
Ehdotus 'Bulletinin uudistamissuunnittelun perustaksi 

Tästä alustavasta suunnitelmasta saatujen lausuntojen perus

teella laaditaan yksityiskohtainen uudistussuunnitelma, joka ai

kanaan jätetään lopullisesti päätettäväks1. 

neisperiaate 

Muutoksia on tehtävä mahdollisimman vähän, niin että Bulletin 

mikäli mahdollista , säilyttää entisen leimansa ja perinteellisen 

asunsa . KUitenkin on muutoksia tehtävä jokaisessa kohdassa , missä 

se merkitsee parannusta ja saatettava lehden ulkoasu ja sisältö 

niin nykyaikaiselle kannalle , ettei uusiin muutoksiin ole tarvetta 

lähimmässä t~levaisuudessa. 

Jäsennys 

Lehden sisäistä järjestystä on muutettava siten, että artik

kelit t ' ~.levat heti markkinakatsaw\:sen jälkeen ja tilasto-osasto 

jää loppuun. "Certain Partioulars about Finland" ei ehkä ole tar

peelli nen joka numerossa, vaan se voitaneen jättää käytettäväksi 

silloin, kun on ylimääräistä tilaa . Samoin voinee luettelon aikai

semmista artikkeleista jättää täytteenä käytettäväksi . 

Kansi 

Useimmissa pankkilehdissä on erikoinen kansilehti. Tosin on 

olemassa muitakin lehtiä, joissa ei kantta ole (Norges Bank 

BUlletin, Monthly Review of Federal Reserve Bank of New York, 

Mldland Bank Review 1m), mutta nämä ovat pienenä vähemmistönä. 

lEruolel l isesti suunniteltu ja painettu kansi parantaisi Bulletinin 

ulkoasua niin paljon, että sen käyttöönotto on perusteltavissa. 

Painoasu 

Bulletinin nykyisen painoasun vikana on liiallinen ahtaus. 

Marginaalit ovat liian pienet ja palstojen väliäkin pitäisi olla 

ni in paljon, ettei siinä tarvittaisi viivaa. Muissa BUlletinin 
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kokoisissa lehdissä ei sivua ole jaettu palstoihin. On myös aja

teltava onko nykyi nen kirjasin ja rivien väli paras mahdollinen. 

New Yor kin Federal Reserve Bankin Monthly Review,joka muuten 

painoas ultaan muistuttaa suures.ti Bulletinia, ladotaan pienemmi"n 

kirjasimin ja suuremmin rivinvälein, mikä mielestäni tekee tekstin 

sel vemmäksi . 

Kaikke in pahimmin on ahtautta tilasto-osastossa. Ensinnäkin 

ovat taulukot liian lähellä toisiaan, ja si täpa itsi taulukoissa 

olevat numerot ovat liian tiheässä. Nykyisellään e i tilannetta 

juuri vo i parantaa, vaan koko tila sto-osasto pitäisi ' suunnitella 

uudelleen, jotta a htaus voitaisiin poistaa. Tilasto-osastoa se1-

ventäis i ehkä myös se, ,että se varustettaisiin ryhmäotsikoilla , 

kuten on tehty sisällysluettelossa sivulla 3. 

Tilasto-osastoon pitäisi myöskin saada enemmän graafista 

esitys t ä . ykyisin puolivuosi ttain. julkaistavat pyl väsdiagrammit 

vievät turhan paljon tilaa, joten ne olisi korvattava käyrillä 

tai jollain muulla tavalla. Si t äpaitsi olisi hyvä, jos ne voitai

siin sijoittaa taulukkojen joukkoon a.o. taulukon läheisyyteen. 

AsiasisällXs 

Markkinakatsauks'en General survey on ehkä liian laaja verrat

tuna muuhun osaan niin että jotkut asiat Joudutaan sanomaan kah

t een kertaan . Toisaalta voi nähdäkseni puoltaa ,nykyisenlaisen 

yleiskatsauksen käyttöä, koska se tarjoaa lyhyessä muodossa yli

malkaisen kuvan tilanteesta . Useim~ia lukijo ita ei t odennäköises

ti kiinnostakaan enempi . Erikoiskatsaukset rahamarkkinoihin ja 

kauppaan ja teollisuuteen voisi latoa pienemmällä ja tiheämmällä , 

niin että ne erottuisivat yleiskatsauksesta. Samojen asioiden 

tois taminen ei haittaisi ehkä silloin niin paljon. Myös on ajatel

tava, onko katsauksen nykyinen ot~ikko The Finnish Market Review 

paras mahdollinen. 

Markkinakatsauksen yhteydessä voisi my5skin julkaista graa~i-
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sina esityksinä tärkeimmät suhdannekehitystä valaisevat tilastot. 

Nykyinen tilasto-osasto on ehkä tarpeettoman laaja ottaen 

huomioon sen, että lehti leviää etupäässä ulkomaille. Erikoisesti 

rahamarkkinatilastoja voisi vähentää jättämällä pois esim.setelin 

anto-oikeutta koskevia lukusarjoja, yksityisten vekselit, pano-

ja ottotilit, säilyttämällä liikepankkien ulkomaisesta asemasta 

ainoastaan nettotilanteen, ja yhdistämällä muiden rahalaitosten 

talletukset yhteen tai kahteen tauluun. MYös ulkomaan kaupasta 

voinee ka~sia jotakin,samoin monista erillisistä taulukoista voi 

poistaa osia. Monthly movement voitaneen myöskin jättää pois 

useimmista taulukoista. On kuitenkin tarkasti harkittava mitä 

poistoja voidaan tehdä. On myös ajateltava olisiko otettava uusia 

tilastoja mukaan. Erikoisesti palkkakehityksen puuttumista voita

neen pitää aukkona. 

Uudistamistyön suorittaminen 

Jotta Bulletinin uudistaminen olisi mahdollisimman tuloksel

linen, olisi tutkimuslaitoksen henkiLökunnan joukosta nimitettävä 

toimikunta, joka suorittaisi lopullisen suunnittelutyön. 


