
Suomen ~ankin tilasto-osaston ja suhdannetutkimusosaston 

nxkxiset l hteYdet, 

1 . Osastoilla on yhteinen kirjasto ; ' yhteinen kirjastonhoitaja, joka al

kuaan kuului suhdannetutkimusosaston henkilökuntaan , suoritt kum

malI kin os'astoll tarpeellisia teht··v1 u

• H"nen olleusaan lomalla 

eräs tilasto-osaston toimihenkil öist" hoi taa hänen tehtäviään . Eri n" 1. 

s1;0 toi sia teht,"viä ho. taa nlinikä" _ rO's tilasto-osaston toi n.ihenkl-

laiat .. . Kirjaston j"rjest"mistöissä avustavat tarpe n mukaa.n molempien 

Os?stojen muutkin toimihenkilöt . 

2 . Osastot k&ytt'vä~ suurelta osal ta samoja til eto-aineksia . Niillä on 

yhteiset, varta vasten järjestetyt aineskokoelmat ja lUkusarjat . Ar-
'. 

klsto se.nomalehtileikkeleineen ,11 u1s~iokokoelrJ.ineen yns on yhteinen . 

3 . sastojen konekirjo1ttajat suoritt vrt, m lloin ika se~ sallii, myös 

toisen osa~ton töit' • 

• Juoksutyttö , Joka nimellisesti luetaan suhdannetutkimusos"ston henkilä

kuntaan, suorittaa myes tilasto-oe ston tehtäviä . 

5. Muutenkin osastojen to1~ihenkil t avustavat toisiaan. f • suorittaa 

r··s tilasto- osaf"ton toimihenkilöistä erinäisten diagrar~ien piirusta

roisen myössuhdannetutkimusosnsto varten . Kesälomien aikana r·'ä.t to -

mihe~11öt hoitavat toisen osaston toinihankilöid n tehtäviä . 

6 . Puhdannetutkimusosaston saksankielisten jUlkaisujen s ksannosten tar. 

kastukseen j oik~'lluvussa avustaa eräs tilusto-os.ston toimihenki-

lö1stä . 

l"ät .. yhtei työtä voit isl1n edelleen keh tt~ .. · ja siten enti. t·· tarko!. 

tuks nnuk 1a mmin käytt·· ·· molempien 08 stojen hen ilökunnan aitoa ja al

kaa samate kuin työv~'line1tä ymS o 

'1 t" eri tyi e~ ti tulee tl1 eto- osaston ja suhd nnetutkil!lusosaston 

tehtävii , ov t n 11 t· l··hirnnf·ss·· yhtaydess· k nken~'~'n, vaikka edellis 1-

lä osastolla on en ,,1'!1män s"ännöllls sti uudis'vuvia töi tä .. vuosi irja ja 

kuukausi julkaisu - ja vaikka se ensi sijassa palvele Suomen Pankin omaa 

tarvetta tai ulkomaista valistustoimintaa kun sen sijaan jalkimmäi nen va-
I 
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paammin suorittaatieteellisiä töitä, jo,Oden. aihepiiri kuitenkin liikkuu. 

samoilla aloilla kuin tilasto-osaston tehtävät~ 

liäistä syistä nolempien osastojen virk$mial1et suoritta.vat suurelta 

osalta se anluontoisia tutkielmia ja selvitykSiä.I Tainittakoon, että suh

dannetutkimusosaston ensisyksyiseen A-snrjan katsaukseen "Taloudellisia 

selvityksiä" on sunniteltu parikin tilasto-osaston virkamiest en laatimaa 

kirjoitusta~ Voidaan niin~kään ajatella; että mainitun osaston virkamiehet, 

Joilla on samat opinnot ja pätevyydet kuin suhdannetutkimusosaston virka

miehillä, sikäli kuin juoksevatWö. antavat siihen aikaa, myös valmistavat 

sellaisia laajahkoja. tutkielM.ia, jotka sisält;yvät suhdannetutkimusosaston 

B-sarjaan. Toisaalta voi. Pankin johtokuntanykyisinkin a halutessaan määrä

tyn kysymyksen selvittelyä, mikäli .se tutl<:imusaihean ja virka1"!liestan ko

kenusten ja t aidon ;>uolesta lratsotaan soveliaaksi» uskoa suhdannetutkimus ... 

osaston virl\:amiehille samansuuntaisia erikoistahtäviä, Jollaisia vanhastaan 

on annettu tilasto~osaston virkamiesten suoritettaviksi . 


