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l. Organisaation tavoitteet 

Suomen Pankin rahapoliittisen päätöksenteon tulisi kattaa 

Suoraen Pankin koko operaatiokenttä"" yhtenä saurnattomana koko-

naisuutena. Näin ollen t9imenpiteet eri osa-alueilla J kuten 

liikepankkien rahoituksessa, V~luuttapolitiikassa ja crityi-

sesti valuutansäännöstelyssä, pankin suorassa luotonannossa 

~ekä erityisoperaatioissa valti6n, Postipankin ja yleisön kans-

sa olisi koordinoitava tukemaan omaksuttua rahapoliittista 

yleisIinjaa. Mielekkään rahapoliittisen linjan valinta. puoles-
~--

taan edellyttää selvää kokonaistaloudellista näkemystä pä~t5k-

~enteori taustalla. Lisäksi olisi voitava edellyttää rahapoli-

tiikan ja finanssipolitiikan koordinointia. 

Organisaation olisi kyettävä tuomaan päätöksentek6tilan-

'. teeseen kaikki saatavissa oleva informaatio ri.1tt~vän pi tkäl1e 

jalostettuna. Toisaalta organisaation· olisi kyettävä muuntamaan 

tehdyt ratkaisut yksittäisiksi operatii~isiksi päätöksiksi. Or-

ganisaatimolisi edelleen kyettävä jatkuvasti seuraamaan raha-

politiikan kannalta keskeisten taloudellisten muuttujien kehi-

tystä ja myöskin valvomaan omia operaatioitaan. 

2. Organisaat~on per~spiirteet 

Huomattava osa p~ätöksenteon tarvitsemasta asiantuntemuk-

sesta ja informaatiosta on ja tuotetaan tai voidaan tuottaa 

pankin operatiivisilla osastoilla. Kokonaistaloudellinen analyysi 
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ja sit~ koskevan informaation tuottaminen olisi ilmeisesti edel

teen s~ilytett~v'~ tutkimuslaitoksella. Varsinainen organisaatio-' 

ongelma on operatiivisesti k~yttökelpoisen rahapolitiikanrinjan 

,.kokoaminen näistä osista, joih~n olisi lisäksi voitava yhdistää 

muuta talouspolitiikkaa koskeva informaatio. 

Suomen 'Pankin ope~aatioiden kokonaisvaltainen suunnittelu 

ja valvonta edellyttäisi täss~ valossa jonkinlaista keskuselintä, 

,joka kokoaisi yhteen pankin eri 'osista saatavissa olevan asiån-

tuntemuksen ja informaation. 

T~llainen elin voisi olla suhteellisen korkean tason (lähin-

nä JOhtajatason) työryhmä, j?lla pitäisi kuitenkin olla käyiet-

tä.vissään pysyv~ä ja yksinomaan tähän tarkoitukseen määrättyä 

työvoimaa ykSityiskohtaista suunnittelua ja jatkuvaa seurantaa 
, . 

varten. Tämän työvoiman pi täisi muodostaa yksi yhtenäinen yk-· 

sikkö. 

Lähtien siitä, että tällaisen keskuselimen tulisi voida 

y~distä~ to~saalta pankin operatiivisilta o~astoilta ja toisaal~ 

ta iutkimuSlaitok~esta t01eva informaatio, tuntuisi l~onnolli

selta, ettei tätä yksikköä pitäisi sijoittaa enempää operatii~ 
, 

visille" osastoille kuin tutki~uslaitokseenkaan. Tällainen raha-

poliittinen (mieluummin kuin keskuspankkipoliittinen) ry~mä, 

toimisto tai osasto toimisi kiinteässä yhteistyössä johtaja-

tason ~yöryhmän ja pankin eri osastojen sekä tutkimuslaitoksen 

kanssa. " 

3 .. Työnjako organisaation puit~eissa 

Rahapoliittin~n keskusyksikkö suorittaisi keskuspankkipoli

tiikan kokonaisvaltaista suunnittelua johtajatason työryhmän oh-

. , , 

jauksen"alaisena ja yhteistyössä operatiivisten osastojen sekä 



.. 
, 

3· 
.' 

.', 

tutkimuslaitoksen k~n~sa. Suunnittelussa noudat~ttaisiin ~ikai-~ 

semmin 8'si te.ttyä k9lmi vaiheista jaksottaisuutta., joka käsi tt.äisi· 

viiden vuoden pi tkän ajan; vuoden - puolentoista keskipi tkän·.·· 
. -. . . 

ajan ja kuukausittaiset lyhyen ajan suunnitelmat. Suunni tt.elu 

sisältäisi myös välineistön kehittelyn yhteistyössä. muiden osas

tojen kanssa. 

Operatiiviset osastot toimisivat paitsi 'informaation tuot-

tajina kulloinkin ·tåpahtuneesta kehityksestä myös välineistön 

ja operaatioiden käytännön suunnitteliJoina.yhteistyössä keskus-

yksikön kanssa. 

Tutkimuslaitoksen tehtävät rahapolitiikan valmistelussa 

rajoittuisivat makrotaloudellisiin ennusteisiin., joiden laadin-

nassa se.toimisi yhteistyössä muiden ennustelaitosten kanssa~ 

Raha~aloudellisten ennusteiden osalta yhteistyö keskusyksikön 

kanssa tulisi kaikissa ennusteen valmisteluvaiheissa olemaan 

kiinteätä. Tutkimuslaitoksen tulisi myös kehittää makrotalou-

del lista seurantajärjestelmäänsä peittämään koko ennustekenttän-

säe Sen sijaan mikrotaloudellinen ja pankin operaatioihin välit-

tömästi lii ttyvä seuranta organisoi taisiin opera tii visilla osas·

toilla .. Tutkimuslaitokselle jäisi myös eräiden rahapolitiikan 

kannalta keskeisten makrotaloudellisten tilastojen laadintateh-

tävä. 
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