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Suhdannetutkimusosaston työt ovat jatkuvasti laajentune5t. Paitsi va.r

sinaisiin tutl{imustöihin on osaston työvoimaa käytetty erilaisiin julkisiin 

tehtäviin, kuten tuotantokomitean, valtiovarainministeriön taloudellisen neu

vottelukunnan, hintalautakunnan, rakem1usainekomitean J"m. töihin. Ensi syksy-

nä on tarkoitus ryhtyä taloudellisia katsauksia ja selvityksiä käsittävään 

julkaisutoimintaan, mitä varten osastolle on myönnetty erItyinen määräraha 0 

Laajentuneet ja moni~uolistuneet tehtävät ovat pakottaneet lisäämään osaston 

henkilö]~ntaa, ja kuluvana kesänä osasto muuttaa myös avarampaan huoneistoon 

Ensi heinäkuun 1 päivästä osaston henkilöbLnta käsittää, paitsi osas

ton johtajaa, neljä tutkiL1Usteht~vj. in koulutettua virkailijaa, kaksi kontto

riapulaista sekä asiatytön. Tutkijoista nimitettiin fil. tri Matti Leppo ja 

filo maisteri MiL~o Tamminen kuluvan vuoden alusta vakinaisiin tutkijan vi

koihin, ollen edellisen perusp<?"lkka 81.000 ja jälkimäisen 52.500 markkaa, 

minkä lisäksi maisteri Tammiselle.. on henkilökohtaista palkan lis~ä 7.500 

markkaa .. EEitän kunnioittaen, tämä henkilökohtainen lisä polstettaisi in 

ja peruspalkaksi määrättäisiin 61.500 markkaa, mikä vastaa vanhemman kirjan-

pitäjän palkkausta 0 

Osaston molemmat jäljellä olevat tutkijat, pol. kand. Erik Törnqvist ja 

filo maisteri Maisi Suomio ovat osastossa pysyväisesti tarpeellisia ja ovat 

suorittaneet työnsä taidolla ja menestyksellisesti. Ehdotan sen vuoksi, etää 

suhdannetutkimusosaston perustettaisiin kaksi uutta tutkijan tointa, joihin 

heiclät nimitettäisi i n, l'eruspalkkana 52.500 ja 430500 markkaa.. Pol .. kand .. 

Törnqvistin palkkaus jäisi tämän johdosta eD~alleen, mutta maisteri Suomion 

palkka kohoaisi, sillä h3nellä on nykyisin kanslistin toimi. H~n toimii 

kuitenkin nykyään tutkijan tehtävissä sekä osaston kanslian päällikkönä. 

?J~dän viel esittää3 että molemmat kanslia-apulaisen toimet muutettai

siin vakinaisiksi, perustellen tätä ehdotustani osittain Sillä, että · näitä 

toimia. epäilemättä pysyvästi tarvitaan osastossa, sekä osittain sillä, että 



siten on helpompi vakinaisesti kfinnitt<iä oeaston palvelukseen pystyvää 

työvoimaa. 

Jos suhdannetutkimusosaston pa1kkauksiin esittämäni muutokset hyväksytärm 

ja astuvat voimaan ensi syyskuun 1 päivästä, kohoaa osaston palkkamomentti 

355.500 markasta arviolta 12.880 markalla 368.380 markkaan. Muut menoarvi-

oon sisältyvät momentit jäävät kt1.1uvalta vuodelta muuttumattomiksi, paitsi 

Sosiaaliselle 1'utkimustoimistolle maksettavaa 20 .000 markan erää, jol{a on 

ylitetty 3.000 markalla, ja suhdannetutkimusosaston julkaisujen painattaml.sta 

varten varattua 45.500 markan erää, josta sJTItynee ainakin 100000 markan 

säästö julkaisutoiminnan jäädessä arvioitua 

vuoden menoarvion loppusummaksi tulee näin 

min vahvistetun 475D O~~' markan asemesta, 

suppeammaksi. Osaston 

ollen 483.880 markkaa 

joten lisäys on 8.880 

kuluvan 

aikaisem-

markkaa. 

Vuoden 1942 palkkausmomentin loppusumma olisi ehdotuksen mukaan arviolta 

440.520 markkaa. Kansantuloa koskevaa tutkimusta varten olisi edelleen va

rattava 30.000 markkaa, Sosiaalista Tutkimustoimistoa varten 23.000 ja ra

kennnuskustannusindeksiä varten 24.000 markkae.. Sen sijaan osaston ' julkaisu

j6n painatteJUista varten varattua erää olisi syytä korottaa 60.000 mark

kaan 45.500 markasta, ottaen huomioon koho~neet painatuskustannukset sekä 

julkaisutoiminnan mahdollisen laajentumisen. Ensi vuoden menoarvio kohoaisi 

näin ollen 577.520 markkaan. 

Helsingissä kesäkuun 5 pFiivänä 19!~1. 


