikön tehtävistä ~ekä välittö-

mästi kaikista koti- ja ulkomaisista komitea- ja asiantuntija-

tehtävistä. 

Monet tärkeäksi näkemäni selvitys-, kehittämis- ja kou-

lutus't;ehtävät ovat osaltani pahasti kesken. Tunnen velvolli-

suudekseni saattaa ne vaiheeseen, josta seuraajienJ olisi 

helpompi jatkaa. Tunnen myös vastuuta tutkimuslaitoksen 

rahataloudellisen ennuste- ja tutkimustyön jatkuvuudesta. 

Nykyisissä tehtävissäni minulla ei ole mitään mahdollis~uksia 

huolehtia näistä alueista. 

Näiden tehtävien suorittamiseksi olen valmis nykyisin 

palkkaeduin siirtyrr.ään erityistehtäviin suoraan johtokunnan 

alaisena. Erityistehtäviin kuuluisivat. 

- kuluvana vuoden aikana rahataloudellisen koulutuksen 

järjestäminen tutkimuslaitoksen rahatalouden ryhmälle, 

jolle pyrkisin suullisesti ja kirjallisesti siirtämään 

kaiken sen teoreettisen, "käytän..Ylöllisen ja inst.i tutio 

naalisen tiedon Suomen rahoitusmarkkinoista ja niiden 
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analyysista sekä analyysin kehittämismahdollisuuksista, 

. minkä olen kymmenvuotisen keskuspankkiko~lutukseni'aika- . 

na saanut. 

edellisen ohessa ja osaksi sen jälkeen ensi v·uoden puo-

leIla jo pitkään työn alla olleen·selvityksen kirjoitta-

minen pankin sisäistä käyttöä varten suomalaisen raha-

politiikan välineistöstä, puutteista ja rahapolitii~an 

kehittämismahdollisuuksista. 

näiden lisäksi ja mahdollisesti niiden jälkeen vain 

sellaiset tehtävät, jotka johtokunta tai sen määräämä 

henkilö kanssani erlkseen sopii. 

Mikäli johtoktmta on valmis tällaiseen järjestelyyn; 

työskentelyni eri tyis tehtävi.ssä alkaisi jo maaliskuun 1 päivästä 

ja jatkuisi kuukauden irtisanomisajalla niin pitkään kuin se 

molemmin puolin nähtäisiin tarkoituksenmukajseksi. Työskentely-

edellytykSinä pitäisin rauh3.llista huonettc. t.~tkimuslaitoksen 

ulkopuolella sekä sihtee~i-konekirjoittaja~laskuapulai~ta, 

joka 01isi yksinomaan minun käytössäni. 

Helsingissä, maanantaina helmikuun 22 päivänä 1971 
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