Vuonna 1919 tammikuun 27 p:nä
".

kokoontuivat Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja vapaaherra

Palm~n,

herrat Schybergson,

Ståhlberg ja Relander sekä varamiehet Nevanlinna ja Lavonius.
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',' . Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan kuun 24 p:ltä N9 4
siihen sisältyvine ehdotuksineen että Suomen Pankkiin perustettaisiin ylimääräisellä palkkaussäännöllä oleva·tilastovirkailijan
toimi, jolle suoritettava· palkkaus vahvistettaisiin 19,OOO markaksi
Johtokunnan puheenjohtaja 'edellisen lisäksi ilmoitti, että
puheen-aoleva
-1)

virkailij~

pankkitilast~on

saisi tehtäväkseen:
kuuluvien sekä koti- että-ulkomaisten ai-

nesten kokoamisen ja käsittelemisen;
2)' ,·tilastollisten selostuksien laatimisen <Johtokunnan määräysten mukaisesti;
J) "'sanomalehtien ja aikakauskir jain seuraamisen, niissä jul-

kaistujen huomattavampi en tutkielmien, selostuksien -ja tärkeimpien taloudellista asemaa, 'etenkin pankkialaa koskevien, uutisten
rekisteröimisen sekä leikkelekokoelman muodostamisen.
Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kerrotun ehdotuksen ja päättivät"alistaa Pankkivaliokunnan -harkittavaksi eikö -olisi Eduskunnalle tehtävä vastaava esitys.' (Kirje N9 9) .....
Vakuude ksi :
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SUOMEN EDUSKUNNAN PANKKIVÄLIOKUNNALLE.
N2..2, •

•
Pankkivaltuusmiehil~e

osoitetussa,

kul~van

kuun 24 p:nä päi-

vätyssä kirjelmässä on Suomen Pankin Johtokunta huomauttanut että
sen tilaston; jota tähän saakka pankin virkailijat ovat vålmistelleet muun toimensa ohella, luonnollisesti on täytynyt supistua
verrattain,väh~in,

minkä vuoksi se ei ole vöinut tulla tarkoitus-

taan täysin vastaavaksi. Koska -kumminkin ajanmukai,sen tilaston
aikaansaaminen ja sen seuraaminen on

setelip~kin

johdolle välttä-

mättömän,tarpeellista, on Johtokunta, korostaen että

tämän~aatui

set työt tuottaakseen tarkoitetun hyödyn vaativat oman, alaansa'
erikoisesti perehtyneen tekijänsä, ehdoittanut ylimääräisellä
palkkaus-säännöllä olevan varsinaisen tilastovirkailijan toimen
perustamista Suomen Pankkiin. '.Tämä. virkailija ,saisi tehtäväkseen:
.·l")pankkitilastoon kuuluvien sekä koti-että ulkomaisten ainesten kokoamisen ja käsittelemisen.;

2) ,tilastollisten selostuksien laatimisen Johtokunnan määräysten mukaisesti;
3) sanomalehtien ja aikakauskir jain seuraamisen, -niisså jul-

kaistujen huomattavampien tutkielmien, selostuksien ja tärkeimpien
taloudellista asemaa, etenkin pankkialaa koskevien, uutisten 'rekisteröimisen sekä leikkelekokoelman muodos,tamisen.' - - , ...,
Seikkaperäisen johtosäännön laatiminen lykättäisiin tuonnemmaksi, kunnes on saavutettu jonkunverran kokemusta nyt suunnitellun järjestelmän toiminnasta.
Tilastovirkailijan vuotuiseksi palkkaukseksi on Johtokunta
ajatellut tarvittavan Smk'. 18,000, koska toimeen täysin pystyvää,
ammatti tietoa omaavaa henkilöä sitä vähemmällä ei liene saatavissa.
, ,Asiasta neuvoteltuaan Johtokunnan kanssa"ovat Pankkivaltuus-
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miehet hyväksyneet Johtokunnan eSityksen, jonka

toteuttamise~ta

voisi olla hyötyä·Valtuusmiestenkin tOiminnalle, ja'pyytävät Pank.-
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kivaliokunnan harkittavaksi aliståa eikö olisi Eduskunnalle esitettävä
,

,

että Suomen' ,Pan~kiin ,perustettaisiin

.,

ylimääräisellä palkkaus-säännöllä oleva
tilastovirkailijan toimi, jolle suori tettava vuotuinen palkkaus vahvistettaisiin 18',000
markaksi.

