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Iräiatl 1,f.lou,stieteelligfJll tutkimu;slal '~oksen 

palkkauskysYUlQ"ksis\ä.. 

Taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tehtlvlt ovat vilme 
vuosien kuluessajatkuvast1 1.1sitmtyneet. Ulkom1sten Y!ltegkslen 
uudelleen auettua on Tutki!mtslaltokseu t1edoitu.stoimlnta 11slä.
t1111t- (mm. Ittlletin 1lmestyy kuukausittain) Ja vastaukset ID:B 

. ~a IBRD:ll esittlm11n t·iedustel·ulbln ovat aiheuttaneet jatkuvaa 
monipu.olista tyota. 'Lisäksi on otettu uusia tutk1301ta ja niin 
ollen ·vakinalsta" t teknillista henkilökuntaa 08 tlytyn37't lisilta. 
Varsina1sten tutkl.mus!uasistenttlen t ak'tmarien, työt ja vastuu 
ovat jatkuvasti K88v'aneet . Aktuaarien tehtäviksi jäi pääpiir
teissään toimistossa suorltettavien tesldell suunnittelu, valvonta 
Ja tark1stustyO sUlki tiedusteluihin v8etaamnen. Mikäli tutki
muslaitos p181tetiln n1ky1ge8s1 suuruudessaau, 011s1 näin ollen 
tarpeellista luok1teUaalctuaariea 3- toimistohenkilöktmnan 
toimet Japalklta.us uudelleen. Li1tteeni on luokltteluehdotus 
Ja vertailu vastaaviin Pankin palldmluokkiin . (Ultteet 1 Ja 2). 

ltorke1mpana s.ktua ar1aa tuli51 ole. an ftllisktuaa~i"M, 
jonkaplteY17svaatlmuksina voisi olla esim. 11aensiaatllltutkin
to (ttuus1") J ulkomaiset oplntomettat, hyvä klr jalliaen ja 
suullinen kielitaito t tms. 

Nuoremman aktu88rin nykylJ'1en nimitys ehd otetaan muutet .. 
tavaksi "apulaisak:tuafiziksi",koska se palkaltaan läbinnä. vastaa 
.mm. 'rilest.ollisenplätolm1ston 8pulaisaktuaarln tointa; eri tut
k1muslaito,ksiss,fl Ja tl1astov1raatolssa suoritettavia tö1tl lie. 
nee valkea verrata keskenään. Uudet ~tuaalla" tolm.~t (yp. ja 
ap.) vastaisivat pitevyysvaatimuksiltaan l11kyis1ä nuorem.pien 
aktuaarien. toimia. Hyky1sinoD Tutkimuslaitoksessa myös 111.m11-
räinan aktuaari (peruspalkka 49 525:.) t Joka parha.iten vastan
nee vakinaisten tolnd.en palkkaluokitteluss& ehdotuksessa e81-
tGtty. 71emm&:o. palkkaluok,n aktuaarln tointa (peruspalkka 

45 000: .. ). .~f2ula1saktuaa,t:len tointenpätevY1s vaat imukae1l8 olisl 
joko Yliopistossa tal auussa ko·rkeakoulussa suorltet'tu kandi-
4sati. tutkinto (taloustieteellinen, matemaattlllen. k1elltie teel. 
linen, tms . 11nj·.) 9' Aktuaarlen toim.E:ted611ytt~1s1vät edellisen 
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lislksi käytlnnOssl saatua kokemusta ja perehtyne1sY1ttl Tutki
muslaitoksessa suoritettavlin töihin. 

Tutkimuslait,osta perus1;et.taessa edellytettiin, että 
toinen nuoremmista aktuaarelsta hoitaa kirjaston, joten tutki .. 
musass1stentin ja klrjastogholtajan työt katsottiin samanar
voIsiksi ~ tlrkyislnklrjastonhoitaJan peruspalkka on e~dotukses
ss esitetty jaa!!s sama kuin ehdotettualemmam palkkaluokan 
aktuaar1n palkka ja samalla tasolla, kuin Tutklausla1toste 
perustettaessa nuoremman sktuaarin p8ruspalkaksi ehdotettu. 
Tämä vastaa llJös lähinnä valtion tl1astovlrsstoJen kirJaston
hoitajan ja aktuaarlen palkkatasoa . 

Esilll olevallshdotuks8n tarkoituksena on, ettl Tutki
muslaitos 081s1 omat "vakanssina.- MYöS tolmlatopuolelle, vaik
kapa nes1tten olisivatkin ajoittain avoinna. S~unalla on pyrki
myksenia8ada henkIlökohtaiset lisät liltetyiksi peruspalkko1-
hin.. Liitteessä 3 Gs1tetiiän henkilökohtaista lisää saavien 
ja sopimuspslkk81sten Tutkimuslaitoksen naisvirkel11lo1<ten 
AYkylnen. bruttopalkka ja sen vertailu. ehdotettuih1n. uusiin 
p.alkkoihln . if,01m1stosaa auor! tettavat työt, kOl1eklr j 01 tas , 
oikovedosten luku, lasku., pl1rtimis •• poatltua-. yms. t,öt 
eivät eoellytl korke~kouluisse suoritettua loppututk1ntoa, 
mutta ylloppl1astu.tkinto tai vastsavaolls1 :luotava. Ihdo
tuk:sesb8 mainitut t11est08Rulalsten toimet vastuisivat palk
kauueltaan. PankiJl nuorimp1envekinalsten v1rka111~olden , kas
sa.apulai sten t 011'118. Kansllsteiks1 voidaan nimittää Tutklmus-., 

laitoksen töihin käytlnDÖssi aiin hyvin perehtyneltä.että 
heidän tehtl$ rlUn. voidaan verrata aktuaar1an tehtlvi1n. 

SelslDgisSi huhtikuun 22 pni 19$4.-



Liite 1. 

Suomen penltia ohjeslirm5n § 21:11 aukaan. "pankissa on 
••••••• ,Taloustieteen!. en tutkimu.slaitoksen Johtajan, osasto. 
päälllkköjen, tutkija!,n ja ak:tuaarl$l1 toimetsek!i •••••• ff 

Muutos: -Pankissa on ••••• , Taloustieteellisen tutkimus-
leitoksen jOhtaj an, osast,opääl11kköjen. tutkijain, akttUlUlrien. 
kanslistiel1, konttori ... 3- tllastoapala1sten toimet ••••••• " 

Taloustieteellisen tutk1muslaitoksen peruspalkka 

Yliaktuaar1 55 275:-

Ylemmän palkkaluokan aktuaari (nykyisin van. 
h\empi akt wa ari ) 45 000:-

Alem.an palkkaluokan aktusari 40 100:-
I:irjastonboltaje 
'feumempl kanslisti 
Apulaisaktuaari (nykyis,in nuorempi ak'tu,aar1) 
Nuorempi kanslisti 
Vanhemp1 konttoriapulainen 
liuorempl kontt orlapula 1nen 
Vanhempi t11astoapula1nen 
Nuorempi t ilastoapula,lBen 

40 10CH-

40 100:-
33 350:-
33 3S0:-
30 050:-
21 9!S0:-

26 325:.-
24 650:-

Talou.stieteelllaen 'tutkll1tlsla.ltoksen ylldlrlisiä 
laskua pu181$ ia 18 625:--23 225:-

• 



Li1te2. 

Ta.loust1eteelliseen tutkimuela ltoksee1'l 
ehdotetut naisten vakilla1ae~ toimet 

Yllaktuaa:r1 

Ylemmän palkka luokan akt u6ar1 

Alemman palkkaluokan aktta a rl t 1(1r3a9-
tonholtaja, vanhempi kanslisti 

Ap111aisaktuss,ri, auorempi ltan$11st1 

Vanhempi ko.ntt,o:å ap ulal ne. 

Nuorempi konttor'1apulalnen 

Vanhempi tilastoapula iuen 

Nuorempi tl1asto6t'pu~alaeD. 

( 

Perua
p~lkka 

Pank:1.n vastaavaa palkka luokkaa olevat talm.et (seki eräitä 
tutkimuslaitoksessa jonykylsin olevia toimla) 

.aiset Miehet 

55 ·275: .... 

45 000. Taloustiateellis·en tutki. 
. .... muslaitoksen. vanhemp1.ak-

tuaari 
(malet. VUOksi) 

Vanhempi k1rjanpitiljä, kas
sanhoitaja, t·utkl.mQsla1tok
sen. nuorempi tutkija 
YleRmän pa lkkallloksa nuorem
.pi klr'ja.npltijä 

·40 100:- Kassanholtajat,ar, N6.i3PUO- Alemman p,elkkaluokan AIlO,-
linen kirjee·nva.1htaja, va,r.t- rSJllpl klr3anpitäji 
h •• pi le8l'1sl.isti Klr jastoDholta ja 

33 35,O!.... Talo,ust1eteelllsh1Jl 'tutki
muslaitoksen l1uorempi ak
tuaar1, nuorempi kanslis 
ti, kl.r3 aaja., arkl.s,ton,. 
hoitaja 

30 050:- Vanbempikonttorlapulainen 

27 'SO! -- N'uorempl kOBttorieptllainen 

26 325: .PlO· Va.nhempi kas,E.ua.apulainen 

24 150:- Buorem:pikassa ... apulainen 

( 



Ulte 3. 

ifutk1musla1toksen henkilökohtaista lisää saavien 
ja sopimuspalkkalsten naisv1rkailijolden 
palkkoj n vertailua "vakanssinpalkkoihin. 

Maisteri Bärlund 
45 000: -
12 400:- hl. 

4 .590:-
11 :50:-'3 j40:-

Maisteri onkanen 
33 350:-

, 200:- . hl. 
3 645:-
5 310;. 

48. 565:-

Maisteri Vihervaara 
30 050:-

:; 100:- hl. 
3 345:-
6 560:-

43 6~5:"': 

Maisteri V 111 
30 050' .... 
4 000:- 111. 
3 345:~ 
4 920:-
~2 515:-

lle1steri Koppanen 
35 000: .. 

Rouva ~~!kkonen 

30 000:-

Ehdotettu y11aktuaarin 
/ toimi 

(5 lkäl1sää) 

Ehdotettu ap. aktuaar1n 
toimi 
(3 ikä11sM) 

Ehdotettu apulalsaktu
sarin t~1.m1 

(4 ikälls äi ) 

Ehdotettu apula1saktu
aarin toimi 

(3 ikälisiä) 

Ehdotettu apulalsakt u
aarin toimi 

Ehdotettu nuorennan 
tllastoapulaisen toimi 
(2 ikälisäl) . 

SS 215:-

5 280:-
132fjO:"", '3 '~5:-
40 100:

-4 230:
_0 315:-
51 245:-

33 350:-

3 645!-
1160; -

44 155:-

33 350:.-

3 645:
S 310:-

42365: .. 

33 350:-
3 645:
~~ 995:-

2 50: -
2 810:-
2 880:
~b &40:-

Kaikki artailut on suoritettu lähinnä yle.mpään valdasis en 
toimeen. 



Sao_. PaRka talotlstieteelllnen tu.tkimuslaitos 
Jla.1st,en .kuukausipa ltat keväällä 1954. 

Vanbehlpl aktuaarl 

BirlWlQ" Reeni 

.uoremmat aktuaarit 

Honkanen. * Lea 
Mäenpii , Airi. 

lItlQrerapl kanslisti 

Y1Hrg, Greta 

Yanbomma t kon tt crlapulal_ t 
".i1i, Helka 
Viherv8.ara. Vtiokko 

)hloremmat kcnttor1epulalset 
l:iv1mäk1~ Sirkka 
Perä~n, E l~ft 

Soplmu$p~llkk-a lset 
'oppaoon~ .evl 
M 1kkollen J uarlna 

Yllm1lriiiset 
laalmgreD 1- Airi! 

Vallila, Am.\e-Uar1. 
Veailo, Sirkka 

lroBttorlharjo1t'.11J_ 

Xekki, Alina 

Peru.spaltka Renkilö-

45 000 

33 350 
33 aio 

33 350 

30 050 

30 0$0 

21 950 
21 950 

35 000 

30 000 

18 625 
19 815 

23 22,$ 

koht .. llsi 

12 400 

6200 

-

-4 000 

3'00 

---

Bru:tto
palkka 

13 340 

48565 

44 155 

42 315 
43 655 

-34 220 

32515 

35 000 

30 000 

20 8'5 
22 215 
21 210 

18 000 


