
Eräiden taloustieteellisessä ~utkimuslaitoksessa 
6uor1tettavlen töiden jako eri henkilöiden kesken. 

Sisko K r til : 

1. Prof. Wariksen taulukot (kuu1 ausitta1n) 
2. Tri Mein'nder111e t lletusliike 
3. Tilan ." et1ttam1nen 
4. Bulletiinin stanssaus ja posttmerkklen 11imaus 
5. -Aikakauslehtien kortistO!l hoito 
6. Prof . Tudeer1n tilasto rahalähetyksistä postitoi. 

m1pailckoihin ~ 
7. Oikovedosten'luku 
8. Laskutö1tä eri henkilöille 
9. Diagrammien piirtämistä Dti Vibergin opastuksella, 

. • etelistö, Bulletin, A- ,ja B-s rja 
10, Rahamarkk1nataulujen täyttäminen 

Sirkka Kivimäki: 

L skutöitä: 
1. tuonti· Ja vienti-il o1tus IBRD:lle (kuukausittain) 
2. Suomen Pankin saat·vat ja velat 1M :110 (kuukaus1tt 1n) 
3. Liikepankkien saatfivat ja velat IM.F:lle (lleljännes

'I'uosi tt 1n) 
4. Suomen Pankin lyhytaikaiset evatavat ja velat IBRD :lle 

(neljänneavuositt in) 
5. R kennuskustannusindeksin hint indeksit ja keskitunti-

n iot (kuukausittain) 
6. Tri K1vialholle menevät taseilmoitukset 
7. g-raportti: Valtio bruttGtulot j menot 
8. Avustaa jatkuvasti inak1n maisteri Honkasta j 

maisteri 1äenpäätä teknillisten laskutehtävien suo
rittamisessa 

9. Keskuksenho:ita jana klo 12.;0 - 13 . ,30 

Satu- Eeva Leikkol : 

~ Konekirjoitustyön lisäksi: 
1. Valuuttakurssit (päivittäin ja kuuka\ls1ttain sekä 

vuoden, keskimäärät) 
2~ Henkivakuutushankinnat (kuukausittain) 
3. Tukkuliikkeiden myynti (kuukausittain) 
4. Kotima'lnen clearing (viikottain ja kuukausittain) 
5. Osu.uskaiuppojen säästökassat (kuukausittain) 
6. hal kiin tehtävät korjaukset 
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Hilkka ltria\t1nen: " 

1. Bilanssitaulut (viikoittain) 
2. Liikkeessä olevat kovat r hat ja setelit (viikoittain) 
3. Liikepankkien lainananto- ja -otto (r.raportti) kuu

k usittain) 
4. D1agramma päivittäin Suomen Pankin tärkeimmis\ä 

tileistä 
5. ;' Ulkomaisten ja kotimaisten toiminimiea vuosikertomusten 

. ja viikko- sekä kuukausi tilastojen kortitus ja mapitus 
6. Tr1 rivialholla menevien t · seiden hoito: kortisto, 

asiak'sluet1;,elo jok päiväi n käyttöön. i4CUVO" telu 
tri ivialhol'l tai tuomari Igna,tiuksen kanssa 

7. Tah:l iden laskutyat yhdessä S!rltlca Kivimäen kanssa 
S. Kolmantena viberg-Mäenpään apuna: 
. a. Suomea· markan os'tekyky 
b. RapQrtit a .. e, g -
e. Eriarvoist,en s telien ja. konen rahojen liikkeessä 

01 v t määrät 
d. 'Ulkomaiden tukku.hinta~ ja elinkustannus1ndeksit 
e. Eri maiden diskonttokorot 
f. Suoman 'tukkuhinta- ja e11nkustannusindeksit 
g. IFS 

1. Oikovedos't;en j .a kiireellisissä 'tapa.uksissQ myös 
koneklrjo1tustöiden lukua, v rsinkin ruotsinlttel1stä~ 

2. JulkaiiO;juvarastojen järjestelyä J-.läenpäi'n, V1hervaaran 
, t1aLaguksen, apun ' , 

,. MyöbE! .in mahdollisesti siirto kirjaston ja arkiston 
puolelle, josst? mm, = 

a. sanoma-, ja aikakauslehtiä koskevat tehtävät, (nyky~sln 
toimistossa) 

b. Viharvaaran ja Laguksen apun~ kirjaston ja arkiston 
järjestykseen saattamisessa ja kortistojen hoidoss 

Els ' Peränen: 
(Kaisa lt1ikkonen) 

Konekirjoitastyön lisäksi: 
1. Postilista 
2 ~ Ranolft1t 
3. ' Rakennuskustannusindeksin ja u1den raporttien kuoret 
4. Kirje appien hoito 
S. Vibergin johdolla: 
a. 1~on1ta1s metalllqu s 
b ". SP:n hallussa ole at obliga' tiot, vuosittain 
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Vuokko Vihervaar a 

1. B~letiin1n , vuosikirjan, . vuosikertomusteq, histo
r1ikkien ja rallalain j akelu, kortistQjen (myös A- ja 
a -sarjan) ~j levyjen hoito, 1<:irjeenv,ia1.hto, julkaisu
-\Ta ra s ton vaI "1'onts 

2. Avustaminen kirjaston hoidossa 
3. Pos.tin kirjaaminen ja jakelu . 
4. Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomuksen o1koluku 
,. Saksankielinen kirjeernrD.ihto 
6. Lähete'ttävä Sveriges Riksbankiin . (kirje 5/11 .... 51) 

halli'tukeen tekemiä talouspoliittisia ehdotuksi" 

1 ~ Raportit Il\Ji';iiän, ttsåhke tt f ku.ltakassa, t,alletusliike, 
m rkkamääräiset oblig'atiot 

2. Bulletiinin oikov€dosten er~iiden taulukoiden t rk stus 
toisena, jO$kus markkinaka.sauksen ja Iteml~n kään
täminen 

,. Ruotsinkielisten oikove'"losten tarkastaminen (mm . A ... ja 
B-sarjat. vuo&iki rja sekä. pankkivaltuus:m,iesten ker-
tomus) . 

4·. liaker.tnuskustarinus1ndekain laskt1nd~n.en kolmantena 
5~ Diagramnien piirtä~1stä j niiden valvonta 
6. Valvoo seura~via töitä: 

.. Rahalaki (Leikkola) 
b. lli"or.nais metallio.ues (l'ertlnen) 
e . SP:n hallussa olevat obl ig at1ot, vuositilat (Perinen) 

A11na lakki: tehtäviin kuuluu 

1. Toimia lähettinä tutkimuslaitoksen ja Pankin välillä 
sekä tutkimuslaitoksen asioi$sa kaupun,gilla 

2. Viedä posti po~tilaatikkoon ennen klo 11.)0 ja työ. 
ajan loppuessa 

3. Jakaa "postilista" ja järjestää uudet paperit val';' 
miiksi seuraaV~l ~l pä.i vää varten 

4 . Jakaa muut raportit niiden valmistu'ttua jakeluluette
lon mukaan 

5. L,eikata c;aapuneet lehdet merkinnän mukaan ja pann 
ne paikoilleen. I)okeros~Hl olevien vt:'lnhoj(~n lehtien 
numer'ojärJestys tarka~.ft(~taan ja. pakat siistitään.,. Leit
keet liima:taan paperille j a jär jestetään paikoilleen . 

6. Pitätä toirnisto41 s1vupöytä ym . kunno·ssa . 
7. Pitää toim.iston ja käytävän k.3..apit kunnossa ja täy

dentää niissä olevat varastot 


