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Muistio 

Suhdanneosaston tehtävistä, organisaatiosta ja toimintaperi-' 

aatteista 

Tehtävät 

Suhdanneosasto tuottaa pankin tarvitse~an 'informaation 

kotimaisesta ja ulkomaisesta kokonaistaloudellisesta kehi

tyksestä. Tällä alueella ,sen tehtävinä ovat kokonaistalou

dellisen kehityksen seuråaminen, ennvstaminen ja an.alyysi. 

Rahapolitiikan, valuuttapolitiikan ja yleisen talouspolitii

kan suunnittelussa suhdanneosaston osuus rajoittuu kokonais

taloudellista kehitystä koskeviin kysymyksiin. 

Suhdapneosaston tehtävänä on erityisesti: 

1. Tuottaa tarvittaessa ja vähintään neljä kertaa 

vuodessa kokonaistaloudeilinen ennuste. 

2. 'Seurata ja arialysoida jatkuvasti kotimaista ja 

ulkomaista suhdannetilannetta, pitäen erityisesti 

silmällä kehityksen poikkeamia tehdyistä ennus

teista. 

3~ Osallistua kokonaistaloudellista kehitystä kos

kevilta osin rahapolitiikan, valuuttapolitiikan 

ja muun talouspolitiikan valmistelu- ja suunnit

telutyöhön pankissa sovittavan ?uunnittelupro-

, sessin puitteissa. 

4~ Huolehtia kokonaistaloudellisen kehityksen seu-
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raamista palvelevasta maksutase- ja rahoitusti

lastojen tuota~nosta sovituilta osin sekä vastata 

näitä tuottamiaan- tilastoja koskeviin tiedustelui-

hin •. 

5. Huolehtia muun tehtäviensä kannalta tarpeellisen 

kokonaistaloudellista kehitystä valaisevan kvanti-

. tatiivisen ja kvalitatiivisen informaation hankki

misesta ja kytkemi"sestä makrotaloudelliseenseu-

rantaan. 

6. Kehittää ennustemenetelmiä käyttäen. hyväksi. koti-

ja ulkomaista informaatiota. 

7. Osallistua pankin informaatiotoimlntaan luovutta

malla kokonaistaloudellista kehitystä koskevaa a1-

neistoa pankin tiedotustoiminnasta vastaavalle ·yk-. 

siköll~ sekä laatia erikseen sovittavia kokon~is-

taloudellisia katsauksia pankin julkaisuja varten. 
. . 

8. Edistää yhteis~yötä muiden kokonaistaloudellisia 

ennusteita ja makrotilastoja laativien instituu-

: tloiden kanssa s~kä osallistua kokonaistaloudellis-

ta kehitystä ko~kevissa kysyr~Jksissä kansainväli-

seen yhteistyöhön. 

9. Suorittaa muita johtokunnan määräämiä kokonaista-' 

loudellista asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä. 
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Organisaatio 

Suhdanneosaston johtoryhmän mu'odostavat osastopäällikkö 

puheenjohtajana, mahdollinen apulaisosastopäällikkö ja kolme 
! 

toimistopäällikköä. , . 

Os'astopäällikön pätevyysvaatimuksina ovat akateeminen lop-

pututkinto sekä'syvällinen perehtyneisyys kokona~staloudelli-

seen analyysiin, seurantaan ja' ennustamiseen. 

Milloin tehtävien hoito tai niiden jatkuvuus niin edell~t-

tävät, voi suhdanneosastolla lisäksi olla apulaisosastopäällik-
, 

kö, jonka pätevyysvaatimukset ov~t samat kuin osastopäällikön. 

. Suhdanneosasto jakaantuu rahatalouden, ulkomaantalouden 

ja reaalitalouden toimistoihin. Kutakin ~oimistoa johtaa toi

mistopäällikkö, jolta edellytetään akateemista loppututkintoa 

sekä. syvällistä perehtyneisyyttä toimlstonsa tehtäväpiiriin 

kuuluvaan kokonaistaloudelliseen analyysiin, seurantaan. ja 

ennustamiseen. 

Vakinainen osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö ei

. vät voi toimia vakinai~ina toimis~6päällikköinä. 

Kuhunkin toimistoon kuuluu tehtävien hoidon edellyttämä 

määrä tutkijoita~ tutkijaharjoittelijoita, tutkimussihteereitä 

(tai. aktuaareja) ja tutkimusapulaisia. 

Toimintaperiaatteet 

Johtoryhmä päättää kollegiaalisesti osaston. toimintaa kos-
. . 

. kevista peria.atteellisista tai muutoin laajakantoisista kysy-· 

myksistä. Lisäksi johtoryhmä päättää asioista, jotka joku joh-
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toryhmän jäsenistä tai mahdollinen osaston henkilökunnan yh

teiselin haluaa saattaa johtoryhmän käsitelt~väksi. Johtoryh~ 

mä päättää myös osastoa koskevien hallinnollisten. tehtävien hoi'.;.. 

tamisesta. 

Osastopäällikkö 'ottaa vastaan kaikki osastolle tulevat 

toimeksiannot. Osastopäällikkö vastaa koko osastoa,koskevien 

johtoryhmän tekemien päätösten toi~eenpanosta ja valvoo eri 

toimistojen vastuualueeseen kuuluvien päätösten, toimeenpanoa. 

Osastopäällikkö vastaa osaston tuottamasta informaatiosta ko

konai suutena·. 

Toimistopäälliköt ottavat vastaan kaikki toimistoilleen 

tulevat toimeksiannot. T'oimistopäällikö't vastaavat j01?-toryh

män tekemien toimistojaan koskevien päätösten tOimee?panosta. 

Niin ikään he vastaavat toimistojensa alaan kuuluvasta infor~

maatiosta. 

Toimistojen vastuualue jaetaan osa-alueisiin" joista yksi 

tai useampia määrätään tietyn tutkijan vastuualueiksi. Tutki

ja vastaa tästä osa-alueesta yhdessä tälle vastuualueelle,tai 

-alueille määrättyjen tutkimussihteerien ja tutkijaharjoitte

lijbiden kanssa. Kustakin osa-alueesta vastaavalla ,tutkijalla 

. <?n varamies, joka tarvittaessa pystyy ottamaan vastuun aluees

ta., Varamiehenä voi toimia joko ao .. vastuualueen toinen tut

kija tai toisen vastuualueen tutkija. 

Rahapolitiikan, valuuttapolitiikan ja yleisen talouspoli

tiikan suunnitteluyhteistyöhön osallistuvat osastopäällikk~, 

apulaisosa~topäällikkö ja toimistopäälliköt sekä. tutkijat kul-, 

,loinkin kysymykse'ssä olevan tehtävän edellyttämässä kokoonpanos-

sa. 
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Suhdanneosastolla on itsenäinen esitysoikeus henkilökunnan 

suuruutta ja valintaa koskevissa kysymyksissä. Samaten osas

tolla on itsenäinen esitysoikeus osastopäällikölle, 'apulais

osastopäällikölle ja toimistopäälliköille kertyneiden virkava

pauksien käytön ja jaksottamisen suhteen s~kä itsenäine'n pää

täntävalta tutkijoille kertyneiden'virkavapauksien käytön ja 

jaksottamisen suhteen. 

Suhdanneosaston henkilökunnan' tulee perehtyä pankin muiden 

osastojen työhön siinä määrin kuin se kokonaistaloudellisen ke-

hityksen seuraamisen tai osastojen välisen yhteistyön kannalta· 

on tarpeen. Vastaavasti suhdanneosasto tarjoaa harjoittelu- ja 

tutustum1smahdollisuudet pankin muilla osastoilla toimiville 

yhteistyöedellytysten parantamiseksi. 

Riittävän korkeatasoisen henkilökunnan 'saamiseksi suhdan-

neosastolle työskenteleville ehdotetaan maksettavaksi liittees

sä 'lesi tetty jä palkkoja ~ Lisäksi. pätevien ek'onomistien hankki-

miseksi, heidän työskentelynsä jatkuvuuden turvaamiseksi ja 

ammattitaitonsa säilyttämiseksi riittävän korkealla tasolla 

suhdanneosaston osastopäällikölle, apulaisosastopäällikölle, 

toimistopäälliköille ja tutkijoille myönnetään kutakin osastol-

1a toimittua vuotta kohti kahden kuukauden paIkallinen virkava-

.paus akateemisten opinnäytteiden tai muun projektimuotoisen 

tutkimuksen suorittamista taikka'muulla johtokunnan. hyväksymäl-
. . . 

lä tavalla tapahtuvaa ammatillista pätevöitymistä varten. Vir-

kavapausaika voidaan käyttää joko sovitun prOjektin ·toteuttami

seen tutk1musosastolla, opiritomatkoihin ulkomaisiin korkeakou-

luihin tai pankin tukemiin opintomatkoihin vastaavia tehtäviä 

su'ori tt'aviin ulkomaisiin lai toksiin. Jälkimmäisessä tapaukses

sa virkavapausaika' olisi kuitenkin kuukausi kutakin toiminta-

vuotta kohti. 
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