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Luottamuksel linen 

Tiistaina 25.11. professori Turvey vieraili tutkimuslaitok

sella~ jossa keskusteluja k~ytiin n. 2 1/2tu~nin ajan. Samana 

iltana tohtori Valvanne tarjosi h ä nelle päivällisen, jossa läsnä 

oli myös allekirjoittanut. Päivälliskeskusteluissa professo~i 

Turvey esitti erinäisiä ideoita, joista seuraavassa tallennetaan 

kolme mielenkiintoisinta. 

1. Taloude lli sen aktiviteetin kausiajoituksen muuttaminen 

Turvey ihmetteli kovasti meikä läistä menettelytapaa, jonka 

mukaan tuotannolline n toimeliaisuus keskitetään voimakkaasti tal

vikauteen, jolloin monilla aloilla tuotantoedellytykset ovat hei

koimmat, jota vastoin teho kka in kesäkausi varataan vuosilomien 

käyttöön. Hänen mukaansa tilanteen tulisi olla juuri p~invastai

nen. (Turveyn ehdotus vastaa aika hyvin agraaristen esi-isiemme 

ajankäyttöä talvikauten ollessa luppoaikaa ja kesäkauden kiirei sin

tä työaikaa.) 

Turveyn mukaan töiden uudella kausiajoituksella voitaisiin 

tähdätä ja myös päästä sellaiseen vientipanoksen kasvuun, niin et

tä näin saatavilla valuuttatuloilla voitaisiin turvata halukkaid en 

työntekijöiden lomanvietto talvella etelässä. Voitaisiin edelleen 

harkita~ että Espanjalta ostettaisiin osa Kanariansaaria Suomen 

siirtomaaksi ja vuosiloman viettoon käytettäväk si! 

2. Erikielisten kauppakorkeakoulujen yhdistäminen 

Helsingissä ja Turussa toimii s ekä ruotsinkielinen että suo

menkielinen kauppakorkeak001u. Oppilaiden kielitaidon kehittämi

sen ja pä.tevien opettajavoimi en värvääm is ~n kannal ta Turvey pi ti 

tilannetta etenkin suomenkie listen kauppakorkeakouluj9n kohdalta 

heikkona. Hänen mukaansa sama lla paikkakunnalla ole va t kauppako r -



, 

- 2 -

keakoulut tulisi yhdist~ä seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

Oppilaiden kielenopetus olisi heti ensimmäisenä vuonna järj e stet -

tävä niin, että kukin opiskelija olisi kykenevä seuraamaan suomen-

kielellä, kaikilla skandin aavisilla kielillä .sekä englanninkielel-

lä annettavaa opetusta. (Tarkoitusta varten riittäisi muutama~ 

viikon tehokkaat kielilaboratoriokurssit. ) Kuitenkin kukin oppi-

las saisi harjoi tustöj. ssä~ j a tenteissään käyttää äidinkiel tään. 

Tilapäisiä ja pysyviä opettajavoimia voitaisiin siten värvätä kaik-

kiin aineisiin Skandinaviasta sekä anglosaksiselta kielialueelta. 

Tämän menettelyn ansiosta kaikki tulevat ekonomit saisivat 

heille v~lttämlittömän skandinavisten kielten ja englanninkielen 

käyttötaidon. Samalla näin yhdistetyillä kauppakorkeakouluilla 

olisi hyvät mahdollisuudet pysyä tieteen tasalla ja antaa paras 

mahdollinen opetus. Tätä järjestelyä Turvey piti mielekkäänä ja 

tähdellisenä nimenomaan ja vain kauppakorkeakoulujen osalta. Yli-

opistoihin, joissa opetetaan monia spesialisoituneita tieteenhaa-

roja, menettelyä tuskin kannattaa ajatella ulotettavan. 

J. Kuntien teollistamispolitiikka 
. t; / 

Turvey oli ehtinyt saada jo tietonsa etenkin kehitysalueilla 

sijaitsevien kuntien innon ja pyrkimykset teollisuuden houkuttele-

miseksi alueelleen. Houkuttimena hän tiesi käytettävän halpojen 

teollisuustonttien· tarjoamista sekä myös tehdastilan hankkimista 

teollisuuslaitosten käyttöön alle omakustannushinnan. Kun kunnat 

suuntaavat avustuksensa edellämainittuihin kohteisiin (eikä konei-

siin), ovat nämä toimenpiteet omiaan lisäämään työvoimaintensii-

vistä tuotantoa, mikä on tarkoituskin. Ceteris paribus tuki toimen-

piteet kuitenkin merkitsevät korkeampaa veroäyriä ja siten alempaa 

reaalituloa kunnan asukkaille. Toisin sanoen: Jos kuntalaiset 

pitävät parempana välttää muuttoliikett~ ja työskennellä kotis eu -

dullaan, saavat he tyytyä vastaavasti alempaan reaaiipalkkaan. 
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