
Y h tee n v e t 0 t u t kim u s 1 a i t 0 k sen t e h 

tävistä j a o r g a n i saa t i 0 s t a 

1. 'iiutkimuslaitoksessa on kansantalouden osasto ja tutkimus-

osasto, sekä yleinen toimisto. Kumpaakin osastoa johtaa osasto-

päällikkö tutkimuslaitoksen johtajan yleisjohdo~ ja valvonnan 

alaisena .. 

2. Kansantalouden osastolle kuuluvat kokonaistaloudelliset seu-

ranta-, ennuste- ja selvi tysteht,ävät sekä niihin lii ttyvä kehi tys-

työ. 

3. Kansantalouden osasto jakautuu rahatalouden, ulkomaantalou-

den ja reaalitalouden toimistoihin, jotka toimivat osastopääl-
. :-. 

likön 'alaisina. Kunkin toimistun johdossa on toimiston pääl

likkö. Toimistoihin kuuluu lisäksi tarvittava määrä t'Lltki'joita, 

aktuaareja, tutkimussihteereitä, tutkimusapulaisia ja muuta hen-

kilökuntaa. 

4. Tutkimusosastolle kuuluvat pankin toimintaan liittyvät sekä 

pankkia ki,innostavat yleiset taloudel~~set ,tutkimustehtäy"ät. 

5. Tutkimusosastolla on tutkimusprojekteja, jotka muodostetaan 

kutakin tutkimustehtävää varten ja sen vaatimaksi ajaksi. Kulle-

kin tutkimusprojektilIe vahvist~taan ohjelma ja määrätään johtaja'. 

Projekteja varten voidaan kiinnittää myös ulkopuolisia tutkijoita 

mää~äajaksi. Osastolle kuuluu tutkijoita, tutkimussihteereitä ja 

tutkimusapulaisia sekä muuta henkilökuntaa. 

6. Kansantalouden osaston ja tutkimusosaston tutkijat ovat tut

kimustyöhön perehtyneitä, akateemisen 'loppututkinnon suorittaneita 
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henkilöitä. Tutkimussihteerit ovat akateemisen loppututkinnon 

suorittaneita tai tutkimustyöhön koulutettavia henkilöitä taikka 

kokeneita tutkimusapulaisia. Tutkimusapulaiset ovat tilasto- ja 

laskentatehtäviin perehtyneitä tai niihin koulutettavia henki-

löitä. 

7. Yleinen toimisto hoitaa tl_ltkimuslaitoksen hallinnollisia' 

tehtäviä ja avustavia toimintoja kuten ATK:ta. ja kirjastopal- . 

veluksia, konekirjoitusta yms. tehtäviä. Yleisellä toimistolla 

on toimistopäällikkö, joka toimii tutkimuslaitoksen jOhtajan 

alaisena. 

8. Tässä esitetty järjestely vahvistetaan toteutettavaksi syys-

kuun 1. päivästä 1971 lähtien niin pian kuin sen toteuttaminen 

käytännössä on mahdollista. 

!
r , 
l 
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T u t kim u s 1 a i t 0 k sen t e,h t ä vie n j a 

o r g a ni saa t i on eri t t e1 y 

Tutkimuslaitoksen tehtäviin' kuuluvat kansantalouden osaston 

suorittama kokonaistaloudellisen kehityksen seuranta, analyysi 

ja ennustaminen sekä tutkimusosaston suorittam2t projektimuotoi-

set tutkimukset siten kuin jäljempänä on esitetty. Molempien 

osastojen hallinnollisten tehtävien hoito siinä määrin kuin pan

kin henkilökuntaosasto ei niitä"'hoida keskitetään tutkimuslai'tok-

sen yleiseen toimistoon. Yleinen toimisto hoitaa myös molempia 

osastoja palvelevan ATK-toiminnan ja kirjastopalvelukset. 

Tutkimuslaitoksen yleisorganisaatio on liitteessä 1. esite-

tyn organisaatiokaavion mukainen ja eri yksiköiden te'htävät ovat 

seuraavat: 

,JOHTAJA 

Tutkimuslaitoksen johtajan tehtävänä on tutkimuslaitoksen 

molempien osastojen sekä yleisen toimiston toimi?nan valvonta 

ja koordi,nointi, osa.llistuminen tutkimusprojektien suunnitteluun 

sekä tutkimuslaitoksen toiminnan kehittäminen siten, että se py-

syy kansantaloustieteen ja sen aputieteiden kehityksen tasolla 

ja palvelee keskuspankkipoli tiik~n", tarkoi tusperiä. 

t 
1. 



• 

·- 4 -

YLEINEN TOIMISTO 

Toimiston päällikön johdolla toimivan yleisen toimiston 

tehtäviin kuuluvat tutkimuslaitoksen hallinnolliset tehtävät, 

henkilökunta-asiat, arkistointi sekä muut tehtävät" jotka eivät 

kuulu osastoille. Yleisen toimiston ATK-jaostolle kuuluvat eri-

tyisesti tieteelliset tutkimuslaitoksen ATK-sovellutukset systee- , 

minsuunnittelun ja ohjelmoinnin osalta. ATK-jaost? toimii kiin-

teässä yhteistyössä tutkimuslaitoksen osastojen ja pankin ATK-

osaston kanssa. Yleisen to.imiston tehtäviin kuuluu lisäksi niiden 

tutkimus osaston ja kansantalouden osaston sekä ATK-jaoston tar-

vitsemien kirjastopalvelusten hoitaminen, joita ei ole tarkoi-

tuksenmukaista keskittää pankin kirjastolle. 

, , 
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KANSANTALOUDEN OSASTO 

Kansantalouden osasto tuo~taa pankin tarvitseman informaa-

tion kotimaisesta j~ ulkomaisesta kokonaistaloudellisesta kehi-

tyksestä. Tällä alueella sen tehtävinä ovat kokonaistaloudelli-

sen kehi tyks en seuraaminen, ennus tami~en ja analyys i • ~ahapoli·

tiikan, valuuttapolitiikan ja yleisen talouspolitiikan suunnit-

telussa kansantalouden osasto keskittyy kokonaistaloudellista ke-

hitystä koskeviin kysymyksiin. 

Kansantalouden osaston tehtävänä on erityisesti: 

2. Seurata ja analysoida jatkuvasti kotimaista ja ulkomaista" 

3· 

4. 

suhdannetilannettä pitäen erityisesti silmällä kehityksen 

poikkeamia tehdyistä ennusteista. " 

Suorittaa johtokunnan määräämiä kokonaistaloudellista asian-

tuntemusta e~ellyttäviä tehtäviä. 

Osallistua kokonaistaloudellista kehitystä ko.skevilta o..sin 

rahapolitiikan, valuuttapolitiikan ja muun talouspolitiikan 

valmiste~u- ja suunnittelutyöhön pankissa sovittavan suunnit

teluprosessin puitteissa. 

5. Huolehtia kokonaistaloudellisen kehityksen seuraamista pal

velevasta maksutase- ja rahoitustilastojen sekä" kysel~tutki

musten tuotannosta sovituilta osin. 

6. Huolehtia muun tehtäviensä kannalta tarpeellisen kokonais

taloudellista kehitystä valaisevan kvantitatiivisen ja kvali-
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tatiivisen informaation hankkimisesta ja kytkemisestä makro-

taloudelliseen seurantaan. 

7. Kehittää ennustemenetelmiä yht~istyössä tutkirnusosaston 

kanssa. 

8. Osallistua pankin informaatiotoimintaan luovuttamalla koko

naistaloudellista kehitystä koskevaa aineistoa pankin tiedo-

tustoiminnasta vastaavalle" yksikölle sekä laatia erikseen 
" . 

sovittavia kokonaistaloudelliiia katsauksia pankin julkaisuja. 

varten. 

9. Hoitaa yhteyksiä. muihin kokonaistaloudellisia ~nnusteita ja 

makrotilastoja laativiin laitoksiin sekä osallistua kokonais-

taloudellista kehitystä koskevissa ~ysymyksissä kansainväli~ 

seen yhteistyöhön. 

Kansantalouden osaston johdossa on osastopäällikkö. Osasto-

päällikön pätevyysvaatimuksena on akateeminen loppututkinto sekä 

syvällinen perehtyneisyys kokonaistaloudelliseen analyysiin, seu-

rantaan ja ennustamistekniikkaan. 

Kansantalouden osasto jakaantuu rahataloudenjl ulkomaan-

talouden· ja reaalitalouden toimistoihin. Kutakin toimistoa joh-

taa toimiston päällikkö" jolta edellytetään akateemil?ta loppu

tutkintoa s.ekä syvällistä perehtyneisyyttä toimiston teh~äväpii-

riin kuuluvaan kokonaistaloudelliseen analyysiin" seurantaan ja 

ennustamiseen. 

Kuhunkin toimistoon kuuluu tehtävien hoidon edellyttämä· 

määrä tutkijoita, aktuaareja,. tutkimussihteereitä ja tutkimus-

apulaisia. sekä muuta henkilökuntaa . 

. . 
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Riittävän korkeatasoisen kokonaistaloudelliseen analyysiin 
, '. 

perehtyneen henkilökunnan saamiseksi kansantalouden osastolle . 

palkkauksen tulee olla kilpailukykyinen muihin vastaaviin lai-
. . 

toksiin nähden. Lisäksi pätevien ekonomistien hankkimiseksi ... 

heidän työskentelynsä jatk~vuuden turvaamiseksi ja ammattitaitonsa 

säilyttämiseksi r~ittävän korkealla tasolla kansantalouden osas

ton osastopäällikölle .. toimistopäälliköille ja tutkijoille on 

järjestettävä mahdollisuus. jatkokoulutukseen. Se voi tapahtua 

tutkimus osastolla tutkimusprojekteihin 9sallistumisen kautta, 

ulkomaisilla opintomatkoilla taikka muulla johtokunnan hyväksy-

mällä tavalla. Jatkokoulutuksen ajaksi henkilö vapautetaan teh-

tävistään kansantalouden osastolla. 

! 
. i 
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TUTKIMUSOSASTO 

Tehtävät 

Tutkimusosaston tehtäv~ä on suorittaa kokonaistaloudel-

lista kehitystä ja kokonaistaloudellisten muuttujien välisiä 

syy-yhteyksiä kartoittavaa tutkimustyötä sekä talouspoliit-

tisten välineitten vaikutuksien analyysia. Keskeisinä tut-

kimusalueina ovat rahataloudelliseen, maksutaseeseen liittyvät 

samoinkuin'tuloihin ja hintakehitykseen liittyvät ongelmat. 

Eri tutkimusalueisiin kohdistuva tutkimustyö tapahtuu pro-. 

jekteissa. Projekteja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, 

ennen muuta Suomen Pankin tarpeet mutta myöskin yleise~ talous-

politiikan tarpeet. Tutkimusosåston' projekteja suunnitelta-

essa tulee edelleen ottaa huomioon muissa tutkimuslaitoksissa 

meneillään oleva tutkimustyö siten, että eri ,tutkimuslaitok-· 

sissa syntyvä tuotanto on toisiaan täydentävää. 

Organisaatio 

Tutkimusosaston organisaation perusyksikkö'inä ova t,- kulle-, 

kin tutkimusprojektilie määrätyt projektiryhmät. Kunkin pro-

jektiryhmän johdossa on projektin johtaja sekä hänen ohjauk

sessaan p~djektin vaatima määrä tutkijoita, tutkirnussihtee~ 

reitä ja tutkimusapulaisia. 

Tutkimusosast6n johdossa on osastopä~llikkö, jonka teh-

täviin kuuluu projekteihin'osallistumisen lisäksi prOjektien 

suunnittelu; projektien toteuttamisen valvonta Ja projektien 

koordinointi keskenään. 
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Toteutettavien projektien valintaa ja niitä koskevien 

suunnitelmien tarkistamista varten määrätään neuvottelu

kunta, johon kuuluvat johtokunnan määräämä puheenjohtaja, 

tutkimuslaitoksen johtaja, osastopäälliköt sekä tarvitta

essa muita asiantuntijoita. 

Paitsi vakinaisia tutkijoita ja muuta henkilökuntaa, 

tutkimusosasto voi kiinnittää ulkopuolisia tutkijoita'ja 

muuta henkilökuntaa tietyn projektin .suorittamisen ajaksi. 

Sama henkilö saattais,i osallistua useampaankin tutkimus

projektiin. Näin voitaisiin tehokkaasti käyttää hyväksi sitä 

erityistietoutta, ·jota kukin tutkija edustaa. Osastolla 

täytyy pyrkiä monensuuntaiseen tehokkaaseen tiedonvälityk

seen esimerkiksi säännöllisissä projektien seminaareissa, 

joihin projektiryhmten lisäksi osallis:tuisivat mahdollisuuk":' 

sien mukaan myös osastopäälliköt sekä kiinnostuksesta ja 

erityisaloista riippuen kansantalouden osaston toimisto

päälliköt ja tutkijat. Yleisenä tavoitteena on joustava, 

aloitteellisuutta tukeva organisaatio. 

Pätevyysvaatimukset ja palkkaus 

Tutkimusosaston osastopääl~ikön tulisi olla riittävästi 

perehtynyt taloustieteen teoriaan sekä kvantitatiivisten 

merietelmien käyttöön voidakseen tehokkaasti suunnitella, 

ohjata ja va~voa tutki~usprojektien toteutusta. Muodolli-. 

sena pätevyysvaatimuksena olisi vähintään lisensiaatin.ja 

mieluummin tohtorin tutkinto. Projektien johtajilta vaadit-
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taisiin akateeminen loppututkinto sekä perusteellinen tutkija-

koulutus ja -kokemus. 

ottaen' huomioon sen, että tutkimusosastolla useimmilla 

tutkijoista on mahdollisuus tehdä projektien sivutuotteina 

akateemisia opinnäytteitä ja·täten nopeuttaa muodollista 

pätev6itymistä korkeammin palkattuihin tehtäviin, on koh

tuullista, että tälle edulle lasketaan tietty rahallinen 

arvo. Näiden tutkijoiden palkkatason ei tarvitse yltää ai

van yhtä korkealle kuin vastaavissa kansantalouden osaston 

tutkijan toimissa .. Jotta projektijohtajiks~ saataisiin pä

tevimpiä ja perusteellisen tieteellisen koulutuksen saaneita 

tutkijoita, heidän palkkatasonsa on pidettävä riittävän kor

keana. Heidän asemansa tulisi vastata kansantalouden osaston 

toimistopäällik6itä kuitenkin ottaen huomioon, mit~ edellä 

on sanottu edusta, joka tulee akateemisten tutkintojen suo~ 

rittamisen mukana. 

Uuteen organisaatioon siirtyminen 

Tutkimusosaston projektien järjestelyssä ~~rvitaan noin 

vuoden pituinen siirtymäaika, jonka kuluessa nyt käynni~sä 

olevat tai jo aloitettaviksi sovitut yksittäiset tutkimuk-

set saatetaan loppuun. Projektiorganisaatioon siirtyminen 

tapahtuu tästä syystä vähitellen. Toisaalta, projektiorgani

saatiota on jo toteutettu puolentoista vuoden ajan suh4anne

malliprojektissa, jonka ens~mmäinen vaihe on nyt päättymässä. 

Projektin toinen vaihe, jossa siirrytään mallin simuloimiseen· 

ja sen· käyttämiseen ennusteissa, on alkamassa. 
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