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Tutkimuslaitokseen perustettavaa laitosneuvostoa koskeva ehdotus 

Laitosneuvoston tehtävät: 

Laitosneuvoston ensisijaisena tehtävänä on välittää laitok-

sen henkilökunnan mielipiteitä, toivomuksia, valituksia ja ehdo-

tuksia johtotasolle. Se voi myös pyytää johdolta selvityksiä 

epäselvistä henkilökuntapolitiikkaan liittyvistä asioista. Neu-

vosto toimii siis lähinnä yhdyssiteenä laitoksen johdon ja henki-

lökunnan välillä vaikuttaen ensisijaisesti alhaalta ylöspäin 

mutta tarvittaessa myös ylhäältä alaspäin välittäen esim. johdon 

esittämiä toivomuksia henkilökunnalle. Laitoksen johto voisi 

myös pyytää laitosneuvoston kannanottoja mm. henkilökuntaa kos-

kevissa asioissa. 

Mikäli pankkiin suunniteltu luottamushenkilöjärjestelmä 

toteute taan, laitosneuvoston puheenjohtaja tai neuvoston tehtä-

vään valtuuttama jäsen toimisi myös tutkimuslaitoksen luottamus-

henkilönä virkailijayhdistyksen hallituksen ja laitoksen henkilö-

kunnan välillä sekä osallistuisi yhdessä hallituksen kanssa pan-

kin johdon järjestämiin henkilökunta-asioita koskeviin palave-

reihin. Suunniteltua luottamushenkilöjärje~elmää on tarkemmin 

selostettu virkailijayhdistyksen hallituksen jakamassa monis-

teessa. 

Neuvostossa on viisi jäsentä, joista kaksi on tutkijoiden 

edustajia (ei johtoryhmään kuuluvia) ja kolme muiden edustajia. 

Jokaisella edustajalla on henkilökohtainen varamiehensä. 
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Neuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin. 

Laitosneuvoston valinta: 

Neuvoston jäsenet ja heidän varamiehen2ä valitaan yleisen 

ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella (molemmista ryhmistä erik

seen) vuodeksi kerrallaan . Toimiaikaa on rajoitettu siten, että 

sama henkilö voidaan valita ne uvostoon enintään kaksi kertaa 

peräkkäin. 

Laitosneuvoston valintaa varten perustetaan vaalilautakunta, 

johon kuuluu kolme henkilöä (yksi tutkija ja kaksi muun henkilö

kunnan edustajaa). 

Vaalilautakunta vastaanottaa viikon aikana määräaikaan men-

nessä molempien ryhmi en teke miä ehdotuksia neuvoston jäseniksi 

ja heidän varamiehikseen. Jokaisen valittavaksi ehdotetun hen-

kilön pitäisi olla vähintään viiden tutkijan tai vastaavasti muun 

henkilökunnan kannattama .. Ennen ehdotuksen tekemistä kannattajien 

olisi myös otettava selvää siitä että kOe ehdokkaalla on halua 

ryhtyä kOe tehtävään. 

Määräajan kuluttua umpeen ehdokkaiden nimet ilmoitetaan kai-

kille, ja kolmen vuorokauden jälkeen suoritetaan varsinaiset vaa-

lit umpilipuin, siten että tutkijat valitsevat omista ehdokkaistaan 

kaksi jäs entä varamiehineen ja muu henkilökunta kolme jäsentä va-

ramiehineen omista ehdokkaistaan . 

Käytännössä vaalitoimitus tapahtuu siten, e ttä tutkijat ja 

muu h enkilökunta käyvät pudottamassa vaalilippunsa toimistossa 

olevaan kahteen suljettuun laatikkoon, joista toinen on tarkoi-

tettu tutkijoide n ääniä varten ja toinen muiden ääniä varten., 

merkiten samalla puumerkkinsä kOe laatiken vieressä olevaan nimi-

luetteloon. 
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Vaali toimituksen jälkeen vaalilautakunta hoitaa äänten 

laskemisen ja tulosten tiedottamisen kaikille. Valituiksi lai-

tosneuvoston varsinaisiksi jäseniksi tulevat tutkijoiden ryhmästä 

kaksi ja muiden laitoslaisten ryhmästä kolme eniten ääniä saaneet 

sekä varamiehiksi seuraavat kaksi/kolme eniten ääniä saaneet, siten 

että eniten ääniä saanut varamies on eniten ääniä saaneen varsi-

naisen jäsenen henkilökohtainen varamies jne. 

Laitosneuvoston toiminta: 

Neuvosto saa mikäli mahdollista kokoontua ja hoitaa tehtä-

viään myös työaikana. Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan kut-

susta tarpeen vaatiessa. 


