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Ehdotus tutkimus l aitoksen RYSyviin esimiesportaan 

tointen uudenijiirjeste1yksi 

1. Osastopää11iköt 

Osa$topäälliköiden toi mista teki kirjoittaja. johtokunnalle ebdo

tukeen ,,1 . 8 . 60, m.i kä johti johtokunnan asi tykeeerl pankkivaltuusm.i ehille 

13.12,60. ·Sen tuloksena. toinen tu tkimusla.i toksen osastopäällikön toimi 

korotettiin peruspalkkaluokkaan, joka nykyisin on 1 693 mk/kk. Johtokunnan 

esi tykseesä l ausuttiin mm . I '!Johtokunnan mielestä tu.tkimuQlai toksen osasto

päälliköillä tulisi olla sama mahda llisuus siirtyä ylem.pä.än palkLtaluok ... 

kaan kuin pankin m.uilla. osaetopäälliköl11ä.. Tällöin on li säksi otettava 

huomioon, että. tutkimuslaitoksen osastopäällikkö tai, molempien tointen 

ollessa täytettynä, vanhempi oaastopäälliköistä. sama.l1a toimii tutkimus

laitoksen johtajan varami ehenä tämän poissa.ollessa. tt 

Osastopäällikkönä on 1.11.59 lukien toiminut tri J.J.p .a uni 0 0 

Hänen peruspalkkansa. on m.aini ttu 1 69:5 mk/kk: ja kokonaispalkka kalliin

pai kanlisä ja 4 ikälisää huomioon otettuina 2 294 mk/kk . Mi elestäni olisi 

perusteltua; että hänen toimensa palkkaus korotettaieiin samaksi, mikä 

on muilla osafitopäällik5illä yp. eli peruspa,lkkaluokkaan 1 826 mk/kk . 

Paunion kol{onaispalkka 1;ulisi tällöin nousema.an 2 437 mk!kklksi o TäsS8. 

yhteydessä viitataan kirjo! tta,jan johtokunnalle jättämiin palkkavertailua 

osoittaviin taulukoihin. 

Samassa yhteydee~ä oli si syytä korottaa tutkimuslaitoksen toisen 

osastopäällikön toimen palkkaus siten, että peruspal~kaluokka nostettai

siin nykyisestä 1 642 mk/kkasta 1 693 mk/kk=ksi. Tässäkin yhteydessä 

vii ta ta,an äeken nlaini ttuihi.u palkkavertailu ta.ulukko i hin , 

2. Vanhemmat t:utkija~ 

Alussa mainitut vuonna 1960 tehdyt ehäotukset ja esityk et johtivat 

myös siihen, että vanhenman tutkijain toimet päätettiin täyttää pysyvästi 

eikä entiseen tapaan määräajak i ja että tointen palkkaus korotettiin pe

l'uc. palkkaluokkaa.n, joka nykyisin on 1 485 mk/kk. Toimenhal tijal ta on 

edellytetty tohtorin pätevyyttäe Palkkatason nousun v~oksi tulisi to1nten 

palkkausta kuitenkin korottaa siten, että kokonaispalkka 2 ikälisää huo

mioon ottaen olisi noi n 2 000 mk/kk . Täs sä vi i tataan tutkimuslaitoksen 

yltmääräist~n tutkijaim! palkka.usta koskevaa.n muif!tioon ~, 19.10.6;). 



~ 2 .. 

Vanhemuua..n tutkijan tointen palkkaus ehdotetaankin korotettavaksi perulll>

palkkaluokkaan 1 642 mk/kk t Inikä. merki taisi 2 ikälisiä omaavalle 1 992 mk:,Atk. 
ja. :3 ikälisää omaavalIe 2 116 mk/kklHl kokonaispalkks.a . 

3. Toimenpiteet 

Ehdoteta.a.n. että johtokunta tekee pankkivaltuusmiehil1e esityksen, 

jo nk!t mukaan 

a) tutkimuslf..l.i tokeen 'ensimmäisen osastopäällikön perus

palkka nostetaan 1 69; mk/kklsta 1 826 mk/kkHtsi 

Ja toi sen osastopäällikön peruspalkka 1 642 mk/k.k;sta 

1 693 ink/kktksi; sekä 

b) tu·tkimuslaitoksQl'1 mol~mpien (vanherarnän) tutkijan tointen 

peruspalkka 1 485 mk/kk.sta. 1 642 mkjldtlks1. 


