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Suomen pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 

huoneiden tarpeesta. 

Suomen pankin otettua talon Kirkkokatu 14 toisen kerroksen 

omaan käyttöönsä, muutt i sinne Suhdannetutkimusosasto tammikuun 

1 pnä ja tilasto-osasto helmikuun 1 pnä 1943. Osastoilla oli 

silloin virkailijoita seuraavan asetelman mukaan . 

Miehiä Naisia Yhteensi 

Tilasto-osastolla 3 5 8 

Suhdannetutkimusosastolla 3 4 7 

Yhteensä 6 9 15 

Tilasto-osasto sai käyttöönsä tutkimuslaitoksen koko nykyi

sen huoneiston, Suhdannetutkimusosasto oli sivukäytävän huoneissa , 

Osastot on sittemmin yhdistetty taloustieteelliseksi tut~i-

muslaitokseksi. Tutkimuslaitoksen nykyis en henkilökunnan s uuruus 

selviää se uraavasta asetelmasta: 

Miehiä Naisia Yhteensä 

Vakinaisia 6 9 15 

Ylimääräisiä 8 5 13 

Yhteensä 14 14 28 

Ulkomailla ole- La itoksen kirjoissa olevista virkailijoista on tällä hetke1-
vat virkailijat. 

lä kaksi ulkomailla (Bärlund ja Rossi ). Täällä olevan henki1ökun-

nan suuruUs on siten tällä hetkellä 26. 

Vaikka laitoksen henkilökunta on kas vanut noi n kaksinkertai -

seksi, on huonet ila supistunut miltei puoleen. 

On jouduttu tur- Tutkimuslaitoksessa on virkailijoille saatu työskentelypai-
vautumaan sopi.-
mattomiin huo- kat ottamalla työhuoneiksi muihin tarkoituksiin varattuja tiloja, 
neisiin. 

jotka siis nyt palvelevat kahta tarkoitusta . Niinpä kirjastonhoi-
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taja on sijoitettu kir jaston takahuoneeseen, alunperin lukuhuo

neeseen. Alkuperäinen kirjastonhoitajan huone on maisteri Varjo

sen käytössä . Laitoksen kirjastossa käyvillä virkai lijoilla ei 

niin muodoin enää ole kirjaston yhteydessä mitään paikkaa, missä 

tehdä muistiinpanoja, vaan on kaikki kirjat ja lehdet lainattava 

omaan työhuoneeseen. Tämä aiheuttaa luonnollisesti paljon ylimää

räistä kir janpitoa kirjastossa ja vaarantaa kirjojen säilyvyyttä. 

(Esim. kir jastonhoitajan ruokaväliaika). Vielä ikävämpi tilanne 

on luonnollisesti laitoksen ulkopuolisille lainaajille . Kirjasto 

ei myöskään mielellään lainaa kirjoja ulos Pankista, joten, jotta 

kirjasto voisi palvella laajempiakin piirejä, olisi lukuhuone 

välttämätön. Itse kirjastoon on vielä sijoitettu kaksi muuta vir

kaili jaa (Veili, Ahonen), t01nen heistä kahden kirjahyllyn väliin j 

johon ei mahdu edes normaalikokoista kirjoituspöytää. 

Myös arkistoon on jouduttu sijoittamaan eräs virkailija. 

Huone on erittäin pölyinen. Sen takana olevista varastohuoneista 

joudutaan edestakaisin kuljettamaan tutkimuslaitoksen sarjoihin 

kuuluvia sinne varastoituja kirjoja, joskus suurempiakin määriä 

kerrallaan, Jolloin pölyisyys lisääntyy. Vielä on kokoushuone 

otettu myös varsinaiseksi työhuoneeksi (VaIvanne, nuorempi tutki

ja). Senjälkeen kun tutkimuslaitoksen osastopäällikön huone jaet

tiin kahtia , ei laitoksen käytettävissä ole enää huonetta, jossa 

vähänkin suurempi joukko voisi kokoontua, vaan on kokouksia var

ten aina pyydettävä pankkivaltuusmiesten huonetta. 

Tutkimuslaitoksen käytössä on parin vuoden ajan ollut l huo

ne pihan perällä, H portaassa. Koska siellä olevat virkailijat 

joutuvat pyytämään apua yhteisiltä konekirjoittajilta, lasku-

ja piirustusapulaisilta sekä käyttämään työssään laitoksen kir

joitus- ja laskukoneita sekä kirjastoa, on tämä erillään olo ol

lut hankalaa ja olisi suotavaa, että näille voitaisiin järjestää 
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tyOhuoneetvålittömästi tutkimuslaitoksen yhteydessä. puheena 

oleva huone jäisi silloin vapaaksi muulla tavoin käytettäväksi. 

Tutkimuslaitoksen virkailijoiden työ on tutkimustyötä ja 

jokainen tutkija toivoo itselleen rauhallista tutkimuska~ota. 

!·:;lsaalta joutuvat monet virkailijat käyttämään tavallista run

saammin puhelinta ja siten häiritsevät toisiaan. Useat virkaili

jat käyttävät myös kirjoitus- tai laskukonetta. Koska laitoksessa 

Useita väitös- on parhaillaan useita väitöskirjoja tekeillä, on huonetarve tällä 
kirjoja tekeil-
lä samoin muita hetkellä erityisen suuri. Suomen Pankin historiikin kirjoittamis
B-sarjan tutki-
muksia . työtä varten lienee myös syytä varata pari huonetta tutkijain. 
Historiikin käytettäväksi. 
kirjoitus, ns. 
Historiahuone Edellä sanotun nojalla voidaan todeta, että vaikka huoneti-

laa vapautuneekin maisteri Warjosen siirtyessä johtokuntaan ja 

kun maisteri Björkqvist kesäkuussa ja tohtori Meinander syksyllä 

todennäköisesti siirtyvät munanne, tulee huoneistopula olemaan 

erittäin suuri, varsinkin kun ulkomailla olevat kaksi virkamies

tä palaavat kotimaahan ja ottaen huomioon, että eräät vakinaiset 

paikat tällä haavaa ovat täyttämättä ja että tutkimuslaitoksen 

tehtävänsä mukaisesti on varattava t i laa· uusilIekin nuorille 

tutkijoille (mm. maisteri Juusela palannee loppuvuodesta Ge'ne

vestä, ja muitakin pätetiä pyrkijöitä on. Onhan johtokuntakin 

muutaman kerran antanut määräyksen, että sille tai tälle tutki

jalle on var attava tutkimusmahdOllisuuksia) • Mutta vaikka ei 

otettaisikaan huomioon mahdollisia henkilökunnan lisäyksiä, on 

työhuoneiden lisääminen erittäin tarpeellinen nykyisenkin henki

lökunnan ja erityisesti edellä mainittujen virkailijoiden työ

mahdollisuuksien järjestämiseksi. 
-' 

Näin ollen tutkimuslaitos toivoo saavansa käyttöönsä koko 

sille alkuaan kuuluneen kerroksen, kun valuuttakontrolliosasto 

lähiaikoina ottaa käyttöönsä ulkoministeriön kauppapoliittisen 

osaston nyt käyttämän huoneiston. 


