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Muistio, 

Tutkimuslaitoksen yleisorganisaatiosta 

",-' 

Tämä muistio p'erustuu, keskuspankkipoli tii-
. . 

kan organisaatiota käsi telleen työryhmän, 

sille yaihtoehdolle, jossa suhdanneosasto 

on hallinnollisesti osa tutkimuslaitosta. 

Tehtävät 

Käsi tel tävä'n vaihtoehdon mukaan tu tkimuslai toksen tehtäviin 

jäi'si vät kuulumaan suhdanneosaston suori ttama ,kokonaistaloudeI"

lisen'kehityksen seuranta, analyysi ja enn0staminen sekä' tutkimus~

osaston', suori ttamat projektimuotoiset, ,pankin kari naI ta mielenkiin..;.;: 

toiset tutkimukset 'si ten kuin suhdanneosastoa ja', tutkimusosas.toa 

ko~kevissa erillisi~sä ~uistioissa on:'esitetty. Tämän lisäks~.: 

tutkimuslai tok.sen tehtäviin kuuluisivat molempien mainittujen 

osastojen hallinnoll{~ten rutiinien 'hoito, joka keskitetiäisiiri 

tutkimuslaitoksen yleiseen toimistoon sekä mOlemptaosastoja 
" ' 

, pal veleva ATK-toiminta,.· joka' keski tettäisiin ATK-ryhmälle., Tämän 

lisäksi tutkimuslaitoksella olisi kirjasto~ 

Sen 'sijaan nykY,iS~el1; tut~irriuslai;tokseen verrattuna rahå:po-' 
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liittinen ja yleinen ta10uspoliittinen suunnittelu, rahapoliit

tinen mikrotaloudellinen kehityksen' seuranta sekä..tutkfmuslai-

toksessa hoidettu pankin informaatio toiminta mukaan-lukien jul~:' 

kaisujen tekninen toimitustyö, ·käännöstyö ja piirtäminen sekä 

edell~en konekirjoitustyö lukuunottamatta hallinnollisiin rutii-
", -- . 

neihi~ kuuluvaa·työtä sii~rettäisiin laitoksen ~lkopuolelle. 

'Tällöin tutkimuslaitoksen yleisorgani~aatio olisi ohe~n 

liitetyn organisaatiokaavion mukairten~ ja eri yksiköiden tehtävät 

olisivat seuraavat: 

'Johtaja 

Tutkimuslaitoksen johtajan tehtävänä olisi tutkimuslaitok-

sen molempien osastojen sekä yhteisten palveluyksikköjen toiminnan 

valvonta ja koordinointi sekä tutkimuslaitoksen toiminnan tasa-

painoisesta kokonaiskehityksestä.huolehtiminen. 

Suhdanneosasto' 

Suhdanneosaston tehtävät on määritelty erillisessä muistios-: 

sao . 

Tutkimusosasto 

Tutkimusosaston tehtävät on myös määriteltj erillisessä'muis-' 

tiossa. 
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Yleinen toimisto' 

Toimiston vanhimman johdolla toimivan yleisen, toimiston teh~ 

täviin kuuluvattu tkimuslai toksen hallinnolliset rutiini t,. hen- ", 
. . 

kilökuntarutiin~t, kirjeenvaihto sekä muut rutitnitehtävät~ jotka 

eivät kuulu osastoille eivätkä ATK-ryhmälle tai kirjastolle • 

ATK-ryhmä 

ATK-ryhmälle kuuluvat tutkimuslaitoksen ATK-palvelutsys~ 

te'eminsuunni ttelun ja ohjelmoinnin' ja tietokone,ajojen osalta. 

Sen sijaan tietokoneajojen valmistelut kuuluvat lävistystyön, 

osalta pankin yhteiselle ATK-lIe sekä muiden valmistelevien töi-

den osalta os~stoille. 

/' 

ATK-ryhmän on toimittava joh~ajan antamien ohjeiden mukaan' kiin-

teässä yhteistyössä osastojen kanssa. 

Kirjasto' 

Kirjaston tehtäviin kuuluvat ~ekä kirjaston eitä arkiston' 

hoito, kaikki kirjastopalveluun liittyvät kysymykset mukaan luet-

,tuna päivälehti- ja aikakauslehtikatsaukset. 

Tutkimuslaitoksen valvonta 

Tutkimuslaitoksen organisaation uudistamisen yhteydessä ~en 

tehtävät on määri tel ty oleellisesti aj_kaisempaa' tarkemmin ja osa 
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sen aikaisemmista tehtävistä on siirretty muille yksiköille, , , 

minkä tuloksena t~tkimuslaitoksen t~htäväkenttä on selkiintynyt 

jayksinkertaistunut samalla, kun vastuunjako . tutkimuslai tokse.n 

sisällä on täsmennetty. 

Näistä s~istä tutkimuslaitokselle ei enää pitäisi määrätä 

fyysisesti tutkimuslaitoksen yhteydessä toimivaa ja laitoksen 

päätöksentekoon yksityiskohdissaan puuttuvaa valvojaa. Tutki~u~

,lai tos tulisi luonnollises'ti kuulumaan jonkun johtokunnan jäs~nen 

vastuualueeseen, mutta tämän johtokunnan jäsenen tehtävät tutki-

muslaitoksen, suhteen rajoittuisivat erittäin yleisluontoiseen 

valvontaan. 

.1 
1 
1 , 

. f 



e e •• 
Tutkimuslaitoksen organisaatio 

Johtaja 

Suhdanneosasto 
I Osastopäällikkö. ATK- Yleinen 
1 

ryhmä 
I 

toimisto 

I -
[ 

Reaali- Ulkomaanr- Raha-
talouder talouden taloude !n Kirjasto 
toimist~ toimisto toimistp 

- 30~4.1971 

t--_.~._- I 

Tutkimusosasto 

Osastopäällikkö 

F-r I 1 • 

Proj. 

2. 

1 1· 

I~I- pr~ 
~ ~l 

~ 

• 


