
1 §. 

Pöytäkirja pidetty Suomen Pankin 
talouEtieteellisen tutkimuslai
tokEen toimikunnan kokouksEEsa 
kssäkuun 10 p~ivänä 1944~ L~snä 
olivat herrat Jutila ( pUhe joht.), 
Tudeer, Leppo ja Alho. Sihtee
rinä toimi allekirjoit-tanut .. 

~äsiteltiin tutkimuslaitoksessa laadittua muistiota tehtä-

vien jaosta Suonen Pankin taloustiEdeellisen tutkimuslaitoksen 

johtajan ja osastopäälliköiden välillä. Muistio hyväksyttiin 

eräin puheenjohtajan esittämin muutoksin ja pätitsttiin ali2-

t'-a uusituEsa muodossaan (liite ~2 1) Pankin johtokunnan hyväk-

syt t äv äksi ., 

2 §. 

Keskufteltiin osastojen kans liatyön organisatiosta, josta 

oEastopäällikkö Leppo ja vanhempi aktuaari Ragni B9"rlund olivat 

laatineet muistion (Liite W 2). Toimikunta hyv!iksyi mui stiossa 

esitetyt näkökohdata 

3 §. 

Päätettiin, että mik~li ulkonaiset olosuhteet sallivat, tut-

kimuslaitoksen A-sarjan julkaisu ~~2 3 Taloudellisia Se.lvitykEiä 

1944 julkaistean kuluvan vuoden loppupuolella. Todettiin, että 

monet tärkeät alat, kuten teollisuus, maatalous, ulkomaankaup-

pa ja maksutase OV 8,t niin arkaluontoisia, että niitä ei nyky-

tilantees .... a voida julkisuudessa käsitell~L Sen sijaan on mah-

dollista julkaista Eelvityksiä eräiste. muie:ta kysymyksiEtä, ku-

ten valtion taloudesta, hinnoista ja palkoista sekä ost~'voima L_a-

riteEtista. Pqätettiin alustavasti, että tutkimuslaitokEen joh-

taja Tude r kirjoittaa setelistön kehityksestä, vanhem9i tutkija 

Alho valtiotaloudesta, nuore~~i tutkija TörnQvist hinnoista ja 

palkoista ja vanhempi aktuaari Eärlund ostovoimapariteetista. 

Päätettiin esittää Taloudellisia Selvityksiä 1944 koskeva 

sUlli1nitelma johtokunnaIlee 



-' ~eskusteltiin tutkin:uslaitoksen B-sarj2.n ju1kaisuist c_ ja to

detti i n, että valmistumaEEa on kolme tut k L ilU.sta, jotka olosuh

teiden sallieEsa osaksi voitaisiin painat taa jo vuoden 1944 ai

kana. 

Vakuudeksi: 



L~:l~ /(/0. I 

fehtälien;jako Suomen Pankin , talQustie~eellisen 
ttitkimusla.itQksen joh~atle.n ja p~aetopä,llikö!den 
välillä. , I . 

tutkimuslaitoksen perustamista ja. toimintaa koskevien mää
räYGten mukaan tu'tkimuslaitoksen johta~an tehtävänä on joh:taa 

laitoksen toiminta.a. ja viime kä.dessä vastata 5iitä. Hän saa mää

räykset; ohj et ja tehtävät suora.an Suomen Pankin ~oh.tokunnalta 
ja. esittelee mytjs suoraanjohtokunnalle tu'tkimuslai1iosta koske
"1!!."t asiat . !utkiumslaitoksen johtajan alaisina toimivat suh
dannetutkimus- 3a tilasto-osasto3en oaastopääll.iköt huoli1tivai; 
kumpikin oman osastonsa hoidosta ni,1tä koskevien määräysten äa 
;jo vakiintuneen käytärt..nön sekä tutkimuslaitoksen johtaja.1'l an
tamien ta.rkempien oh~eiden m.llkaieeh"ti. Heidän on myös vaata.t
ta:va siitä, että. työt oa~uatoilla suoritetaan kunnol11t5esti ja 
että nevalmi.stuvat määräaj&n sisällä. ~öiden kiireelligYYs- 3a 
tärkeys3ärjestykeenosastol11a ratka:i.see asianomainen oeaEto
päällikkö . 

Suhteia~a ulospäin tutkimuslaitosta edustaa lähinnä r::en joh~ 
ta,ja. Häll voi tämän tehtävän kuitenkin tilapäisesti sii:rtääjom~ 
oalle~~11e osastopääll1kölle. Yleensä on pyrittävä siihen, 
että osastot eiv·ät näy suhteissa ulospäin, vaan että esiintymi
nen 3u1kisuudeeaa tapahtuututltimuslaiioksen n1misaä. 

Mitä tulee kirjeenvaihtoon, niin edellä esitett, käytännösss 
merkitsee sitä, että tärkeimmät tutkimuslaitoksen kirjeet alle. 
kir301ttaa la.itoksen johtaja. Yksityisille henkilöille menevät 
ja mU.ut vähemmän tärkeä.t k1r~eet a.llekirjoittaa asianomainen 
osastopäällikkö toimeksi eaaneena. !1eduatelut ~a l}/hyet lähe
tekirjelmät ja muut sen luontoiset 01 l1l3ÖS kir~elmän laatinut 
"irkaili~a "toimeksi saaneena allekirjoittaa. 

Henkilöasioissa asaetojen. virkailijat o'Vateuoraan osas
topäälliköiden alaisia, joille heidän on 11m.oitettava eai raue
tapau.sten tms. aiheuttamista poiesaolo1eia ~ne,. V1rkai11~a,in 

poisEaolosta on osastojen toimest& Viipymättä ilmoitettava y11-
kamreerille . färkeimmät henkilöasiat. kuten es1m. virkaili3a:L-
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den keaäloma.t, ratkaisee pankin johtokunta laitoksen johtajan 
eSityksestä. Vuoeiloman puitteissa ~ärjestettä.vät yhden tai pa
rin pä.ivän lomat saa asianomainen, osastopäällikkö myöntää, lUut •. 

ta on näistä tiedoitettava;johtajalle. i11101n on kysymys y11..... , 

määräisen edun :myön'tämiaEHrt .. , kuten loman saanti muuttoon paik

kakunnalta toiselle., hau.ta~aisi1n, naimisiin menoa varten jen~t 
on asia alistettava laitoksen johta.;jalle. Kaikista vähintään 
yhden työpäivän kastäneiatä ylimää äis1,stä 10m! ta on ilmoi
tettava yli..1tamree:rille. Johtokunnalle kaikl! hcnk11äasiat e~· it .. 
telee laitoksen jOhtaja. 

IJfitä tulee tutkimuslaitoksen 3ulka:1suih1n, o6oittanee käy

täntö parhai,ten ne muodot, 30ita. tehtävien jaon ~a vastuun. yh

teydeEså on noudatettava. ~oietais.ksi menetellään :näissä koh
din seuraavasti, B--aarjan. tutkimukset Julkaistaan asianomaisen 
kirjoittajan nimissä ja hän rqt1s vastaa' tutkimuksensa a1eällös- , 
tä. ja painoasuata. Tutkimuslaitos 'Vastaa ainoast~an siitä, että , 
laitoksen sa.rjoissa ei jUlkaista. tlGteell1sesti ala-arvoista 
tu.tkimusta. Tutkimuslaitoksen per100dlsista jUlka1$u1sta. vastsJa. , 
viime kädiissä laitoksen johts.ja, joka ta~kaetaa ja .hyväksyy kä- , 

sikirjoitukset ja tau.l.u.kot sekä ratkaisee painatusluv;.n an·ia.\~ 

m1sen~ kun taas julkaisujen toL~ittam1sen käytännöl11eestä puo- , 
lasta, korjausluvllst~ 3ne.; hu.olehtiva:t osastot. . JOrjoi~uspe~k .. , 
kiot, sopim.ukset kirjapainojen ltanesa ja muut erityisiä. menoja. 
aiheuttavat toimenpiteet jätetään johtokunnan ratkaistaviksi. 
Bu.lletiinin päätoimittajana, on tilasto-osaston päällikkö, joka 
esittää laitoksen johtajan hyväksyttäviksi Bulletiinin tOinitue-, 
suunnitelmart ~a siinä julkaistavat kirjoitukset_ Sama koskee 
TaloudellietenG31vitysten toimittamiseen nähden suhdannetu:t .. 
kimuaof:aBtoll, päällikköä. Suomen Pankin vuosikirjan tekstiosan 
kir~oittaa. tilaeto-osaston päällikkö, ellei toisin ole laitok
aen 30htajan kanssa sovittu, ja hyVäksyy sekä. allekirjoittaa 
laitoksen johtaja.. 

tu.tkimuslaitoksella tapahtuvaa nuorten tutk1~ain koulutus a 
ohjaa lait oltsenjohtaja yhteistoiminnassa osastopää,,111kö1den 

kanssa. 
,iels1nki, 22/'-44. 



Suomen rankin ta.loustieteel.lisen tutKinusl.altuK0er -r,iJ..as"(,()-

osaston ja suhdannetutkimusosAston kan81ioiden toininta nykyisell~ 

pohjalla näyttää ainakin toistaiseysi tarkoitul<:senmukais81ta 0 088.8-

tot rrluodo stava t kunpikin t °,-8 t ynlais8 n }rokonai suu te nSB f:1l~ ~:r~~ t tyine 

teh ttivineen Q l:umpaakin osastoa varten tarvitaan t~tstä syystä eri-

koistunutta k2nsliaty6voimn G TyUt on kuitenkin jlirjestetty siten, 

että toisella osastolla olevia kiireellisi& töit~, kuten koneYir-

joitus- tai tilastollisi!:l tehtävi~i , suori t e t n.an myr ' s toisel18. osas~ 

tolla, mikt li työvoima8 on vapaana" YeDs l ian yhdist ~rlinen yhdeksi 

ja samaks i koko tutkimus l ai tost 8 varten ei nSyttGisi olevan tarkoi-

tu ksenmukaista vaan johtaisi yl ior~anis2 tioon. 

Tlllevai suude S S8 kun huone i s t oj sir je Rt e l ~Tihin ryhd yt~t~j n olisi 

syyt ä kUIT'.JJlankin osaston yanslia t sijoittaa paikallisesti 12iheIYll1äf.-:si 

toi siaan , sillä t~il1öin voitaisiin ehk~l vie l fi nyl'yist r SULlremnnSSB 

m~Hirin ottaa vartoen niiden kiin te än yhteistyön r'lerki tys .ja kEiytet-

täviss ~ olevan työvoiMan jö~oe 

l(urmna 1 1e ~ i n 0 f! a s t 011 e ku uI n v a t te1: t ~i v ä t 0 n ~i s k e t t fi i n II u tee n 

huonoistoon tapahtuneen muuton yhteydessH tarkistettu ja jaettu 

uudelleen, ,joten ei t~1 11 ~5. hetJrel1s. n[lyt~i olevan syytä j8.lleen nuut-

taa niitr. 

Belsin~issf, 306~4~. 
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