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Airikkala - H~m~l~inen - Puumanen ke skiviikkona 22 cl le1972 

Käsi.tel tävinä asioina 111 12" 1972 voimaan astuvien hallinnollis-

ten uudelleenjärjestelyjen johdosta todettiin olevan 

- henkilBkunnan sijoittuminen kansantalouden osastolle, tutki

musosastolle, ATK-osastolle ja erityisprojektiin, 

- erilaiset kä~ytännBn toimintaan liittyvät ongelmat" lähinnä 

postinjakelu-ongelmat, 

- tutkimuslaitoksenpäättymiseen liittyvät muutokset julkaisu

jen nimissä sekä tiedotteen antaminen muutoksesta pankin ul

kopuolelle sekä 

kansantalouden osaston, tutkimusosaston, malliprojektin ja 

ATK-henkilBkunnan huonejärjestelyt . 

1. HenkilBkunnan sijoittumisesta eri osastoille 

Kansantalouden osasto 

- Rahatalouden toimiston osalta tehtiin päätös Immo Pohj olan 

siirtymisestä tutkimusosastolta tutkijaksl rahatalouds ' t oi-

mistoon 1 . 12. sektorinaan Suomen Pankki. 

- Rahatalouden toimistosta päätettiin siirtä~ tutkimusosaston 

kirjoihin päivämäärällä 1.12. Olavi Rantala, joka on virka-

vapaana varusmiespalveluksen vuoksi 15~1 . 1973 asti. 
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- Reaalital ouden toi~li s t on o s alta p~~tet t i1n Pekka Lastika n 

siirtämisestä tutk:imusosastolle 1. 12 ~ 

- Samoin p~~tettiin Antero Arimon siirtymisestä tutkimusosas-

tolta reaalitalouden toimistoon viimeistään 1 .. 5 .. 1973 läh-

tien " Puumasen ja Hämäläisen tehtäväksi annettiin keskus-

tella Antero Arimon siirtymisen ajankohdan muuttamisesta 

aikaisemmaksi .. 

Lisäksi todettiin, ettäreaalitalouden toimiston avoinna ole-

vaan kulutussektorin tutkijan virkaan ehdolla olevan Onerva 

Kuokkasen osalta ratkaisu pyritään saamaan aikaan mahdolli-

simman pian~ jotta hän voisi aloittaa 1 .1 2.1972~ 

- Ulkomaantalouden toimiston osalt~päätett11n 

että Pekka Korpinen siirtyy 1.12. lähtien tutkimusosastolle . 

Antti Tanskanen', jonka siirtymisestä ulkomaantalouden to1mis-

tosta tutkimusosastolle on aikaisemmin keskusteltu, päätet-

tiin toistaiseksi pitää kansantalouden osaston puolella ja 

harkita vasta myöhemmin hänen siirtymistään tutkimusosastol-

1e soveliaan projektin löytyessä. 

Kansantalouden osaston muiden toimihenkilöiden osalta päätet-

tiin ensinnäkin että Aulikki Haapa, joka periaatteessa on 

ollut osastojen yhteinen, siirretä~n nyt muodollisestikin 

1.12. lähtien kansantalouden osaston kirjoihin. 

- Samoin kansantalouden osaston kirjoihin siirretään 1.12. 

molemmat konekirjoittajat Seija Leino ja HlllrJ:ca Toukomies 

kuitenkin siten, että Seija Leino hoitaa ensisijaisesti tut-

kimusosaston ja malliprojektin kirjoitust~itä. Samassa yh-

teydessä päätettiin, että mahdollisen lisätarpeen ilmetessä 



otet:aan uusl k:onek1r jo:Ltta.jo., jO.(8 tulee olemaan tutkimus-

osaston alaisuude s sa ~ . 

- Uud en toimistoj e n yht~isen laski j an osal ta todettiin, et t~ 

toimeen on ehd ol la valuutanJi.:arkkailusta Minna Yl italo, jonka 

lopull inen s iirtyminen ja siirtymisen ajankohta on vielli 

vahvistama tta . 

Kansantalouden osaston henki löluettelo 1. 12 d1972 lähtien on 

esitetty liitteessä le 

Mallip~ojekti ja tietovarastoryhmli 

- Malli1?Y'ojektiin. kuuluvat Antero Arimo -' Esko Aurikko -' Hannu 

Halttunen, Juhani Hirvonen, Simo Lahtinen ja Alpo Willman 

siirtyvät tutk i musosastolta erityisprojektiin~ jossa he o.i-
- . 

kaise mman sopimul(sen mukaisesti työskentelevät 30 . ~-.1973 

asti" 

- Erityisprojektiin siirtyvät niinikään laskentahenkilökuntaan 

kuuluvat Niko Valli~atalo, Riitta Aho1a ja Pirjo Kinnunen" 

- Määräajan päättymisen jli1keen malliprojektissa työskentele-

vien herL"kilöiden nimiluettelo on toistaiseksi epäselvä lu-

kuunottamatta Antero Arimoa, joka siirtyy kansantalouden 

osastolle . Helelän ehdotuksen mukaan mallip~ojektiin tulisi 

jäädä kolme., enintliän neljä tutkijaao Kukkonen katsoi vii-

den tutkijan ja kolmen laskentahenkil6n m~är~n v~lttämättö-

mäksi . Pliätettiin., että Kukkonen tekee mahdollisimman pian 

ehdotuksen jatko- ohjelmasta ja mallin käyttömahdollisuuksista 

sekä henkilökunnan vahvuudesta malliprojektissa 1. 5 . lähtien., 



o Ta t kuuluneet tutki~_s-

OS2st OD yhteydess~ tyB skennelle et Ri itta Jok inen, Han~ele 

Hir s ch ovits j a Johanna jensala, p ~ät ett iin siirt ~~ 1.1 2 . 

lähtien Ai r i He n r iksson j a Vuokko Le inonen .. Henriksson ja 

Lein onen tule vat töimimaan ti etovara storyhm~ssä o 

- Päätettiin~ että Airi Henrikss on j a Hann e le Hirsch ovits avu s -

tavat ffi\J ö s kansantaloud en osastoa e k on ometri ste n sove11utus-

ten ::1m .. regressi.o- ana1yysien ajojen osalta ja että Riitta 

Jok inen antaa näiden töiden osalta konsultt i apua myös lcan san-

talouden osaston tutk ijoi lle d Vuokko Leinosen tehtävänä on 

tietovarastoryhmän yhteydess~ hoitaa nimenomaan kansantalouden 

osaston aikasarjoja . 

Erityisprojektin ja ATK- osastoon kuuluvien henkilöiden nimiluet -

telo on esitetty l i itteessä 2 . 

Tutkimusosasto 

- Heikki Koskenkylä päätettiin sijoittaa tutkimusosastolle 

15 . 1 . 1973 lähtien, jolloin häIlen virl~avapautensa päättyyn . 

Suunnitelmat hänen tutkimusprojektinsa osalta ovat vielä tois-

taiseksi kesken . Maalislcuuhun asti hänen tehtävänään tulisi 

olemaan asuinrakennusinvestointeja koskevan mallin .osan 10-

pulliseen kuntoon saattaminen . 

Pekka Korpisen, Pekka Lastikan ja Olavi Rantalan siirtymiset 

kansantalouden osastolta tutkimusosastolle 1 . 12 . lähtien kir-

jattiin. Heidän sijoittumisensa tutkimusprojekteihin on tois-

taiseksi avoin ja ratkai s taan sen jälkeen ~ kun tutkimusosaston 

kokonaisohje1ma on lyöty lukkoon . 
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Tutkimusosaston ja kansantalouden osaston yhteisen~ la ski j a-

na aikaisemmin ollut ~arja-Liisa Ruotsala pä~tett iin 1.12. 

lähtien merkitä tutkirlju sosaston Iaskijaksi .. 
lf.l> 

- Kari AIhon osalta todettiin, ett ä h~nen sijoituksel leen on 

olema ssa kaksi vaihtoehtoa.. Joko hän siirt:y-y A.TK- osastolle > 

jossa hän toimii metodien kehittäjänä ja konsulttina erityi-

sesti ekon ometrisissa kysymyksissä~ tai jää tutkimusosastol-

1e konsultiksi tehtävänään avustaa paitsi tutkimusosaston 

ja malliprojektin myös kansantalouden osaston~ rahapoliitti-

sen osaston ja valuuttapoliittisen osaston tutkijoita ekono-

metrisissa kysymyksissä . Todettiin jälkimmäinen vaihtoehto 

parem.maksi ja .päät~ttiin~ että Kul{konen keskustelee asiasta 

Kari Alhon kanssa. 

Tutkimusosaston henkilöluettelo 1.12 . lähtien on esitetty 

liitteessä 2 .. 

2. Käytännön toimintaan liittyvistä lähinnäpostinjakelu-

ongelmista 

- Päätettiin~ että epäselvät postit tulevat Helena Aholle, joka 

pyrkii ratkaisemaan niiden jakelun. Samalla p~ätettiin, 

että Helena Aho ja Aulikki Haapa selvitt~vät'mahdollisimman 

pian, mink~laista postia tutkimuslaitokseen on tullut ja mi

ten sen jakamisesta voitaisiin päättää jo etukäteen. Osoit-

teiden korjaaminen pyritään l~hinnä tekemään juoksevasti yk-

sityistapauksittain . 

- Päätettiin myöhemmin selvittää yleisesti kaikkeen kirjeenvaih-



toon li ":" t tyviä kY2yrJ:~T}"'siä ja enn e n kaikkea s i ii1sn l iit ty rää 

työn j akoa pankin eri osastojen kesken ~ 
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Organisaatiouud istuksen aiheuttamat muutokset pankin . julkaisu-

jen osalta tulevat klisittelyyn 27 .11. alkava lla viikolla jul-

kaisutoimikunnan kokouks essa. 

Julkisuuteen annettavasta informaatiosta laaditt i in ehdotus, 

johon liittyvlit lislikommentit sovittiin toimitettavaksi Hele -

llille 23 . 11. klo 12 menness~. 

40 Huonejärjestelyt 

Huonejärjestelyjen osalta todettiin, ettli nykyisten kaavailu-

jen mukaisesti kansantalouden osasto sijoittuisi toiseen ker-

rokseen, malliprojekti ja ATK-osastoon kuuluva tietovarasto-

ym . henkilökunta sijoittuisi kolmanteen kerrokseen ja tutki-

musosasto neljlinteen kerrokseen o Todettiin, että on melkoista 

painetta myös muiden osastojen taholta käytettävissli olevia 

huonetiloja kohtaan . Huoneratkaisuista keskustellaan edelleen 

Ignatiuksen kanssa. 



'L i i tr:> 1 

Kanss.ntalouden osasto 101 2 " 1972 

Puumanen., Kari 
Haapa, Auli kl<: i 

Jokinen, Marianne 

Leino , Seija 

Nissinen p Tarja 
Toukomies , Hilkka 

Turkia, Kauko 

Yli talo, Minna 

Rahatalouden toimisto 

Kostiainen, Seppo 

Huomo, Ahti 

Korhonen , Tapio 

Pohjola, Immo 

Salmi, Erkki 

Seppä, Aila 

Reaalitalouden toimisto 

Hämäläinen, Sirkka 

Kuokkanen, Onerva 

Makkonen, Aila 

Pesola, Jarmo 

Pyyhtiä, Ilmo 

Äkerholm, JOhnny 

Arimo, Antero 

vt~ osastopäällikkö 

sihteeri 

lähetti 

konekir~joi ttaja 

l ähetti 
konek1rjoittaja 

vahtimestari 

tutkimusapulainen (ehdolla) 

vt. toimistopäällikkö 

tutkimussihteeri 

tutkija 

tutkija 

tutkija 

tutkimussihteeri 

toimistopäällikkö 

tutkija (ehdolla) 

tutkimusapulainen 

tutkija 

tutkija 

tutkija 

tutkija (1.5.1973 
lähtien) 

rahoitustilinpito 

pankit 

Suomen Pankki 

julkiset rahoitusliike
toimet 

kulutus 

tuotanto ja työllisyys 

investoinnit 

hinnat ja tulot 

julkinen talous 

Ulkomaantalouden toimisto 

Airikkala, Reino toimistopäällikkö 

Haulio, Kristiina 

Hämäläinen, Timo 

Jonsson, Kerstin 

Peura, Tapio 

Sukselainen, Tuomas 

Taivalaho, Timo 

Tanskanen, Antti 

tutkimus apulainen 

tutkija 

aktuaari 

tutkija 

tutkija 

tutkija 

tutkija 

vienti 

maksutasetilasto 

tuonti 

kansainväliset suhdanteet 

pääomaliikkeet 

valuuttavaranto 



Li ite 2 

A.rimo , Antero 

Aur ikko, Esko 

Halttv.nen Jl Hannu 

Hirvonen, Juhani 

Lahtinen, Simo 

Willman, Alpo 

Ahola, Riitta 

Kinnunen, Pirjo 

Vanhatalo, Niko 

Jokinen, Riitta 

Henriksson, Airi 

Hirschovits, Hannele 

Leinonen, Vuokko 

Pensala, Johanna 

Tutkimusosasto 1.12 . 1972 

Alho, Kari 

Korpinen , Pekka 

Kosl{enkylä, Heikki (15. 1 .. 1973) 
Lastikka, Pekka 

Rantala, Olåvi (15 . 1. 1973) 
Ruotsala, Marja-Leena 

jul}::: inen talous 

ulkomaankauppa 

tuotanto ~ hinnat ja tulot 

mallin estimoi nti 

työllisyys 

kunti en talous 

laskut yöt ja ajojen valmistelu 

laskut yöt ja ajojen valmistelu 

ulkomaankauppa, data~ bank 

systeeminsuunnittelija 

tietovarasto 

tietovarasto 

tietovarasto 

tietovarasto 

menetelmät 

ulkomaankauppa 

investoinnit 

hinnat , palkat ja työllisyys 

rahamarkkinat 
laskentatyöt ja ajojen valmistelu 


