
1 §. 

Pöytäki rja .. Su.ome.n .. Pankin 't utki
mus.lait.o.kse.ll _tJJimikunnan .. kokouk
seS.SA, .2~ 11 •. :!i5 .• _ .Läsnä._ Q1.1 vat h er .... 
rat Jutila" .. Ro.ssi .. ja . Va.~vanne se
kä. allrekirj.Qitt.anut . Bärlund, joka 
piti pöytäkirjaa. 

Laitokse.n ~ . ylimääräi5~iks:i .v.:irkailij_cliksi-... päät:et t.iin. . ehdot taa 

(ltett.8.Yiksi v.a.ltiot.lis0 ,Jnssi .. Linnamo sek!tva~t.io.t.llkand .. . Jouko 

Pamlio.ja Pentt'i ' Yiita j . jotka .. j:.älkimmäis~.t .:piakkf>±n._Yalmis.tuvat 

1is ena iaati.k·si. Myöhemmin .. keYäållä_"QR . . el.äkkEu:llle.~.Jl.iirtyvän . mais co 

teriY61 .. He.ikel.iritilall.e .. otat t.ava jokus.opiva . he llkilö. 

2 §. 

LaitQks-sa :nykyine.n ,.j .aloo suhdannetutkimuao:s:as;t.eon. Ja tilasto

osastoon ei 0 le käyt.ätm..öl~inel'i " .ka ska~ :us:eiden -.. 1lir.kaili.j"Qiden 
" . 

työt 6vat . yht:ei-s.ii.: kwmnalle..k.in . osa:st~Q.l1.e~, _. jote.n .. teimilamJta .. ehdot- , 

. t.aa" ett.ä~ luovutaan . os,astnjao,st.a."" LaitJJ,kse'n, ~j.oht.aj alla -:j ,a -(lS.aste"" · 

·"·"lllk~" l' - .. ..jk . ... ,'" ,1"' ..... · ........ t t"" 11 1'" i t -paa O,l..L.a. p.l:.Iii.aa · :BY~Y1fr!ote.n ma.arays .. en .mt'tA-.aan._ff . a. ·y l..ftp. S on 
.) 

.opet.t,ajan· ' päte:ryy's~. , Tämän.'.sijasta .. låito.'k'setL j:Qh:t.o ... oli~ti.ann:e:t,tava · 
~ 

kolmelle henki.löll.e-J, joista .. . ainakin ... k:aks:i" flft.s:aanut . . :tieteellisen ' 

koulut ukaen .ja .. ·yksl. , hoitaa .. . juokae.na,,·.t·eatäYiä:_~ja. ;ltl.e.:enaä .. tJ)bti~ 

nan . käyt.änDÖ:11is·t~ä ~.puait·a •. ,~ .Täm.~: kuit;~e.nkin .. edel.i,:t:tää,..,.e:ttä paft-~ 

kiD. ohjesään.ti;- 1Inlllt~e:taan-,.:siten.~ ... että.: jo:btajan~ ',ja. :.kahden, oaasto

pääl11könt.o.1me_t.muut.et,aarL.,j.oht-aja.rt, .. ap.lais.~(ih.tajan ja Qsasto

-sihteerin (:t-ai. -kamr.eerln) .. taimikS'i. 

La.itoksessa .... on .. c:11ut. ,2 .. ~v:aJiliemmar.t .. --ja.~,2 nuoremman .. t .utkij 8U 

vakinaist.a.~ t.oint.a •. Toimikunt.a ,e,hd:.ottaa., .. ettlL se.ns.ij.aan_Qlisi 

4 tutki.,jaB., ~Qinta, ,.jo.:id.en .. jakCt. n~rempiin .. ,j :a:·-vaBhe.l1lPiil!tJ;u.tki

j.o ihin. ol.lsi .o~G.6mrta.dde.rt'1IJllkatm:: Jrlu1tt-e:tta.yUtsa.~~ .. Uuden .. ·::tut1d.nto .... 

j är j es te lmän ..... pääat-yä .. nyt alkU)lD ... y:~iaP:is:t=oas.a,. vahvi .. s:t-ett iin " 18o'i

toks.en. vaat.im.uks~kai., .. sttcä .. nuorempi~ .. t.utkija .on liaEuisi,aatti ja 



vanhempi. tutkija._ tohtori .•.. Nuoremmaksi. t .ut.kijaksi, aikova ' 11~ 

sana iaat.ti . ctetaar.t . ensin~ . yl.imääräiuksi .. ~.virkailijaksi.~_es.i •• ~~puo

le n vuoden aj~:ks 1" .. . jello.in .. _bän.elli:L. ny.ky:is_en . __ pal.kkatasnrt -. mukaan 

pitäisi._ maks.aa __ R ... ,.-50. 000 markan .. ·kuukausip.a1kka •. ,~· :futki.jat: .. Ol;l .. ·tar-
.J f ' r 

koitua .kytkeä..· ~ähemmin_ ·.,18it~okae.li~_ jnoks.e.;vaan~. t.yöhön ·i·· .sit'fni . e-tt'ä- . 

kukin -heiaflä_noj.taa. oman :.alansa .. t.ie..t.ajen ... kerA,ämist.ä ;ja. tunte.musta • . 

lktuaarit,' joitaon "l ' vanhempi .. ja 2 ·.au.orenipaa :,.~.mu.odQStavat 

pysyvän. henkiliUrunnau ... v · Buol!emman..::..ak:.blaa:rln_~·.palkan . 'pit!is.i, ; nyky .... 

o 1 o.issa .. olLa .-4.4- .850 markkaa, ;eli . sama. ·.kuin. _tilaat:oYiras:toJeti ak

tuaarin . p'aU:ka. ' . 

To1mist"ohenkil.ö.kunnalla .. o.n ... vain .. mu.un_ p.ankirL kanss.a .. · .yhteiset 

vakinaiset toimet j ,,·lIUt.ta ·pankiss.aJ<:äynnis.s.ä o .. le:vas.sa. ·:jär.jest ecow 

lyssä on toiveita. saada. lai..toks.elle. oma.t: t.Qimete 

3 §. 

BkoD®om.i .. O,e,V·ikmaJIilie., ... jcnka.,llykyin.enLpalkka .. on . .33. 000 mk, 

ja maist.eri .. .E ... ,1'.oppas~.lle .. ~ . jQnka palkka .. 011- J-5'-"QOO . mk~ .ehdotetaan 

pientä~palkanknrQ~~ta. 

Monthl,: : BuJl e.tiDiD. .. uutiistu:kses.ta · il.tnoi te..:t~iin , _. et tA .. pä;äJob: .... 

taja en periaat.tees:sa :ftyväks:ynyt . s.enja .·et,tå'.valmiste.Lutröt, 'ovat 

tekeillä. j .ohtokunnalle . .. anne·tun."mu.ist~on .pel'Us.tee,lla.· 

5 §. 

Pankin_.yuos~ild.-rja ·.en .. uudiste-tt,ava., .: koBka .t~lalt_W1d±s:t.arrlnen 

sinänsä. vaat~llJU3n ja ... lutäks.±., .on .t .e.-hnyt·., 'Te rt.ailJm_. vanh oihln .. vuo=

siin mahdo~t.t.omak.s-i __ 11lQftUts~a_J.tahdirt •. -S.itäpaitsi: ~kirjassa .. J)n~ .eräitä 

vanhentunel.ta .. t.aul.uja,,,, . jotka. Jlli.si. poisL.ettava. 



6 §. 

, Jfa.is.te-ri. A •. Karjalai.sen--~t,utkimusty6 on. kärsinyt siit.ä .. ~ , että 

häll niin. kamu!. . t)ll toimiftut .. ' pääminitrn..erln . .- sibtee·riB.ä.5. Maisteri ' 

!t~ Va.~vaateen .. :t'yi ,edist.yy'· hyvixt __ ,· Mais.t:er.i -P •. K1-Yisen. ,tilastctyöt ' 

ovat hyvässä 'vauhdissa ja .. 1äheatyYät .. :lo.p.puaan .. <",Maisteri -. R .. Bär~ 

lundin. juo.ksevat·. tehtäv.ät . o.vat -syrjäyt täneet hänen. t .utkimus

t .yönsä5 

Vakaudeksi: 


