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"Lolsingissä, maa.liskuun 18 p!!nä. 1942 

Suo~cn Pankin johtokv1.mallc. 

Kun profes .... o:r1 Br. Suviranta maaliskuun alusta tän·· vuonna 

siirtyi toistaisekei va.1 tiovc.rfd.ll.r~ inio·tcriön kanoantt:.,lousosaston 

päällik'jk i, on suhdanne·tutkinusosaston rn.ieopuoliote~l kenJrilöiden 

lt:~~v..mä;irä SU1)i~tunut ncljäs'fJä koL111een. Ve/.'ttaavasti on palkkasäFs ..... 

töä muodoctunut noin G 000 marltkae kuussa . Naishenkilöidan luku on 

edelleen neljn~, joten os··.ston henkilöiden koko lultULli:iärä 011 entis

ten kahdGkcan BijEsto,.nyt seitsemän. 

Taistcri Erik Törnqvizt on enon lt ja se_anut virket1!{;"l?fllltta 

0:" irtyH.cseen tod.anniiköinesti noin puolen vuoc.cn ajaksi kanse.nhuol-

·tominict(~riäön hmte ... neuvoston puhocnjohtD .. jatl, toLtor:t Puhakan ~lai-

scna (,tJ.ori tta.1"!luan erikois-GutkitLUksi* II ~'lnä a.ik!lne. tulisi allekir-

. itt 1- t01 ,,~ • 1 n1 otl·· .. · ..1_ t' · · t Q .. J ,) <tmeen ~sa ~Gl. a~nOa..-l1a n~eo le -:1. onu 18, 1iU .':l..Jane Ol.lll.maan 

Käsitykseni muJ.raan Suomen Pankin suI.:.dannetut'ti.nu,sos,. cltollE'. 

on juuri nyt ja l~'~hivuo,Ji!le, e~i}~o~.sen tärkei'ta teht~:~riä. s'lori tet ..... 

'tavnnaen. ,Jo".ltokv.nne.lle on al"L'1e -ttu eri eDi tyc ocas.4.on julkaioutoi-

mintt..:.Gu~vmitelm~sta . Jo:'tol:u.nt~ ja pe..nlr..i:t:ivc:.lt'l_j;lmichet ovat ~ös 

varruLneet nä~rärahan t·~tkimusten tulozten painatt~aiztQ varten. 

Suunnitellun t"rkoän julkciou+oiilinnen onnistv..:nin n 0o.ellyttäioi 

.... 11 ttä.;v~ä t~·i;kijatyövoi. 'j~ osastollf'l .• 

julkaisun "Taloudellisi·" ·elvityksi"" f) joss' on ka"tSHUC ja eritte-

ly naarnme tl;;,louf..clä. _:'n tile,...., t· (jo~:1dantonc» sekl.:i eräitä artiJ-:kole

ja nykytär~oi t:..t talou.dellioi~. ta pro'blee.:~ist~Jrr.:.o 111 ~l:1simtJ.ä:i.ncn niae 

on taI'koi tettu il:;.'lestyr[lll~ln marrLskuussa . Täo~i·t ni teeEsä ju.lkais-

tac.n pääacin.llisesti rahan arvon säilytt;;'1'IJistä kosl ev':u orikois 

tutkimvJccif.h Allckirj oi ttaneon tJ,tkimLs "Sota-ajan. v&l tiontalous ff, 

---
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joka valmistunee lOPPLL_Gcb:GtU S~L1Qin 'ruin doocntti 

bergin joh~o11a suoritettu kancantulotutkimuc soveltuv~t nähdäk-

Q jO lk i' · k · ... 11 -.. j scn1 JU ~as~aV2~ i &aVaa sar 8CB, 

Kun Suomen Pm1kin erä':'siin tc;"t~--viin kuuluu Suomen markan ar-

von säilyttä istä koakevien toimcnpitei~en tukominen~ 0 ioi pankin 

nähdäkseni ht~olehdittava sii-tä., että re)-en n:rvoon v'o,ikuttFVie. ayi...., 

t;; .. ja ennen kaikkea veI tiO .. 1 finanssiGn par:::Lltamista koskevia kysy .... 

l1\yksiä tarmokkaasti selvite'ttäisiin. Tä"'Gn vcrten olisi tutkittava. 

mm.. v olisiko Suo!i1eS(~B.. toteutettava p ·J(rolalnet u.su cnotelmä ja TIiissä 

mUOdossa se voi te~is:1i.l1 otta.e kuytän·töön~ olisiko o'tett<1va käytänc:o 

töön no . r~utaiset sa:;~stötilit~ voitc,isiinko jl:t :m.ios~: muodosse~ 

val tion omaisuutta myymällä parantae$ vrl tion fi:nanssl.asemaa. jne . 

4aassm~e on suuri pu~te tutkijavoimi8t~ . Valtiovallan tuli~ 

e1 huolehtia siitä, että UUSiL '\roimia saLtaisi1n tutkimustöitä 

SHloxittaml.lan, niin hyvin "ittuellei ta lr..ysymyksistä l:uin laajem...;. 

mista erikoi~kysyrnykoiEltäkin . Suorlen Penkin johto on, jo stman suh-

dennetutkimusosacton p~rustam~nt8klll tästä tär_:eästä aS1ssta koet-

tallLlt pi t; " ä huolta. Kun laissa SllOti1en Panltin ohj esäännöstä otet--

tiin huomioon sv~dann0tutkimusos~ston poru~taminen, luotiin lain~ 

säädännössämr ekin e "ellytykset tänLtl1 8..oi~n hoitam.i.;"jelle. 

Pitäisin hyvin tärkeänr:l, että jo luodlJ.io Ga perinteistä pidet .... 

täisiin kiinni ja Quhdom1otutkimusosv,aton toininte..a kehitettäisiin 

jo vii toi tettuun suv.ntaan9 a) pidettäisiin hl) .. ~l ta suu.nni tel1ul.st~ .. 

julkuisuistDJ9 b) suoritettaioiin tutkimuksi~ a.~{tuelleista. finanssi

yms ~ kysy~yksistä ja c) kasvatattaisiin uusia tutkijavoimia Suomen 

ke •. t1sf.4nte.loustiatecn llyväksi. 

Kun osaston toiminnqlle lähi aikoina täytyy asettaa vieläsuu~ 

· t- . k· • k ~ -k· · remp:La VaD.. ::.Lm\L S J. <"'\ Ul.n a~_ C~l.senml.n 011 i minLst valitettavaa, 

jos työskentelyn t···.ytyisi tapcilitue pienemrnin tutkijcvoimin ku.in tå.

hän saakks$ Tästti syyotä ehdotan, että oseJstolle kiinni.to"t;täisiin 

nyt viipymättä yksi ylimf.1äräinen tu.tkija . Tulevaisuudessa rau.han 

pele,ttut:1 täytynee os~ston tt:.tkijamä:·,räoo violt:kin lio'·t:i yhdellä te4i 

kal-tdella nuorella. tt1tkijal1~'t, mutta. nyt tarvittp,isiin heti ylcsi tut= 

k1ja Giitä syystä, että oCEJstolte .. ovat poissa paitsi professori Su-= 



viranta, ~jon'j"'in aikaa myöskin me .. isteri Tör-.aqviut . Uutta. tutki jaa 

ei voida kiinnittL-P,t vain viransijaiseksi, vaan hänet tulisi ottaa 

ylimääräisen tutkije,n toimeen silmällä pi'täen sitä ~ että hän tuJ.i

ei, mikäli os01 ttautuu tehtgv1insä sovelio.a.ksi, 'jatkLl.V~:,sti toimi'""" 

maan osaston tutkirauotöicoäo 

Edell;;' olevaan: katsoen e'ldotan kwmioittaen, että Johtokunta 

päättäisi ottaa .. panltin sW1.dannetu"tkimusosastolle ylimääräisen tut

kijan toimeen fil . maisteri Tuure Jwmile.n, jonlta ansioluattol o ssu."" 

raa mukena ~ ~eistcri Junnila on erityisesti spesialisoitunut finans

siopin aleJ~Xl jC<J VQl tiontalou.tta kOZJkcviin probleemeihl.n. liän on ~

kyisin toimistopäällikk91ä. 11.ikGve"ihtoverokonttorissa. Nykyi~estä 

toinestaan hlln ei voi st"lgda virkavapc.u.t.4.a , vaan hänen t:·ytyy siir-

tyessätdn uuteen toimeen sal7le.lle .. JtittäU entinen toL~el1sa, koska. 11i

kevaihtoverokonttori voi ainoactae.n ttilla tavoin saadc" uuden miehen 

maisteri Junnilan nykyiseen toi: _ean. iJie,isteri Junnila on saanut va.-
pautuksen sotapalvelukscst...,~ siksi ~"ike"a, kuin hän palvelee liike

vaihtoverokonttorisss" . Jos Hän ei i.rtyy Suomen Pankkiin, tulee tää~-

tä kä.sin ajoissa hänelle järjestö .. ä sCl'ilanla1nen vape~tltusm·"äräys . 

Uaisteri Ju..nnilan .Jalld:e .. on hllncn :nykyisessä toimessga.;n 61 500 

markkaa vuodessa, johon lisäksi tv~ee kalliin ajon lisä ja ps .. ikal

liskorotus . Ehdotnll j että maifJteri Junnila. kiinn:ttettäisiin Suomen 

Panltin palvelukseen samoin pelJcka.cduill~ kain h~inel1ll ~ykyisossäkin 

toimessa on. 


