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Tutkimuslaitoksen työntekijät (sekä nykyiset että muille osas

toille siirtyneet) kutsutaan auditorioon keskustelemaan laitos

neuvostost a oheisen raportin pohjalta maanantaina 17.1.1972 

klo 14.45 alkaen. 

LAITOSNEUVOSTO 
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RAPORTTI LAITOSNEUVOSTON TOIMINNASTA 

1~ Tausta ja perustaminen 

Laitosneuvosto perustettiin viime vuoden helmikuussa 1ai

toslaisten yksimielise11ä päätöksellä. Ajatus neuvo s ton pe

rustami sesta syntyi laitoksessa suoritetun viihtyvyystutki

muksen ja koko pankkia koskeneen työpaikkademokratiake s kuste

lun yhteydessä. Lopullisen ehdotuksen neuvoston perusta mi s es-

ta teki laitoksen johtaja Pertti Kukkonen. 

Neuvost0n jäsenet valittiin demokraattisesti tutkimus 

laitoksessa ty~skentelevien keskuudesta (pl. johtoryhmä). Lai

tosneuvoston jäseniksi tulivat Ulla Bredenbe rg puheenjohta ja

na, Simo Lahtinen sihteerinä, Paula Hyttinen, Seppo Kostiai

nen ja Kauko Turkia sekä varalle Riitta Jokinen , Heikki Kos

kenkylä ja Kari PekonenQ 

2. Tehtävät laitoksen yleiskokouksen toimeksiannon mukaan 

Laitosneuvoston ensisijaisena tehtävänä on välittää lai

toksen henkilökunnan mielipiteitä, tOivomuk Sia, valituksia 

ja ehdotuksia johtotasolled Se voi myös pyytää johdolta sel

vityksiä henkilöklli~tapolitiikkaan liittyvistä asioista. Neu

vosto toimii siis lähinnä yhdyssiteenä laitoksen johdon ja 

henkilökunnan välillä vaikuttaen ensisijaisesti alhaalta 

ylöspäin, mutta tarvittaessa myös ylhäältä alaspäin välittäen 

esimerkiksi johdon esittämiä toivomuksia henkilökunna lle. 

Laitoksen johto voi myös pyytää laitosneuvoston kannanottoja 
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mm. henkilökuntaa koskevissa asioissa. 

Ensimmäisessä kokouksessa neuvosto täsmensi työkenttään

sä tuoden esiin seuraavia näkökohtia: 

- neuvosto on periaatteessa valmis käsittelemään kaikkia 

laitoksen toiminnassa esiintulevia asioita 9 

- neuvosto on sovitteluelin johdon ja työntekijöiden väli

sissä konflikteissa, samoin työntekijöiden keskisissä, 

- neuvosto käsittelee kaikkia työpaikan viihtyvyyteen vai

kuttavia asioita, 

neuvosto pyrkii tuomaan esiin laitoksessa mahdollisesti 

vallitsevia epäkohtia ja esittää r a tkaisuja niiden pois

tamiseksi, 

- neuvosto pyrkii laitoksen päätöksenteon demokratisoin

tiin nykyisen organisaation sallimissa puitteissa, 

- neuvoston tavoitteena on kaikkinaisen tiedonvälityksen 

edistäminen laitoksessa, 

- neuvosto hankkii ja välittää tietoja muualla tapahtuvas

ta työpaikkademokratian kehittymisestä, 

- neuvosto käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantunti

joita. 

(pöytäkirja 16.2.71, 3 §) 

3. Toiminta 

Laitosneuvosto on vajaan vuoden kestäneen toimintansa 

aikana kokoontunut 14 kertaa. 

Neuvoston ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli aloi

telaatikon hankkiminen tutkimuslaitokseen. Alkuaikoina lai

toslaiset käyttivät laatikkoa hyväkseen esittääkseen erilai-
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sia toiv omuksia. Ajan mittaan se on kuitenkin menettänyt mie

lenkiintonsa. 

Neuvosto on kokouksissaan käsitellyt laitoslaisten teke

miä ehdotuksia, jotka on esitetty eteenpäin mm. laitoksen joh

dolle. Seuraavassa esitellään suunnilleen aikajärjestyksessä 

laitosneuvoston käsittelemiä asioita ja niiden kohtaloita. 

- Vahtimestarille ja läheteille pyydettiin lupaa kuunnella 

radiota työaikana. Lupa evättiin. 

- Useiden aluitteiden perusteella selvitettiin kahviauto

maatin hankkimismahdollisuutta laitokseen. Neuvostu teki kYr 

selyn sen mahdollisesta käytöstä sekä laitoksen johtajan pyyn

nöstä selvityksen automaattien hinnoista ja ominRisuuksista. 

Laitoksen johtaja välitti neuvoston aloitteen johtokunnalle, 

joka kuitenkin antoi kieltävän vastauksen. Perusteena oli se, 

ettei ainoastaan yksi osasto voi saada automaattia. 

- Laitoksen kopiokoneen yhteydessä ollut kontrollikortti 

poistettiin neuvoston esityksestä. 

- Jääkaapin hankkimiseen Mäyrälään ei johto h a lunnut ottaa 

kantaa sen vuoksi, ettei henkilökunnan sijoitus ollut vielä 

lupullinen. 

- Laitosneuvosto esitti suosituksenaan, että tupa kanpoltos

ta luovuttaisiin kokousten ja palavereiden aikana. Suositus

ta noudatettiin aluksi. Ottaen huomioon tupakoimattomien 

enemmistön laitosneuvostu painottaa edelleen suosituksen nou

dattamista. 

- Aloitteesta terveyssisaren paIkkaamisesta Suomen Pankkiin 

todettakoon~ että pankki on saanut palvelukseensa sairaanhoi-



- 4 -

tajan. 

- Lähettien suuren vaihtuvuuden todettiin haitanneen tut

kimuslaitoksen tyäskentelyä. Laitosneuvoston aloitteesta 

tehtiin selvitys lähettien työstä ja palkkauksesta. Koska 

laitoksen lähettien työn todettiin käsittävän myös moni n yleen

sä konttoriapulaisen töihin kuuluvia tehtäviä, neuvosto ~eki 

laitoksen johtajalle kirjallisen ehdotuksen lähettien palkko

jen korottamisesta. Johtaja esitti asian edelleen pankin hen

kilökuntapäällikölle, joka ilmoitti, että koko pankin lähet

tien työkenttä tullaan selvittämään. Selvitystä ei kuiten

kaan tehty. (Vuodenvaihteen korotukset jaettiin pelkästään 

p a lvelusvuosi en perusteella.) 

Samassa yhteydessä laitoksen johdolta kysyttiin, miksi 

l a itoksen v a kanssej a on täyttämättä, vaikka laitoksessa on 

niihin muodollisesti päteviä henkilöitä. Selitykseksi saa

tiin, että pankin käytännön mukaan työntekijöistä katsotaan 

voita v a n saada riittävän luotettava kuva vasta us e amman vuo

den perusteella. 

Lähettien palkkauksen käsittelyn yhteydessä laitoksen joh

t a j a ilmoitti kieltäytyvänsä vastedes neuvottelemasta laitos

neuvoston kanssa minkäänlaisista palkkaukseen liittyvistä 

asioista. 

- Jo kauan luvassa ollut kirjaston matto saa tiin vihdoin

kin l a itosneuvoston painostuksen jälkeen. 

- MäyräIän juoksupojalle saa tiin neuvoston esityksestä sa

detakki kastumisen torjuntaan. 

- Mäyräläläisten toivomuksesta ehdotettiin sinne h ankitta-
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vaksi kopiokone, joka on siitä lähtien ollut luvas sa. 

Laitoksen läheteille yritettiin saada tasa-arvoinen oi

keus tupakanpolttoon työpaikalla. Asiassa onnistuttiin. 

- Laitosneuvostolle esitetty toivomus kotimaisen päivära

han tarkistamisesta välitettiin virkailijayhdistyksen halli

tuksen kautta henkilökunnan päällikölle, joka lupa si esittää 

asian johtokunnalle. 

- Pankin ruokasalissa saatiin neuvoston toimesta toteute

tuksi eräitä laitoslaisten esittämiä toivomuksia. 

- Laitosneuvosto on keskustellut henkilökortiston uudista

misesta l a itoksessa. Asia vaatii tarkempaa selvitystä henki

lökunnan omassa piirissä. 

Neuvoston toiminnasta on ollut eräitä mainintoja tutki

muslaitoksen lehdykäisessä. Työpaikkademokratian kehittymi

sestä muissa Pohjoismaissa on lisäksi ollut kirjoitus Pankki

viestissä. 

4. Toimintaa haitanneita tekijöitä ja tulevaisuuden näkymiä 

Laitosneuvoston toimintaa on vaikeuttanut sen epäviral 

linen luonne. Tämä tilanne j a tkunee kunnes luottamushenkilö 

järjestelmä virallistetaan koko pankissa. Noin kuukausi sit

ten virkailijayhdistyksen hallitus teki johtokunnalle esityk

sen, jossa pyydetään luottamushenkilöille täydellistä neuvot

teluoikeutta kunkin osaston johdon kanssa henkilökuntaa ja 

työolosuhteita koskevissa asioissa, lukuunottam8tta yksittäi

sen henkilön palkkaa ja työhönottoa. Virkailijayhdistyksen 

hallituksella voidaan jo k a tsoa olevan neuvotteluoikeus ylim

män johdon kanssa. 
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Neuvoston epä virallis e en asemaan vedoten laitoksen johto 

on r a joittanut niitä asioita , joista se suostuu keskustele

ma an. Laitosneuvoston k a ntana on kuitenkin 011ut 9 e ttä kai

kist a a sioista pitää voida keskust e lla j a neuvotell a ; päätök

sentek oha n näissä olosuht e issa jää aina johdolle. 

La itosneuvost on asemaa on v a ikeuttanut myös p ankissa v a l

litseva tra ditionaalinen käsitys, jonka mukaan ti edotustoimin

t a a t a rvita an v a in yhteen suuntaan, lähinnä ylhä ältä tulevien 

mä äräyst en välittämis een alaspäin. Tämäkin informaa tio on 

ollut t a rp ee ttoma n niukkaa niin tutkimuslaitoks e ssa kuin p an

kissa yl e ensä. La itos n e uvostolle ei annettu lupauks e sta huo

lima tta mahdollisuutta osallistua organisaa tiomuutoks en val

mist e luun. 

Erä änä l nitosneuvoston työtä h a itanne ena t ekij ä nä on ol

lut yhteyksien puuttumine n p ankin ylimpään johtoon. Puute 

korj aantune e ositta in luotta mushenkilöjärj e ste lmän virallis

t 2mi sen myötä. Esityks en mukaan luotta mushenkilöllä olisi 

mahdollisuus yht e istyös8ä virka ilij a yhdistyks en hallituksen 

k anssa ottaa os a stoaan koske v a n t a i yle isesti mi e lenkiintoi

sen a si a n käsit e ltäväksi myös pää johta j a n tai h enkilökunta

a sioita hoitavan johtokunnan jäsenen k a nssa pide ttävi s sä neu

vott e lutila isuuksissa . 

La ito s neuvosto k a t s oo, e ttä syksyllä t a p ahtuneen organi

s aatiomuutoksen vuoksi sen toiminna n j a tka minen nykyisessä 

muodossa ei ole mahdollista. Käytyj en k e skuste luj en p e rus

t eella näyttää j ä rkevältä v alita tutkimuslaitoksen kummalle

kin os a stoll e oma , es ime rkiksi kolmihenkine n n euvostonsa. 

Ne uvo s tot toimi s iva t e rillisinä os a stoj en sis ä isissä a sioiss a 
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j a yhdess ä koko l a itosta koskevissa asioissa . Muille osas

toill e siirtynee t l a itos l a is e t voivat keskustella omista neu

vostoistaa n os a stoillaan. 

Mikäli uusi l a itosneuvost o h a lutaan v a lita tutkimuslai

toks een 9 n i in s aattaa olla j ä rkevää sen toiminnan sekä aseman 

k a nna lta l aatia sill e yks ityi s koht a inen toiminta- ja ohjesään

tö, jonka yleiskokous hyväksyy . Sekä neuvoston että l a itok

s en yleiskokouksen kokoontuminen voidaan siinä säännöllistää. 

La itosneuvo s ton v a ikutusvallan enentämiseksi ja sen toi

mintamahdollisuuksien p a r anta miseksi on toivotta vaa, että lai

t oksess a työ s k ent e l Bvien k e skinäinen solidaarisuus sekä ak

tiivisuus a j an mittaan lisääntyvät huolimatta l a itokse ssa h a r

joite tusta h a j oitta v a sta 'porkka n apolitiika sta' . Todennäköi

sesti l a itoksen johdonkin suhtautuminen on muuttuma ss a suo

p eammaksi työpa ikkademokra tiaa kohtaan. 

Koko l a itoksen toiminnan t ehokkuuden ja sen johdon sekä 

työnte kijöiden viihtyvyyden edellytyksenä on molemminpuOlinen 

luotta mus ja keskinäine n a rvonanto. 

LAITOSNEUVOSTO 


