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TUTKIMUSLAITOKSESSA TAPAHTUU 

Syvällisten keskustelujen jälkeen on todettu, että maanantai ei ollut 

hyvä tiedotuslehtisen ilmestymispäivä. Nyt on päätetty siirtää lehtisen 

toimittaminen keskiviikkoon. Mikäli sekään ei ole paras ratkaisu, muutos

ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Dead-line uutisten toimittamiselle 

on vast'edes tiistai-ilta. Tarkoituksena on saada mukaan tulevia tapahtu

miakin ainakin viikkoa etukäteen. Toisaalta toivotaan, että muutkin kuin 

laitoksen johto esittäisivät toivomuksia ja uutisia. 

Kauppakorkeakoulun opettajaneuvosto ojensi viime perjantaina Paula Hytti

selle kauppatieteiden kandidaatin paperit, mistä vielä vilpittömät onnitte

lut: 

Maanantaina piirtäjät muuttivat kolmanteen kerrokseen huoneeseen 305. Sinne 

heille rakennetaan pikkuhiljaa valopöytiä ym. alan viimeisimpiä hienouksia. 

Kymmenen päivän sisällä he saavat jopa puhelimenkin, n : o 380. 

Piirtäjien huoneen valloittavat ilmeisE5ti torstain kuluessa Paula ja Chris, 

ja heidän entiseen huoneeseensa muuttaa Kari Puumanen. Karin nykyinen huone

kaan ei jää tyhjäksi, vaan sinne sijoitetaan tietokonepääte~ jota Johanna 

alkaa hoitaa. (Suomen Pankkihan on osallisena SITRAn tietokoneprojektissa, 

johon ovat liittyneet melkein ka ikki korkeakoulut. Jokainen korkeakoulu tms. 

saa oman päätteensä, itse tietokone UNIVAC 1108 on valtion tietokonekeskuk~ 

sen valvonnassa Lauttasaaressa.) 

Ennen uuden puhelinluettelon ilmestymistä kerrottakoon muuttuneet tai näinä 

päivinä muuttuvat puhelinnumerot: 

Sinikka Kujala 
Aira Kasanko 380 huone 305 
Vuokko Ritari 

Paula Hy+,tinen 416 (tai paln- 410 Chris Pryce 421 vastoin) 

Kari Puumanen 410 413 

Puhelimista puheenollen : keskus on esittänyt toivomuks en} että Mäy~älässä 

työtätekevät ilmoittaisivat keskukseen arvioidun paluuaikans a poistuessaan 

pitkähköksi ajaksi puhelimensa äärestä. (Päätalossa istuvat hoitavat pois

tumisilmoituksensa toimistoon kuten aina ennenkin.) 

Lomalla on 16. -24.110 Lea Honkanen, joka saattaa käydä t a paamassa IVJarkkuakin. 
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Keskiviikkoisin klo 10-12 tutkimuslaitos on ollut melko hiljainen, kun 

suurin osa tutkijoista on Pertti Kukkosen johdolla ollut suhdannemalli

palaverissa. Projekti alkaa nyt olla siinä vaiheessa, että eri sektorei

den malleja ruvetaan liittämään yhteen. 

Seuraavat tämän projektin palaverit; 25.11. 
2.12. 
9.12. 

16. ja 23.12. 

IV krs. kokoushuone 
auditorio 
IV krs. kokoushuone 
auditorio 

Toinen osittain t~tkimuslaito~sen suojissa suoritettu tutkimus, joka käsit

teli tulopolitiikkaa, on nyt valmistumaisillaan. SITRAn toimeksiannosta pe

rustettiin viime keväänä huhtikuun puolessa välissä Ahti Molanderin johdolla 

työryhmä, johon johtajan lisäksi kuului yksi tutkija ja y.ksi tutkimusassis

tentti ja joka sai työnsä päätökseen määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä. 

Tutkimusta saatetaan parhaillaan julkaisukelpoiseen asuun j ,t se julkistetaan 

aikanaan nimellä: Tutkimus hintatasosta, tulotasosta ja tulonjaosta Suomessa 

erityisesti vakautuspolitiikan näkökulmasta. 

Tavallaan organisaatiouudistuksen kylkiäisenä on syntynyt idea tiedustella 

laitoslaisten mielipiteitä työolosuhteisiin liittyvistä asioista. Ideaa on 

nyt toteutettu niin pitkälle, että torstain kuluessa jaetaan kaikille kyse

lylomake. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaa vilpittömästi kysymyksiin 

ja käyttää näin hyväkseen tätäkin harvinaislaatuista tilaisuutta saattaa mieli

piteensä laitoksen johdon tietoisuuteen. 

Lomakkeen on laatinut työryhmä, johon kuuluivat Anneli Heikkilä, Sirkka Hämä

läinen, Riitta Jokinen ja Sinikka Kujala. Täytetyt lomakkeet käsittelee . 

Anneli, joka aikanaan esittää yhteenvedon kaikkien tarkasteltavaksi. 


