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Tutkimuslaitoksen uusin tulevaisuusK 

Viimeksi kuluneen vuoden aikana tutkimuslaitoksessa on käsitel

ty joukko raportteja~ joissa on tarkasteltu tutkimuslaitokses

sa esiintyviä onge~mia ja niiden ratkaisumall~jao Ajatusten 

selkiintymistä on aivan ilmeisesti tapahtunut c Seuraavassa ei 

puututa enää kr.itiUckiin vaan esitetään~onkreettj;set ehdotuK'::,' 
set tutkimuslaitoksen uudeksi organisa~tioksi ja kuinka uutta 

organisaatiota käytännössä toteutetaano 

Tutkimuslaitos jaetaan kahteen osastoon~ 

t u t kim u s 0 sas t o~ jonka tqim~alaan kuuluu ennen 

muuta perustut~imuss jollaiseksi malliprojekti voidaan luon
nehtia sekä laajamittaisemmat sovelletut tutkimukset 

t a 1 0 u s pol i i t t i n e n osa s t o~ jonka toi.,~ 

mialaan kuuluu talouspoli tilkan valmistelu ja siihen lii tty~

vät suhdanneseurantas ennusteet, pienemmät ~ovellutukset ja 

ajankohtaiset talouspoliittiset sel vi tylcset ~ 

Näiden osastojen rinnalla toimivat tarpeelliset apuosastoto 

~utkimusosasto jakautuu edelleen. p r 0 j e k t i r y h m i i Ps 

joilla k~llakin. on oma vetäjänsEj.. Tällä hetkellä projektiryh

mien t_~~täyänä olisi toteuttaa malliprojektiin liittyviä os.a
proj~kteja. Tutkimusosasto voi tulevaisuudessa suorittaa myös 

yleisen talouspoli~iikan toteuttamisen kannalta relevantteja 

tutkimusprojekteja. PrOjektit tulisi valita sitens että niihin 
liittyvät osasuorit.ukset olisivat päteviä akateemisina opinnäyt

teinä tarvittaessa. Projektiryhmien lukumäärä olisi joustava 
ja niissä voitaisiin käyttää myös ulkopuolista tutkijakapasiteet

tiao 

Talouspoliittinen osastq jakautuu toi m i s t Q i h i n s 
joissa kussakin päävastaajana on toimistopäällikkö o Tässä vai-

F.: Tässä-raportissa on esitetty yhteenvetona tutkim.llslai tokses
sa 10.301971 käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneet ehdo~
tukset •. 



heessa tarvj.ttatsj5n 1) reaalitalouden totmisto.9 2) rahata1.ou

den toimisto sekä 3) malcsutase- ja ulkomaankaupan toimisto .. 

Esitetty kahtiajako toisi mukanaan eräitä merkittäviä lmplikaa

tioita~ 

tU~kimuslaitoksen rauhoituspolitiikka nykyisessä muodossaan 

lakkaisi.? mahdollisuus olla mukana tutkimusosaston projek

teissa toimisi eräänlaisena substituuttina 

sekä tutkimus- että talouspoliittisella osastolla toimivat 

voisivat toteuttaa tarpeellisia selibaattikausia virkavaQauk-· 

sien ja ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen muodossa .. 

Organisaatiouudistuksen toteuttaminen edellyttää myö's,9 että 

tutkimuslaitoks~n nykyiset tutkijat orientoituvat jommalle kum

malle osastolle~ Koska suhdanne~utkimusosastolle siirtyvät tut

kijat ainakin osittain jäävät ns c tutkijakarriäärin ulkopuolelle 

on heihin syytä soveltaa sellaista palkkausjärjestelmää.9 joka 

on sopusoinnussa yksityisessä sektorissa sekä j~lkisessa hallin

nossa noudatettavan palkkausjärjestelmän kanssa. Nykyhetken nä

kymien valossa tämä me~kitsisi tuntuvaa korotusta käyttöekonomis

tilinjan palkkauksessa Q 

Eri osastojen välille ei kultenkaan ole syytä rakentaa läpipää-

semätöntä muuria.9 vaan ___ tutl.(ijoille tulee taata mahdollisuus siir-

tyä osastolta toiselle.. Jo tutkijoiden koulutuksen saamiseksi 

mahdolli_~imman monipuoliseksi tämän seikan tulisi olla suorastaan 

velvoite., Suhdannetutkimusosaston tutkijoita tulisi vm·ida_käyt

tää projektiryhmissä mukana ja erityisesti niiden vetäjinä. Sa

moin tutkimusosaston tutkijat voisivat erityisesti koulutuksel-· 

lisiin näkökohtiin nojautuen määrätä ajoittain toimimaan suhdan

netutkimusosastolla.9 esimerkiksi vuoden kerrallaan. 

Sekä talouspoliittisen osaston että tutkimusosaston tulisi olla 

itseriittoinen mitä tulee laskentatehtäviin palkattuihin tutki

musassi.stentteihin ja muuhun laskentahenkilölcuntaan.9 jolloin 
kummallakin osastolla Ql:Lsi erj_llinen "laskentatoimeksi tf kut

suttava yksikkö käytössään. Aktuaarit kuuluisiva~ lähinnä ta

louspoliittisen osaston varsinaisiin toimistoihin. 

Osastoilla olisi yhteisessä käytössään !!yleinen toimisto" ·6jpnne 
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kuului}~.i va t posti tus ja muut juoksevat toiminnat) sekä !! ATK

toiml 11 
0 Muut C3:.puyksjJröt olisivat II aud5.ovisuaalinen toimi II 

(piirtäjät jne")!J. julkaisutoimi (jonne sijoittuisivat kääntäjät 

ja bulletinin ym o jalkaisujen tOj.mltukset) ja kolmantena yksik

könä olisi tlkirjastotoimi iY
" Vaihtoehtoisesti voitaisiin apu

yksiköt jakaa tiyleiseen toimistoonl!!J !1ATK·~toimistoonl1 sekä "in

formaatiotoimistoon!l:; jonka yksikköinä olisivat julkaisutoimi!J 

kirjastotoimi sekä audiovisuaalinen toimie 

Organisaatiokaavio muodostuisi tällöin seuraavaksi~ 



~, 

" 

I Lasl<;entatoimi ~ 

[
" Klrjasto

toimi, 

e 

T u t kim u s 1 a i t 0 S 

LJOhtaja 

[
. Yle:i.n.e~ 

tst.o:1 I 
___ . _____ 1 

e -

'r 1 

-m-l ~i-~u-~-~~!-~~_-t_t_i_;_-;_n-...--_J 

C$J T 
3 

laskenta toimi =--] 

NJ:K-toirnl. Audiovis '1· 
toimi 

--

'« ~ 


