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.J- p mt tu1h!A Ul18 t 1a V.l·NOihl elkolGest1 tar .. 

,3okkaitt . !foi-m&tta tt\tklriusty6n elellytskaet ulkoPllOl ell 

1 - 1 pat - 't $ekä lpul1lho3 -

fth",~""" 1& 1: ·1 3lJ lt-oa 0 perusta-

oleen jo1l4 st ~ Edoll . ' 'Voidaan t",el! • ottä p.rof9'ssorlD 

p .. "'tCVJ1ttu"94 en i 101 

no.. katkoa 3rtl!t e1' \. uotant. 

vö.kuittet ool..l.l~eitsl llo~rl1\1ksl # 

tu. 1.jalnt e tnsnm t. Ke,gu,.",&~ ttGO:Jtla '*' 11vlae 1 

o talou pol1tlikt rilaist 

t tnvälls -

G lvltya;ten tooeoo.. My6a, 08 !ta 

1 sen onomlote, vo1tio 1 Pl koto 1 .. 

e1 34'uno 1s1 , tootnvl\"! '--. 

laeltt~\äksen1 '1nto1tlianan -onOOl,ta ol1s1j .. 1n ll:(ttQ 

flln ta~ k83t'tml 3Y\Töct1 hyvUk' :1 
-----------------~====~--~----------------------
3' t 8 ova.t -eet tl:louoltoknesSG. j pankin riko1~~""",l[-

,no 1.$6 koulutuk~ft 3a ovat 01!keatasololo ekoDOtda\eja .• 

t· cia. 

.~rOOikä1sU1\daStA 011["1 ~tr luopua. 

tiKIIltu:tk13°o kalwl tointa täytot1äls11n 1lalGU\ul0 tullen 

tutkljoUl. .. joll1 n tobtOlin pii't 3a 30 

spuol & . tDV ltw :t helll ~~\Wn 'eltlJjs. llD: .. 

aoto1t: t.tQht·."li1 llo,l 'tGmam . 'l t}o~a' tutkijat v .Nlstaloivat 



t8111'18 "'Is~ .ettnpO:ft1aJJU1t; ;joka .,u,9taA jOhtOkUAt:aa 

YU81ftal~n _skusg,or~kipoli'l1itJm~. J~ltt'7U18Sä a1~Jk-

.tJlasä. ~abe ellei".' obUman k~ettlV'lad ~tlv&mplin. 

kSa eJ,?it, ."ehtavlla" loisia lohto~ elbf&:ee~tt 3a 

tl~tldlNslaltoksaa ov.t $UCrlttaDeet. OD. ,e6ellrt-et\SV'ti. 

ettiI 9f1nb.~pift 'tut1:ti,3,aln 'tlet.ell,l;at~. t.1d.G'tia~. "ällt'ij,.· 

ails'11ilt,ttarl " 11 SntS"eSd,11ri,ln., Vmhemglea tu1,k13ala 

~ 2- telltl1lilt "WodoSlui,stwat" tlllllaau.uelta ~ta 

eamaDlf'.tulslksl kusa·.'&D1Q~ eeoDomlst'#lea-ft Y!ldJS\ • .1''iaJa 

ke , anlflaea~ 

P7SNVim VBllliA-Gmm;~ tidk13all totmeA , ltlt~ •• olisi tUl-

lISa koatettava lle1koloosU IsestiUit8. ;mlklll'o~'aall 

l11Al1:f1oi ekonOJd_e3a fti1hl& t .otmUD &lIt~an~ Lltt" •• åd 

, ,e:ll'tet,ttiefot 't~~t\'l;Jo.salDmälria .eitttdlSaa. 

jo*1n on tode\ta1!Q. että v.e~taUukel,oleiaya.\t,1Ga~Gl. 

,el juaX"l ~~JdJ" palm"_ "otka kv:D3.1~oiåut ekonomi.1t saavAt 

palkkoja, kodteompla. ttnsltlk-al l~e. v~ __ t:QUd_ 

JO ~~uoka.n tt41~1 olla 11' ·,ttt. mL,,; oa ,les-

palltka vastaa l.ml~l1ltt vo1Uon 51. paltk&l,~o,kkQQ. ja 14$sopl. 

mtl1iJalkkaluokkaa'4i' PQlIdta Qft.2 pe1kkal1!t)kkaa koJlkeaupl. kula 

k~lIlta1ousoaastoa eDsx1JmllGttllä tutkijQlla ( tG4t,l vaa41-

ta eie,. l1aenel8QtlD, tutkintoa) :Ja iliJ'su 1kälteln 2 palkke-

1uokkeMll alempi .kuin "a1t1ovQmlDmlais,,~ritin mll$Bltalou.sosaa-

'08 likan &eltU -'18$11 ta1~~pol1Ittl$ea ~mml'telutoi-

ml.on pWilllkin 8opmllflpslklm •. • 'D4et:t~.ft tlissii yhte;ydeGsiii 



\-.,.-/ 

~\~al~1~lft (Virt~ li,ltel a. ,) v~~~ tlltlt palk-

km 011 G9:.ma kabl (8a., m1oJ:~'la) ~eeri~ t~Uh~lsd 

pclkka~ ,*,eatQl,'lool (n(l;f. uuoremmat)kamre~J!!1t .~tet"l1Jk 

krth1leen J81ltkaluokltaan. 3011o'lD vsnI!empl ttll..1tlja 3D~18»-ka~~ 

J.lee-2:1,akla al'illftHltsl. 

St.:kll.l ltttla \utklmttdlalt.beea ha1\\taftn o",t.aa toh'to,rl 

ki~301tt~ polka,~ilB na. lta~aklr3~.' ~~et ttll1.1 

.ttaa ,1:' :li~k8I, _tk1 s18@pS. blle" joka vols1 

olle "anh~aD, tutlti.jooO" 

2 •• lmillU~ 

ttl'tkmto" auttaua4&B 11~lea"ltl.,tk:inr.D 'tultua klJllntööa 

·ok p8'~~timult=ooa. J:ota ea p:tikkenksetta lIow1n:te"ll" 

ollut, 118~t.aatt.lhtkiat.o. DIa v*_ssG3a Oft wJ;a ltekl11f; oa 

v.tdeeta, 1955 lähtien .a~'el'7 d'hm~ eUI 71bmlJfllaeks! 

tutklj,akal et,et'u l ieooaiaattl Oll 6. ku~eft kO$4l~6D jäl:tr.eeu 

tutki. "ol~ halt a . , 

kitoata pt;~"':ettaesr.oll ~tQ!k.l"ut3"t< ettäAUC2t.tm--

1}.1 tuti!1. Vflial p&Dltla aatami.. tUlfl$n ohessa Itl~3'oittaa 

v6.1'ta*1t;3a&D8a vbke-a!ltB~bl. Dlli,apJT!ttilalda Ben et te., 
I 

1~ alaa 1950-1mma JW)lt,ytil~lia _~ka". sttt.emmm 1altokfHRl 

'lll~~PSt:t>:", nw,.l alin, ~,*lfl v~!:tU:stlr3tlD klrj(tlt~lDen rl~ 

1a1to:teentö!t4~ kana. oQt) 1 ttm.tuimll tel aamo'tt~a! . 

-tett11akokoaaaa. juokst:N'uta 'ijlstit~ tiliin OR tlIlok~el11~etJU. 

t mm,. , Glle:k1Bjclttaaeea., P~OD ja Vl1tM kohtalla -

,r4äaJ'k8ii ovat LJmlplto~ l.atlt"o ·"apil'GVtlOllO$SQ- .~ 



· ~äG;'i oone-tto-llS"ti. 00 ollut a&.~\*f8na. että DUOz-anpieA 

4ntk1jaul .~ alk'd:aultsen järj~steJ,,1 on rmo40tlttmut epät l7(l7ltä. 

väkai. wo~empl~ tutk131ft palkks't}'s' '- mlium'"f.ier.'!sä oli·Ulh- · 

dett, sl1tQ f. että a:nslon -tu.lisi olla 3otdtb'l veft_ n"fi'\:l'ftji 

paltkGtasoa alha1.~j)l., koska e4el.1J,tettlia.wltli osa Y.1J:ta

a~sta voita! 11J! ki1ttä"" omiin tiG-teel11011D ·töihin. Kuiten

kin se .a1ktl, 3o.um kukin· tut-1t ; n7kl·1ftuon ·'J6w-.aaatt
• 

1nlfiltelee buC&l"~tie]fl heDkI1814enkoh,a&lla rlipp_a 

ei vaiJl o"tntojen e4ist»mlseiltä ,: . jODOtnsjilfj'oetJkae,Gtä, 

V'aaft olemHl-l:t'8stS s11tmtta. ~~nta,l.11~lliBea hQD, _ paatd.n 

J:8 la.ttokcen 'e1Ailvioo bumalta. ~ 3ohtlostapDlkkalls ei · 

'~itut.k1Jaln _~l{ltl1c olGr en1Ii_sapuolfsta,~, mihin Em 1& 1~ 

tok_n jotl'tajann Toi /,UakS,!aalttähttä huomiot, .. l?tllltk_-

sen Jl&100n , .- S-On lrlJnlltllta ., 'taaeoo - _ tark~ te~&"t----- ~ ettn 

D\\02El'lUnatr , t~\k13en pnto~~VGatl_5 _. vuodestQ 1.9'5" ,1uleD 

koroteUu' kandlaaatls~a 11.s01lelMtlkst. 3flTfaOOll a1ttMll on hi

~eD palkkwksenetl paftkiD: as'telltessa' klll'teakiD palkltaj.ir3este-

1;,3:- 1bt, ,;r-.de sä pudOD~ &lltupedlseltm van"- 'ma klrlanplU-

3fhl taso1'ta' vQlJ.hQmman id.:r.,ltI31ia ap. taaol1e .. Lillimpinä .: 

v rttdl.ukobt1fJ •• ValtlOD påtldm-aattkossa 0'" Y€iltlovaam-

iDtS\~rlön lGnsaatalouso- ~st'OB" tutkl~ -la teimet,. jo-i.~4 . '.~ 

. 1kka niissä ei ~~'·4itn lioeflSi,- t titutk.Dt.oo {11aexlS16at

teja elkansanta16\\$O'sast,olla ole .7'0 käytbn6GsäkoSkaaD 

o11u-l. miltiaea pall-:k on llUO~mt.tutkl;Je..n "'koo k_te .11 

~lelaDtinl :01181 'l'N-tG aeuetll"" Geu~va3tl. Nuo ... ~" 

tutklJ-.· palkkaus kor~tetamt p8ruspalltL1l1ootitmn 9C 125 drjkk" 

mikä ,GIl mm.'''tlllh&mD&D.~r3$llptt,IJän rp~ palkka,. ~tll15ia eae:l .. 

11'totWln,et'tä hän aiOlr~tttaa väi't6sklrjansa valmlat~lu.t .apaa,. 



a.lk(,.an,., I(Un tutitlja kllr~l'b_dh"$_1!lDd' hUDelll Olt. 

nil:ylsen tavan ~ oikeus aiä 00-. !~111"la 
tutk1ttNalal:to:s t ,$!J:a'G aa,lasta esityksen eOti jO'btdRUft_lljäse

nGl.le .. 30110:1n ölnet m~o111ae$tik1n1rapat'l'etBa. ~k1a 

tili_Ii.; ·Vap~~· BIkaua hJ.iDell.e' maka~aD. 4ilem»l pålkka,;t 

joka 011:81 l\Vk~nt- pz~mspa1kta1uokaD, 80 915 mk/ltk mllkel-

Päte-V71IMrea~1.1s:ten wututt_.al1akldn .-11& selestet. 

tlh.ei 'tutkSmuslaitokQolla ola 51\,11. vakaDllseja ltandi4aa,.. 

teUl.. lta opiskelevat! 11een8i.a6'''t:t.'klDha 'Ytu:t.a. laimi. 

ot.etao.,nktD B1kJ"lshl, j"lkllälfi,is'lkal tutk13filka,1 silt •• etU 

pal.km OB aluks.i 6 ~~~ lloeaik&lt$ pt." kkal'l.ekassa ' 

,60 100 mk/'ktt' ja 0eD ,Ilkooa 64 OSO 'kk. 

On mieleat~mtllm.latll. ft,n 8ifllt! k~tllka.n et'tltul

kiwltlafJele7ten'tl00 t&tpeeDw..oksl tutkimuslaitoksella tulee 

0,,113 tl1,dsuua pl'tWi e kml414aa'.ipo~aaa tut-k l'ta. !liSmb 

tae.,. tuiki 011 ~\tä )6'1'&:11 "leeasä hoitanut BullEftlnin tol~·· 

ml'ttt.Qantehtlvli. tfoietalsekat dl4ea:, ,a1J$a~s on o11ut "~ 

fttttUll he1kko,mSk8. k sai 0J13.htu~läh1Mä ailtä, 

ett.ii ontmtsottlt asiall1J:'!ekai pitO tUGeroa lteDdl4aatill ja 

11sens!._tlnpa1ldra,tJk.~oo v11111& ja 115eR$;l.ootlaJQ1kkaUSt 

lm~enedelll to40itl1D.. on ' 'I"'i itboppaafttl • 1~41«1aattlSl 

palkl:ms'ia, ~tl,tties8!1 Of.l miel$$tiu!otetttnla hl.iOf.do~fl. etti ' 

'ibiiapo!taa~ot~an BJllt'O ~n b'rs1m1oa e(,u laB-

3a!dmi<tal) keblt:, isiä tu'kl;jolt~. '!olsao.lta he voivat 

olla oplff.L~11taM VWt$b1o~l valh"iaea"tols14 vaata ,valmis

tuad.ta 'kea41daatte3a. 'lol~ koti- 'ja ~ltoaalela ja:tk4J~oplnt~ 

ja ~301ttaael',a~G k§~miSDteht&Ylesa GlJ~~l'a. 



Edelllsenno3ella eh -- otan ps1 sen periacttoen. 

ett.ä b..nd1d~atlt &ijoi~Of;'Gltll1n p-el:UspD.ltke.1:.uokltlia 54 900-

70 550 fis;lkk r11ppttenhGtdänovyyde~tWlr19åollc,ln m:vUs- jä'~ 

lMm mahdolliwllS· kG~ttoo n51~~1 _joissc. nuorimpien kalldl. 

d.actt:len palkmust . lflm he 't,ut- ·i.wslGit ~sen p~v91uk$&$&a 

011e ' . ~~. n saavat l1m'il pUte~tä.'clJ.ttc ~ 6 bmh~udaA koe-

atmaa 1181 yleenon 1ilta pal ··tk~usluokk lompl. fäe.\äom 

~db toeajew v6atim1sesta ,-leeash'U01'talo1in lmi~ldn erl

tr1&llat*·· aristäebddpoi.ltkeus.8i. 

til$8ä lfiltegd&se& o...t04etta aantt1.portooft 

tutItljan korkein palkka -u11s1G11t'" j~ää p1enerrmäka1 Imu 

uttä tällä kep&sl,eetilla varustetut loppututt:imlon alft~i;t·ta

Dee~ 'ttlt1t13n."' ,.looDOä saavat muunlaisissa too~6v:lstlä. Vw:'~.,.t

tcessa palkkoja D.1ihln pm!:1n tai valtion palkko,lbla nn mTds 

tettaY& mamioont ett.ä ka,.~d1doottlpD .. -. m' Id3~el.la wsltla 

!;~Dnö5sa 011 laialman SkAl1aiäj, 

4. 

21aeä ,iltfINdeseu esit-Hn kiel' . oenäni. etU 'voimassa, ole- . 

va j~&te1;" jCPJu! ~. vaah~ ~a nuc~ tutki-

3antolm&t ovat WS1fVlä1mtltta toimen ha1tl.j.t mäiriiaika18ia .• 

ei -oleomllstunut •. !::otema. että toint, n ~- lkalOUlr'le.st on 

_utta yalA ,ohtokUDnM ktr3eldBSI (liito ~ a. ')~ ,mutta ei 

ha111~_seu ealt)'ltooGGä (liite 2). että tolnteDJ~1'lllo111e 

Otl:-.:J.llS- W1Uettu 30pa vllQll1noo imi J'sklr ~a <Jtili sianoma1-

sen k&nsStl 01 milloinkaan 41 te-bty ullt rHkt ld.~~11~ta sopimuS

ta miiä~ia1kalsuud.flta. ~. tw;m.e.1Sttt.hri1Gtl asian JBrldista 

pUolta. mu:tt-tl aset\sl.m..D ky' ~lteenalcdse~sll' or&:o ~'ill~.a-stt

DM . . ,net-t:e17 ollttt e400 muo(10111sotl kor:rekt,l . !i!utklmuslal-



t;okaen · ~tGt et näiden to!n\en p"G~dl1n ele merkltJ"b~lf " 

ko~tm. ,~Gslon lmN 3 tuU:1~a1a lutm ontuskb lmsltaan 

ollut, aamaja llOO::na1atltt~t.po:rt ... n tutkljolll " _1; 1l11ukala 

mainittiin,. CDnottu ~tr.4lkka" 3a , lo~ aedttt , rtippma\ta slt~ 

't8;, oyctkohe vaktlUl!a1a vai 71SL1ä~l1ills1f~L" =~ond1&:l~ttlponMll 

tu,tkijat, jotta tuU:1h,slsltolmella ~aelltt~ll (.l-eY.J;.o~tk~ 

sitä palt.d., alna oll.·eot 71blB~!liaelit. 'no.!$estl tatso18hl.Ji 

ettJ mtC~tt tUU::13!U1 'totnt~ vek1nalawfien 1,op~ttamlmm 

V&l~N1stalsi tutlt13a1l1 tlet"lSJ1ltt,· sittä. että ))e ovat 'V'ain 

mi~~a3ti1l mukana tutk1~a1tobessa teps,ötuvaasa tutkJ"3a1n. 

k1~T'C8$A. 

Kisitykseni ~anolis1kin terkoltuks~1.81Bta iilOB0'* 

'tel1it sttent. Gtttl kaikki ' määrClellmisot t,\ttk1jain tcl~et&11-

slvat 71tmii:Jil181ä. Z~älOOn f!rJä%'i* , ftalsttm tolQton h4AAl't130~ll, 

makset:t,a13lSJl pslkk8tl Qdel1ä eslttlmälläni tava11 , sen mukaan, 

onk:o 1&1 tOhtort-, l1sonSiaat ti.· vnl blldt~ttlpo.rtaaa_f:3Dl. 

101n 11~eneiaat'tlpol~.aStS t.ellUl1al1n Jn,lk!~k,u,sro eft; 'tit,._ 
WO'Jro1aoo- .3a . -",.pnav-UOZ01sell vilUl1 30 ftandl«aatt,lportaaeaa 

taas ero pltte~~\ jn opJatojeD e41stlfalsen )eftf:1teella.

Alt\$,. kohdassc '1 tekemäni el1wtus jo elafilsi ~;aitt!A!Gen 

vanhe~ tut1dj~n toimen V'ak.lDa!su.uden pols.tar4!aen tt)btori~ 

pori~8sa*Kanttl{1aattlport&assa 01. ltUteR to6e",,,,11a~ olekaaa 

vakinaisia tut.t1jan 'toimia. L J;9llfSiaattlpol~~ oall ta ehdo

tan!. että mo~e~ tu:lki~.an P7&;yiIis.1ä toimia ei !1ilden <me!,. 

ken:-an ~autueGs~ en .. ) täytettäSal 3a a-tt§ ne't·molempleD 

va.pauduttua .. · po!ste'ttals1in., 

5·}.~d~ 

1~1eDl6t -tutld.mQlaltokJPeB ooostopiålllköa to:lm&t ovat 

n.rk11G!il ,s1jo1te"t~ G»~Qa0topt~111lkfdjj.a peruc;pnlkkeluolt:ttnaa 

12.1 475 mlr/kl~. ,Vain. ,tolwm. tolm1au (su,Meumetn~,.eo~aton 



p,-~il11!kan) on täti !\Vkyä 'tlJtett.JD.å. in lltmls1n kokona1~ 

palltka näistä toimista olisi 11. -90 mli/kk'4f 

:Llblapld V ·rtatluk~lt.otM o"atcva1'10ya_Inm1D;ls't~:t~lijft 

kws&Dtalousooton 6~~ii entisen ta1oafTgol.l1,tttsell autumi''t-e

lutoimb'toll pli:\ll.SkO' tolme--t.~ole,$&ao!l~~)alkka.lllOk- 16 

f!lllkaSnm p,a\klta on 185 72S mk/kk .. Paltk, ml ol~Gestl 

korkeampI. mln tutt!tSmual&,laoksen ftJ'k71;D- "$t likan 

palkka.3-a:tta ak~ln tkäl.lal8 Oll 146 '9"5 mtift;k.- 3:a _.s ko~· 
~p'l vaa-'van ~ ti\Tel.a tltälism,. 

Kb!ttäikoonl CTäa S1l1. ml1ml tutkisusl;a1teksen osaato

pJiä111tan toimet tlll§2'ättlin ap-oaastepiUUlktin palkkaluotkaaa. 

011 siinä. elli! tuolloiD oo1~'t wille" o1ivatt&Jttämittu 

siltS asla ollut a~~ttUftSI!~ Hi&1eat.änl oastopoolllkildea 

palJa_ h....qrki:ltaeesa .. otta~ huomit)on ~u tiiJttämä\' ,äole-. 

van tolmGll ,. '011s1 cot,ottava !vk:rl8t1 paremmm l~ kUpa1-

ltmäkökobiBt,.tty.tk~tti täti~ qs~stä edellä ehdototttl1hln 

palkkaueJärjest,ely1J.'Wlon m,ro$ tO'ttava. et,ta QiiJte-oro ,en.-

dottamaai, p:rs;rrätl VQ.nlieDatltl tutklju totm .• 3~ 000 liköa 

toimen väli1lä 011s1 aiUJtGttäri. 

l~lä p0ltlntfila eeltltD 'bcdtittavaksl-f e1k{J olle! s,,tä 

t1W-'~aa tutklmu.a1attt74ool.\ ~~ultopiitnl1k1 63- palkkausta siten • 

• 'ti joko ei mo~t toimet koroletaen pezus.p.alkialuokkasa 

129- 325 mt/'Idt. ,3oka. ll-J'k:11sin OB hall1rmolllstfi.t asia1ll 8th., 

t;~ ~ii ~OQO;aialn sihteerin palkkal.u"OkJr..a9 tai b) 

to~ toimista lma'\')tetaen pe~pelkkalUO~B 119 125 fIiJl/' , .... 
joka on lJ).-to~opQ!l11il:Ö:a palkk81uoJ'dta. 301101B toimee. aa

alle aisäl 't,islvä-t tutid._alaltoksell joh"aajen va_~ldleB 

\.ootl.ivit., j;j'&lä. kiOlllttuksGtt" 301stavilmokei ~1n1t.tuvoisl U'

~ua Qatelt~a1Dk1n. ttd1of:vat . lelemt1:ull ~j~olltu ;o:,GlkS1 
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1943 vuoden valtiopäivät !f:o 11G. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin 
ohjesäännön muuttamisesta. 

Viime s~vksystä alkaen ovat Suomen Pan
kin t ilasto-osasto ja suhdannetutkimusosasto 
työskennelleet käytännöllisesti katsoen sa
massa huoneistossa. Seurauksena on ollut , 
että niiden keskinäinf'n suhde on tullut en~ 
tistä kiinteämmäksi. Kummankin osaston 
1iehtävät liittyvät muutenkin läheisesti toi
siinsa. Tilasto-osastolla on joukko säännöl
lisesti uudistuvia julkaisuja. kut~n kuukau-
. ~ulkaisu ja Suomrn Pankin vuosikirja, 

den tarkoituksena on antaa tietoja ei ai
noa"taan Suomen Pankin toiminnasta vaan 
myös maan talous- ja llike-eläm~in yleisestä 
kehityksrstä . Samaan päämäärään tähtää
vät myös suhdannetutkimusosaston t ieteel
. luon'toiset tutkimukset kansantalouden, 
-.-.-i1 ion ruha-asioidt·n. hinta- ja palkka
suhteiden ~ln. talom:elämän alalla esiinty
vien il miöidrn vaihtpluista. niiden syistä ja 
seurauksista. Kummankin osaston virka
miehillä on ylipäänsä sama pätevyys, mistä 
johtuu, että t ilasto-osastolla toimivat myös 
voivat. suorittaa laajempia tutkimustehtä
viä, jotka suveltuisivat suhdanm'tutkimus
OHaston julkaisuihin. 

Koska on todennäköistä. että rauhan pa
lattua työntyy etllala]le joukko yleisluon
toisia taloudellisia kysymyksiä, joiden 'rat
kaisemiseksi tarvitaan päteviä t ilastollisia 
selvityksiä ja taloustieteellisiä tutkimuksia, 
täytynee Kuulua keskuspankin velvollisuuk
siin voimiensa mukaan tukea ,ja auttaa sa
notun tarpet'n tyydyttämistä. Siitä syystä 
näyttää asianmukaiselta kehittää Su@men 
P";nkin tätä tarkoitusta varten perustettuja 

3toja ja järjestää niiden työskentely si
ten, että se 01 isi mahdollisimman tehokasta 
ja soveltuisi ajan vaatimuksiin. 

Tutkimus- ja valistustoiminnan ohella 
niillä on vielä toinenkin tarkoitus. Meidän 

!])ssamme, jossa julkisia ja yksityisiä va
-----.Ja. on niukasti. ei nuorilla tiete!3nharjoit
ta jilla useinkaan ole tilaisuutta jatkaa tut
kimustöitään. vaan heidän on pakko etsiä 

itselleen sopiva leipätoimi. Siitä syystä 
meillä ei ole riittävästi I!lätevästi koulutet
tuja tiedemiehiä varsinkaan sellaisiin ope
tus- ja kasvatustehtäviim, joissa vaadi~aan 
systemaattista taloustieteellistä koulutusta. 
Suomen Pankin yhteydessä toimiva tutki
muslaitos voisi varsinaisen tarkoituksensa 
ohella tarjota nuorille lahjakkaille tiedemie
hille tilaisuuden sanotumlaiseen opintojen 
jatkamiseen . 

Esitetyt tarkoitusperät voitaneen parhai
ten saavuttaa liittämällä molemmat pu
lleena olevat pankin osastot yhteen, niin 
että niillä olisi yhteinen johtaja, joka suun
nitt f' lisi ja järjestäisi toiminnan 'ja valvoisi 
sen tarkoituksenmukaisuutta ja tehok
kuutta. Täten muodostuisi puheena ole
vien osastojen sijaan Suomen Pankin ta
loustieteellinen tutkimuslaitos, j onka tar
koituksena olisi vahnistaa Suomen Pankin 
toimintaa ja maan ylei~tä taloudellista ke
hitystä valaisevia selvityksiä ja suorittaa 
taloudellisia tutkimuksia sekä muita tehtä
viä, jotka pankin johtokunta sille antaa. 

Tutkimuslaitos jakautuisi kahteen osas
toon, nim. tilasto-osastoon ja suhdannetut
kimusosa.-;toon, joita kumpaakin johtaisi 
osastopäällikkö. Tärkeitä periaatteellisia 
kysymyksiä valmisteltaessa laitoksen joh
taja sekä nämä kaksi osastopäällikköä muo
dostaisivat toimikunnan, jonka puheenjoh
tajana olisi tutkimuslaitosta valvova johto
kunnan jäsen. Toimikunnalla olisi oikeus 
käyttää apunaan tarpeen vaatiessa asian
tuntijoita. 

Muina toimenhalt~joi:ma 0[1si tutkijoita, 
aktuaareja, kirjastonhoitaja sekä vakinaisia. 
ja ylimääräisiä apulaisia. 

Koska puheenaolevien osastojen yhdistä
misen yhteydessä olisi pankkiin perustet
tava uusia toimia, edellyttää toimEmpide 
Suomen Pankin ohjesäännön 21 §: n muut
tamista. Tässä yhteydessä Hallitus myös
kin katsoo asianmukaisek~i, että mainittuun 
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ohjesääntö?n tehtäi.siin eräitä muitakin jat
kuvan kehItyksen Ja tehtävien er1koistumi
se~ vaatiI~ia täydenny,ksiä. Niinpä pankin 
e!l osastoJen päälliktköinä toimivien, nykyi
s:n kor~e~mpaa palkkUi3J nautt~vien kamree
rlen tOlmlen nimitys olisi aiheellista muut
taa ~ast?pää:llikön toimeksi ja johtokunnan 
kanslIst.ema J~ pankin kirjaajana toimivien 
Konttonapulmsten toimien nimitykset kans-

li~i~ ja kirjaajan toimiksi ja -lisätä nama 
nnnltY'kset k. o. pykälään. Niinikään olisi 
~ykälii:än lisättävä puhelinkeskuksen hoita
Jat;I tOImet, joita toimia tähän saakka ovat 
hm.t~?eet pankin kassa-apulaisten tointen 
haltIJat. 

Edellä esitetyn nojalla annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
SuomeE. Pankin ohjesäännön muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muut etaan Suomen P k· 
kuuta 1()') !; a t h· .... .. . an ln 21 päivänii J·oulu-

, _u nne uu 0 Jcsaannon '>1 & 11 k . . 
1938 annetw.;sa laissa. näin kuuluvaksi: . ' se aIsena Uln se on joulukuun ~2 päiiyällä 

21 §. 
Pan.kiss~ on. waits i j ohtokuunan jä~(,ll

ten vIrko.la, pankki\'altuusmie~ten vahvis
taman palkkausRä~innl)n rajoissa ltonHorill
johta~ien to~nt~n .. ?hel.la seuraavat pysyväi
sct tO I mt' t, I1UHI tt a m Sdl t l'~lriJ\, \'l ikanut.e rin 
Ylik~ssanh?j~aj an, osa~topäällikköjcn, karn~ 
reerIen. klr.leenyaihtajien, kassanhoitajien, 

kirjanpitäjien, kanslisti en konttorikirju
!1i'lell, . kLrjaaja?, Konttori- ja kassa-apulais~ 
ten Ja, puh~hnkeskuksen hoitajien toimp.t, 
~~rousbeteelh.~:n. t~~kimuslaitoksen johta
Jan, ysastopaalhkkoJen, tutkijain ja ak
tuaal'len .~ekä setel~painon tarkastajan toi
~:t ~nna tarpeellInen määrä rahanlaski
JOlta Ja yahtimesta reita sekä apulaisia. 

Helsing'issä millTaskUllll .) päivänä 1943. 

Tasa vallan Presidentti 

RISTO RYTI, 

Ministeri Tyko Reinikka. 
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