
5,,1.197l/PK 

Tutkimuslaitoksen johtoteht~vien jako vuoden 1971 alusta lukien ----_ .. ,.......,_ ...... .......-....,,',._"-'-_ .. .....-...-..--_.-"'_ .. ----~~--- ... ~=-~ .. :...~~~_ ........ _-"'._ ... -.. _._-~-~~-. ------........ _.,.._ ..... -._".~ ... ----,.-_ .. ~ .... -..., 

Pertti Kukkosen teht~viin kuuluvat laitoksen yleisjohdon listiksi 

tutkimustdiden ja selvitysartikkeleiden valvonta s til~stornenetelmien 

l{ehi ttärninen, Suun ta ja suhdanne sek~ tutkijoiden OhjB,US eri tyisesti 

tilastomenetelmien osalta. Pertti Kukkonen hoitaa myös edelleen hen

kilökunta-asioista nimitykset, virkavapaudet ja muut senkaltaiset 

asia t 0 

Markku Puntila vastaa rahoitussektorista ja rahataloudellisen 

tutkimuksen ohjauksesta. L:Ls~ksi h~n vastaa Bulletinista sek~ pankki

valtuusmiesten kertomuksen ja vuosikirjan laatimisesta. 

Ahti Molanderille kuuluv~t tutkijoiden opastus ja siihen liittyen 

Taloudel11sten sel vi tysten ohjaus 0 Vastaanottoajat tutkijoi.lle ovat 

tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 - 10.30 M~yr~lässä 

(keskusteluista sovittava etukäteen)o Ahti Molarrde~ pitää edelleen 

tutkimusmenetelmien kurssia~ 

Tapio Kukkonen hoitaa henkilökunta-asioista työajan valvonnan 3 

antaa poistumisluvat sek~ luvat yksittäisten lomapäivien pitämiseen 3 

kokoaa ehdotuksen vuosilomien pitoajoiksi ja vastaa uusien toimihen

~ilöiden perehdyttämisestä työhön ja työympäristöön. 

Yleisen toimiston päällikkönä Tapio Kukkonen vastaa toimisto

työn (ml. julkaisujen jakelu, osoitteistojen ylläpito ja oikoluku), 

laskentatyön, julkaisutoiminnan rutiinien s käännöstyön s konekirjoi

tustyön s piirustustyön sekä vahtimestarin ja lähettien toiminnan 

yleisestä organisoinnista 3 työnkulun ohjaamisesta ja valvonnasta s 

mihin kuuluu mm. tehtävien jakaminen ja niiden tärkeysjärjestyk

sestä päättäminen ruuhkatilanteissa sekä isojen kertaluonteisten 

töiden esiintyessä. Tapio Kukkoselle kuuluu myös edellä mainittuihin 

toimintoihin liittyvän koulutuksen suunnittelu. 



TUTKIJOID&~ OHJAUS TALVIKAUDELLA 1970 ~ 1971 

TUTKIJA OHJAAJAT 

JJp PK MP AI'Ii 

___ Arimo 

~ X 

/ Aurikko X 

Elonen X X 

_______ Halttunen X 

Hämäläinen X 

Korpinen X- 2 X 

Kos~enkyl~ X /J.I!. X 

Kostj.ainen xP X 

Kukkoner. T. X 

~ 
Lahtinen ~ 
Peisa X 

Pekonen X 

...-- Pohjola C~ (X) (X) 

v ~anen X (X) O.( (X) 

Salmi xP X 

Varjonen X 

X = akateeminen opinnäyte 

xm= malliprojekt~n osalta 

XP= pääperiaatteiden osalta 

(X)= riippuen osaongelmien luonteesta 

4.9.70/PK&MP 
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TUTKIMUSLAITOKSE T .JQ OTFli'T:oVT-EN JAKO 
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Trl Kukkosen tehtäviin kuuluvat laitoksen yleiaJohdon lisäksi tutkimus ... 

töi en ja selvltysartikkeleiden valvont~6' tl1astomenetelmien kehittä

minen uun~a' suhdann sekä tutkijoiden ohjaus erityisesti tilasto

menetelmien osalta. Tri Kukkonen hoitaa myös edelleen ~al~elA6ioet hen

kilökUnta-asla~, ~t~n es im9 vuosilomat ja virkavapaudet. 

Tri Puntila vastaa rahoitussektorlata ja rahataloudelllsen tutkimuksen 

ohjauksesta. Lisäks i h·On v'''' ~t '"' 1') lletinista sekä pankki val tuusmlesten 

k~rtomuksen Ja vuos~k~rjan laatim1sesta~ 

"i"ri Molanderille kuuluvat tutkijoiden opastus Ja siihen liittyep Talou

ellisten selvitysten o~Jaus. Vastaanottoajat tutkijoille ovat tiistaisin, 

Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 - 10.30 ~yrälässä (keskusteluista so-

Maist. Hämäläinen toimii ennusteiden '~täjänä, antaa poistumisluvat sekä 

vastaamu1den kuin tutkijoi en työajan v lvoru~"'s\.a jne . 

I 

Maist ". Korpinen valvoo Julkal~uJ n jakelua ja osoitteistoJa. vastaa 8E mu-

seminaare+,sta sekä kirjasto 1 ja kir, .. ~ .. ,to Y\: V· un k{3hittä~-·seutt.:. 

. ,', 

,i' 



· Luonnos 17.6.1969 

Tutkimuslaitoksen johtotehtävien koordinointi 

Korpelainen: 

- laitoksen yleisjohto sekä erityisesti 

tutkimusten ja delegoitujen tehtävien valvonta 

- -Bulletin 

henkilökunnan nimi tys-ås ia t -

vuosilomat ja virkavapaudet 

VartiaInen: 

(vIrkavapaa 1.7.1969 - 31.12.1971) 

Kukkonen: 

- tutkijoiden matemaattis-tilastollinen ohjaus 

tilastojen ja tilastomenetelmien kehittäminen, Suunta ja Suhdanne 

- julkaisujen jakelun ja osoitteistojen valvonta 

- awst_~va.71 _henkilökunnan (t_Qimisto, las_kijat) tyÖnjaon _yal.Yonta 

yhdessä alivalvojan kanssa 

- henkilökunnan työajan valvonta, poistumisluvat jne. 

Puntila: 

- raha taloudellisen tutkimuksen ohjaus 

- rahoitustilastojen kehittäminen 

- muut rahoitussektorin erityistyöt 

- rahoitussektorin ennustemenetelmien kehittäminen 

- pvm-kertomuksen ja vuosikirjan koordinointi 

r~olander : 
, 

ennusteiden veto Ja-~enetelmien kehittaminen 

- tutkimusryhr_1ien toiminnan akti vointi ja tV.tkijain opastus 

- selvityse.rtikkeleiden valvonta ja kirjoittajien ohjaus 

- sisäisen Loulutustoir:1innan suunl1ittelu 

k · . -L- ., •• - -L- 1 1 ' h 'tt" . 1 t -~ lrJas ... on Ja KJY'J??:)vopa ve_un Ke .. l B.mlSeD va von a 

Jakelu: 

Helelä 

Korpelainen 

Puntila 


