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Tutkimuslaitoksen organisaatio 

. . 
Vuosien mittaan tutkimuslaitoksen !lavar0~n: .. syliin" on· kaa;.., 

dettu koko' joukko sekalaisia teht~vi~~ mlnk~~lis~ksi laitokselta 

on ep~m~äräisesti edellytetty kirjava joukko virka-aputehtäviä 

komiteoissa, kansainvälisissä järjestöissä·ja muisså ~limissä . 

. Nykyinen t~k:r:'iisitilarinefl laitoksessa heijastaa yhtäältä organisaa

tion va~hentuneisuutta ja toisaalta yksilöille näiss~ oloissa 

asetettua liiallista henkistä painetta. Tilanteen epämääräisyys 

myös sihteeriitöön, valuutta~olitiikan ja rahapolitiikan valmis-

teluun eivät ole myöskään j~äneet hei jastuma tta tutltimusla.i t ok-

sen toiminnassa. 

Näyttä,ä siltä,. että enää ei oTe mahdollista improvis.oida 

ja "parempaa aikaa öSiottaen tt jatkaa, vaan nähdäkseni· vuoden 1971 

aikana olisi mahdollisimman' joustavasti siirryttävä uuteen or-

ganisaatioin, tehtävien määrittelyyn ja va.stuualueiden jakoon. 

Lähtökohtina olisi tällöin pidettävä:. 

1. Pankissa tarvitaan riittävästi miehitetty osasto···- selvitys 

ja ennusteosasto SEO - jonka tehtäviin kuuluu 

- tuottaa vähintäin neljä kertaa vuodessa kokbna1s-

taloudellisia ennusteita ja jatkuvasti seurc;ta koti-

mafsta' ja, ulkomaista suhdannekehi tystäj 

- suorittaa kriittistä arviointia" talouspolitiikan 

mui.denkin lohkojen ja etenkin slLhdanne-ennusteiden 

osalta.; 

.. 
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osallistua johtokunnan antamien ohjeiden mukaan 

siihen selvitys- ja komiteatoimintaan; joka kes-. 

kuspankkipolitiikan kannalta näyttää, tarpee'llise'lta; 

- hU01ehtia pankin piirissä suoritettavan tilasto

tuotannon koordinoinnista ja'kehitt~misestä sekä 

yh:teyksistä etenkin tilastokeskukseen . ja tulli-

hallituksen tilastotoimistoon. 

2. Tämän lisäksi tarvittaisiin pankin toimintaan löysemmin si--: 

dottu, mutta koulutukseltaan ja pitemmän tähtäyksen kehittely-

työn kannalta välttämätön perustutkimusosasto .- PTO •. Tämän 

·.osaston toimintaidea olisi' seuraava: Osaston tehbävijnä olisi 

- tuottaa vuosittain vahvistettavien ohjelmien puit-

teissa tavoitetutkimusta sek~ huolehtia s~urempien 

kehitys- ja keSkuspankkipolitiikan kannalta kes-

keisiksi katsottavien laajempien projekti~n suorit-

tamisesta; 

- antaa· etenkin SEO:n mutta' myös muiden pankin osas-

tojen henkilökun~a.lle erityisen jatkokoulutusohjel

man puitteissa tilaisuus uudistaa säännöllisin 
. . 

väliajoin tietojaan ja taitojaan sekä tuottaa SEO:n 

sekä pankin muiden osastojen tarvits~mat ekonomis-' 

tit. 

Tutkimuslaitoksen huoleksi on vuosien kulu~ssa,tullut.sel-
-' . 

laista'· "service-työtä" ~ joka sinne ·erittäin huonosti soveltuu ja 

joka' on ollut omiaan aiheuttamaan ekonomistiporukan niukan työ

voiman haaskausta. Tässä organisaa tiouudistuksessa' 'olisi 'syytä 

näin ollen tehdä myös seuraavat ratkaisut: 
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1. Perustetaan pankkiin uusi ,toimisto, jonka' tehtäviin 

kuuluisivat 

- Pankin koko julkaisutoiminnan toimituksellinen 

työ ja . julkaisujen, jakelu'; 

.... ' Audiovisuaalisen välineistön ja .piirtämistyön 

ylläpfto ja kehittäminen,;. 

Eräät muut sekalaiset informaatiov1rtoihin liit-

tivät ·pai~el~tehtävät. 

2. Olisi såmalla:ratkaistava myös kysymys kielenkäännöksestä 

ja tarkastuksesta pankissa. 

- 'Vaihtoehto 1. Siirretään tutkimuslaitoksesta 

kaikkinainen käännösty'ö Nenosen 

. alaisuuteen, 

Vaihtoehto 2' •. Alistetaan INFO-toimiston alaisuu-

teen myös tämä aktiviteetti. 

SEO:n organisaatio 

... ~ - .• 7 0 • ~ ' .. -

- SEO:n johtoryhmän, jo~a kollegiaalisesti hoitaisi ao. teh-
. . . " 

tävät muodostaisi osastopäällikkÖ ja kaksi,apulaisosasto

pä'ällikköä, joiden tulisi olla' vähintää!?-,'l'isensiaatte ja; 

- Maksutasetoimistoon kuuluisivat toimistöpäällikön li-

säksi pari eko~omistia ja. tarvittavat maksutasetilastointia 

ja raportointia suorittavat aktuaarit. Toimiston tehtä-

vänä olisi 

huole.htia sää,nnöllisin väliajoin laadi t'tavien mak-

~utasetilastojen laatimisesta, 

- laatia vientiä, tuontia ja koko maksutasetta koske-

vat ennusteet; 
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laatia johtokunnan ja operatiivisten osastojen 

tarvitsemia yhteenvetoja ja selvityksiä; 

":seurata jatkuvasti maksutaseanalyysin ja tilastoin-

, nin virta uks ia ; 

- huolehtia IMF:~~' IBRD:n, EFTA:n ja 'OECD:n maksu-

-taseraporteista. 

Rahoitusmarkkinatoimistoon kuuluisivat toimistopäällikön 

lisäksi neljä-viisi ekonomistia~ tarvittavat aktuaarit 

ja har joi ttelijat'. , Toimiston tehtävänä olisi 

- osallistua kokonaistaloudellisten ennusteiden ja 

~.selvitysten laatimiseen sekä,avustaa.tarp~eri vaa

tiessa "rahapoliitt'isen osaston" henkilöitä selvi

tys- ja ennustetyössä~ 

koo~dinoida pankin sisällä tapahtuvaa ~ahoitusmark

kinatilastointia ja osallistua-yleensäkin rahoitus

markkinatilasi;;oinnin ja rahoi tusmarkkina-'ånalyysin 

kehittämiseen Suomessa, 

- suorittaa pitempiaikaisia selvityksiä rahapolitii-

kan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. 

Suhdanne-ennustetoimistoon olisi palkattava suhdanne-

ennusteiden jatkuvuudesta ja kehittämisestä yastuussa 

ole~an toimiitopääll~~5n lisäksi 'tulopoliittista 'ja 

reaali'talo~de lli,s ta ennus tetyöt~ tekeviä ekonC?miste jä 

sekä ,-'tarpeellinen . tilasto-, ja tietokoneryhmä pa~ tsi 
, , ' 

kausivaihtell.?-- ja 1:cvantitatiivista analyysia suorit-

tam~ap"myös.va~rri~?telema,an suhdannemallin vastaan7":' 

o tt oa PT 0 : s t a ~ 
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Yleinen toimisto kattaisi loput' toiminnoista ja mu~dos

,taisi myös SEO:n "yleisen' palveluelimen ll (Kirjast:o ?) 

PTO:n organisaatio 

,PTO:n johdossa olisi kolmen hengen johtoryhmä, Joka olisi 

palkattu 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Sen tehtävänä olisi 

huolehtia PTO:n yleisestä hallinnosta, tehdä ehdotuksia projek-

'teista, sekä itse seurata, ja kehittää etenkin keskuspankkipoli

tiikan kannalta keskeistä perustutkimusta ,ja rahoitusmarkkinoiden 

liittyvä~ tutkimusta. 
, , 

Avustavaa henkilökuntaa lukuunottamatta kutakin projektia 

varten.vahvistettaisiin erikseen sekä käytettävissä olevat tut-

,kijat, tutkimusassistenti.t', että aikataulukysymykset ,sekä näiden 

henkilöiden työsopimukset • PTO:n johtoryhmä, tekee ,tarvittavat 

ehdituksensa vuosittain johtoklmnalle käynnistettävistä projek-

teista, tarvittavista resursseista' sekä henkilöistä. Periaat-

teessa kullakin projektilla on oma johtajansa, jonka vastuulla 

projektin läpivieminen tapahtuu. 

Huom. Jotta SEO~n ekonomistit eivät kalkkeutui~i ja 

saisi .turhautumia, olisi sovittava siitä, ,että noin 

joka kolmen vuoden väliajoin heille myönnettäisiin 

puolen vuoden palka'ili~en virkavapaus jatko-opiskelua 

var.ten tai että heidät komennettaisiin PTO:~ pi:i,riin 

.. oJ~a,l,list,umaan jo~onkin projektiiri. ,Samoin olis i 

'sovitt~va, että PTO~n piirissä jonkin aikaa työsken~ 
: •• < 

neille 'henkilöille voitaisi:!,n tarjota mahdollisuus'

saada jatkokoulutusta SEO:n piirissä tutkimusapulai-' 

sina tai ylimääräisinä tutkijoina. 



6 -

Lähikuukausia silmälläpitäen voitaisiin jo tässä yhteydessä 

vahvistaa seuraavat projektit. 

1. Suhdanne-ennakointia ',palvelevan SP:n kokonaismalJ-in 

rakentaminen. Johtajana Pertti Kukkonen. Hänen kanssaan 
, , 

keskusteltäva lähemmin-:-aikatauluista Ja' resursseista. 

2. Monetäärisen" analyysin koulutusryhm. Johtajana prof. 

J.J. Paunio. Koska tällä 'kertaa on jälkikasvu olematon., 

olisi kiireellisesti SEO:n, tarpeisiin rekrytoitava ja 

koulutettava 4-5 henkilöä~ joid~n treena~sen puitteista 

on alustavasti sovittu J.J. Paunion kanssa. 

3., Keskuspankkipolitiikan välineiden yms. selvitysprojekti .. 

Teh'tävä annettu IVT..arkku Puntilalle" jolle mEi:äräajaksi vuo- ' 

den loppu. 

4. Ahti Molanderin tutkimusp~ojektina on tällä kertaa h'inta

palkkamallin jatkotyöt Sitran metodisen työn pohjalta. 

Määräaika kesän loppuun. 

LORUksi 

Koska SEO :n osalta on tällä kertaa 'eri tyisen suurta kapasi

't~ettivajausta etenkin monetääri.s~n ja vanhemmantutk1jakunnan 

,osalta~ olisi tämän vuöden aikana koeluonteisesti ryhdyttävä so

pimaan nykyisten tutkijoiden kanssa "erityisjärjestelyistä: Mää-, 

rätä~n vt~ pohjalla ja tilapäisesti palkkoja korottamalla SEO:n 

: johtoryhmä ja toimis'topääl}.i~Öt. ,'Huom'. ' Alr,ikkalapalaa kes'ällä 

ja hänen kanssaan on a'iustavast:t :'ke,Skusteltu "~2:ksutas"etoimiston 

vetämisestä. Elosen kanssa on lähinnä 'Bullet,inin hoi toa oja val-
~ 

tiontalouden yms. selv1-tyksiä s'ilmälläpit,äen sovittu, että hän 

." .. 
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tull.si '1.4 lukien "vakinaisiin" hommiin. 

Olisi lähdettävä siitä) että SEO:n porukka olisi pääraken

nuksessa ,mutta PTO olisi, sen "akateemisen vapapden II koros'ta-:

miseksi ja "sananvapaudenYf lisäämiselcsi, Pitkänsillan tuolla 

,puolen. 


