
Pöytäkirja, pidetty Suomen Pankin suhdanne

tutkimusosaston neuvottelukunnan kokoukses

sa 22.11.400 Läsnä olivat neuvottelukunnan 
puheenjohtaja fil.tri A.Eo Tudeer ja jäse

nistä ylitarkastaja El jas Kahra , ylijohta

ja liartti Kovero , toimistopäällikkö Gunnar 

Modeen sekä fil.tri O.H. Willandt kanslia
neuvos Verner Lindgrenin ollessa estynyt 

osallistumasta kokoukseen. Lisäksi ottivat 

kokoukseen osaa professorit K.T. Jutila 
ja Br. Suviranta sekä fil. tri l':.~att i Leppo ~ 

Sihteerinä toimi allekirjoittanut Tammi-

nen. 

1 § 

Herra l\~odeen alusti keskusteltavaksi kysymyksen elinkustannusin

deksin uusinisesta laatimansa, tämän pöytäkrijan liitteenä (liite NQ 1) 

olevan P .J"~ .. :n pohjalla, joka oli lähetetty neuvottelukunnan jäsenille .. 

Alustaja ehdotti sanotun P .. M.:n mukaisesti, että nykyisen virallisen 

elinkustannusindeksisarjan laskemista jatkett.aisiin edelleen niine kor-

jauksineen, jotka nyky tilanteesta johtuen ovat välttämättömiä, mutta 

että lisäksi olisi laskettava er ikoinen pulaindeksi, jossa lähinnä pi-

dettäis iin i3ilmäll ä sen sopivaisuutta nykyisten palkkajärjestelyjen poh-

jaksi. rrällöin siitä tulisi jätettäväksi pois välittömät verot ja tar-

vikkeiden hinnoista vähennettäisiin elokuun 20 päivän jälkeen v .. 1939 

tapahtuneet tullien ja valmisteverojen korotukset. Edelleen olisi in-

d_eksiä laskettaessa otettava huomioon säännöstelyn aiheutta.ma kulutuk-

sen supistuminen, joten säännösteltyjen tarvikkeiden kulutusmääriä vä-

hennettäsiin annosten suuruuden nojalla .. 

Syntyneessä keskustelussa käyttivät alustajan lisäksi puheenvuoro-

ja herrat Tudeer, Jutila, Kahra , Kovero , IJeppo, Suviranta ja lNillandt 

kaikkien muiden paitsi herra Kahran kannattaessa ehdotusta pulaindeksin 

laskemisesta ja jullraisemisesta virallisen elinkustannusind.eksin ohel-

la pääasiallisesti yllämainitussa p . r,:~ .. :ssa esitetyistä syistä .. Pulain-

deksin laskemisperusteita ehdotettiin kuitenkin sikäli mOdi fioitaviksi, 

että n.s o indeksiperheen huoltajaksi otetaan raskaan ruummiillisen työn 

tekij ä ja että sää nnöstelyn aiheuttana kulutuksen supistwninen, mikäli 

mahdollista , konpensoidaan eräiden rnuiden tarvikkeiden kuten pel~noiden, 



juurikasvien ja kalan avulla. 

Herra Kahra esitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän nielipiteen

sli, koska katsoi pulaindeksin esitetyssä muodossa johtavan yhteiskun

nallisiin epäoikeudennukaisuuksiin. Kannatti puolestaan lähinnä sellai

sen indeksin julkaisemista , joka eroaisi virallisesta indeksistä vain 

sikäl i , ett§. ainoastaan sä8.nnöstelyn aiheuttam.a kulutuksen supistumi

nen on otettu huomioon . 

2 § 

Kokous lausui tyydytyksens2. työmarkkinatilaston t aydentämis-ja 

laajentanissuunnitelman johdosta, jota koskeva , herra I\~ od.eenin laati

na :? . 1-.: . lii te t;Q 2) oli l ähetetty neuvottelukunnan j äsenille .. 

3 § 

Sihteeri ilmoitti kokoukselle, että Suomen Pankin suhdannetutki

musosaston neuvottelut raraisten Kalkkivuori Oy :n kanssa seI'lentinku

lutusti laston kehitt l~!1is8stä ovat johtaneet tulokseen ja että parhail

laan käydä5.n neuvotteluja yli-insInööri Euoniovaaran kanssa rakennus

kustannusindeksin s :it".nnöllisestä lasken isesta Suomen Pankkia varten. 

Vakuudeksi: 
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.P. M. 

työmarkk1natilaston täydentämieestä. ja laajentamisesta. 

Nykyinen työmarkkinatilas'to pantiin alulle vuonna. 1926. Se 

nojautuu verraten suppeaan aineistoon, n. 140 t ollisuusyrityk

aeen. Nämä antavat neljännesvuosittain tietoja So iualisell tut-

kimustoimistolle työntekijä.in lukumääx';' etU ,ja työtunneista. Julkais

tu työmarkkinatilaeto kä~1tt1 alkuaan n~ljä eri indeksiearjaa 

a) vel .. tauksen edelliseen neljännek een, bJ. edellisen vuoden va ... 

taa.vaan neljä.nnekseen, c} vuod,en 1926 keakimäärä1* ecn työntekijä

ja tuntlmäärää.n sekä d) vuoden 1926 v'aataavan neljänn $ksen lu .... 

kuihin. Vertaukset c) ja d) Jät~ttiin kuitenkin pois ·vuodesta 

1939 alkaen, ko~ka aikoinaan valittua basisvuotta 1926 ei enää 

katsottu sopivaksi teollisuudessa tapa.htuneiden rakennernuuto·ten 

vuoksi. Vtoden 1940 aikana työmarkkinatilastoa ei lainkaan ele 

julkt..t.istu, vaikkakin aineistoa kyllä on kerätty ja. käytelty. 

Sosiaalisen tutkimustoimiston työmarkkinatilaato on alu ta al

kaen ollllt er~iseä suhteissa epätyydyttävä, osaksi ainei>ston epä 

tasai""uuden vuoksi, osaksi taasen vertaueme ·toodiensa kankeuden 

vuoksi. Siten eaim. paperiteollisuudesta melkein '2/3 työntekijä

mää.rästä on ollut tilastossa edustettuna, kemian teollisuudesta 

vajaa 1/5. Sitä paitsi yhden .kiinteiin basiavuoden käyttö ei ole 

paikallaan tällaisessa tilastossa. Joa tahdotaan tehdä pitempiä 

ajanjaksoja koskevia ertailuJa t teollisuustilasto tarJ oaa täss" 

suhteessa parha.an lähtikohdan. Työmarkkinatilaaton teht.ä.vä on lä ... 

hlnnä valaista lyhytaikaisia muutoksia. 

Saadakseen aikaan parannuksen näissä suhteissa ja ottaen 

huomioon tyydyttävän työmarkkinatilaston suuren t:'rkeyden nyky

oloissa. Sosiaalinen tutkimustoimiato on ryhtynyt t··män t11a~ton 

uusimiseen kuultuaan as1antu.ntij ana f 11. tri Leo ltörnqvlstiU _ Toi-

ml~ton suunnitel~a on seuraava: 

tama. 

1 '0 Teollisuuden työma.rkkinatilastoa ehdotetaan laajennettflvak-

siten, että. jokaieesea teolliauusl'yhmäesä ticdonantajlen edus .... 
{ryhmä.n . 

työvtien lukumäärä nousee vähintään 1!3:a.an k. o. teolII·suua~ 



työntekijäin kokonaisluvusta. Tiedonantaj1en luku, joka tä.hän 

asti on ollut n. 140, lisääntyy täten n. 

tulee lähinnä valaisema.an suurteollisuuden 

tä. Aineiston edustavaieuus ja. tasaisuus 

80. Tämä valikoima 

työmarkkinain kehitys 

tarkistetaan Joka TUO 

ei teolliauuetilaston avulla. 

2~o Teollisuuden lisäksi otetaan tilastoon mukaan myöskin 

rakennustoiminta. Hajanaieuutenaa ja epätasaisuuten a VUOkRi ra

kennustoiminnan työmarkkinoita on yleensä. hyvin vaik ata seuratc 

Sosiaalinen tutkimustoimisto on aJatellut, että tyydyttä1s1in 

ainakin a.luksi niihin n. 30 rakennustoim1stoon, jotka kuuluvat 

Rakennue.tyÖnantaJa11ittoon ja ovat ra.kennusteollisuuden suurimpia 

tyijnantaJ1a., Nämä edustavat kylläkin jonkin verra.n tasaisempaa 

kehitystä kuin tämä ala kokonaisuudessaan. Tällä tavoin saata

neen joka tapauksessa itsekehityasuuntaan nähden oikea käsitys 

rakennustoiminna.n muutoksista .. 

3:0 Valtion toiminta suora.naisena työnantajana on viime 

aikoina tunnetuista syistä huomattavasti 11 ääntynyt. On sen 

vuoksi luonnollista, että. valtion rakennu@- z.m •. ~öi-af!ä olevien 

työntekijäin lukumäärää seurataan tarkemmin kuin a.ikaisemmin. 

Sosiaalinen tutkimustoimisto sen vuoksi ehdottaa, että työmark

kinatilastoon otettaisiin erillisenä ryhmänä. valtion yle iset työ 

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön antamien tilasto

tietojen mukaan~ 

4;0 Samoista syistä olisi työmarkk1nat11aetoaea otettava hu 

mioon myöskin suurimpien kaueunkien cia kauPEaloidep. yleiset työ t 

ja teknilliset lai tokaet. liämä edustavat nyJayolo1esa sangen' tär 

keätä työmarkkina1n osaa. On ajateltu, että vain ne aautuake

kukaet. joiden asukasluku on 5 000 suurempi, otetaan tässä huo 

mioon. Näitä on 19 kaupunkia ja 10 kauppalaa. 

Uusiin ryhmiin nähden otettaisiin käytäntöön hiukan yksinke 

taisempi menetelmä kuin va.rsinaiseen teollisuuteen nähden. Työtun 

tien luvun asemesta pyydettäis11n tietoja vain työpäiv1en luvustJ 

sekä. työ päivien keskimääräise tä tuntiluvusta ti dusteluaikana. 

Laa~jennetun tilaston laatimiseen r,yhdyttäisiin ensi tummiku 

sa ja tarkoituksena on kerätä tietoja; kuten tähänkin asti, n 

Jäati vuodessa, tammikuun, huhtikuuuj heinäkuun ja lokakuun ensi 

mäiseltä tilikaudelta. 

Helsingissä marraskuun 20 


