
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen aktuaarien ja 
teknillisen henkilökunnan tehtäviä: 

Aktuaarit ja nuorempi kanslisti: 

Maksutaseen laskeminen ja julkaiseminen. 

Säännölliset raportit ja erikoistiedustelut IMF:lle ja IBRD:lle. 

Käännöksiä englanniksi ja ruotsiksi ja tekstien tarkastusta. 

Ulkomainen kirjeenvaihto. 

Käännöksiä suomeksi ja suomenkielisen painoasun tarkastusta. 

A- ja B-sarjan painatuksesta huolehtiminen. 

Rakennuskustannusindeksin laskeminen, julkaiseminen ja tiedustelui-

hin vastaaminen. 

Muiden kotimaisten ja ulkomaisten indeksien taulukointi ja tiedoitus. 

M"atemaattisten, tilastollisten yms. tehtävien suori ttaminen laitok-

sen j oh taj alle, 0 sastopäälliköille ja tut kij oille • 

Erilaiset kotimaiset raportit ja mm. rahanarvotiedustelut • 

Diagrammien suunnittelu- ja piirtämistyöt. 

Vanhemman aktuaarin erikoistehtävänä on toimistohenkilökunnan töiden 

valvonta. 

Laitoksen nuoremman henkilökunnan työt eivät ole kytkettyjä 

määrättyihin vakansseihin, vaan toimien haltijat ovat saaneet nimi-

tyksensä, mikäli Pankissa on toimia vapautunut ja he ovat virkavuo-

siensa perusteella olleet vuorossa nimityksen saantiin. Tehtävät ovat 

hyvin eri188.tu iSi E!J ja va ikeHst i verrattavia Pankin muihin vastaavien 

toimenhaltijoiden tehtäviin. Esime vanhemmat konttoriapulaiset 
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hoi tavat saksankielen kir jeenvaihdon ja ylim. konttori apulainen 

mm. käännöksiä englanniksi ja tekstien tarkastusta. - Muista töistä 

voidaan mainita eri kielisten oikovedosten lukua, tilaston keruuta, 

erilaisia laskutehtäviä, konekirjoitusta ym. Konekirjoittajien on 

suurien ja vaivalloisten taulukkotöiden lisäksi pystyttävä kirjoitta

maan suomen-, ruotsin-, saksan-, englannin- ja ranskankielistä 

tekstiä. 



Tutkimuslaitosta perustettaessa edellytettiin, että toinen 

nuoremmista aktuaareista hoitaa kirjaston, toinen huolehtii mate-

maattisista, tilastollisista yms. tehtävistä. Sen lisäksi molemmat 

suorittivat erilaisia "tutkimusassistenttien tehtäviä. n Tällöin ede 1-

lytettiin, että heiltä vaadittu fil.kand. tutkinto vastasi pätevyyttä, 

josta maksettava palkka ehdotettiin samaksi kuin nuoremman kirjan-

pitäjän (a.p.). Nuoremman aktuaarin palkaksi hyväksyttiin kuitenkin 

yhtä palkkaluokkaa alempi ja perusteltiin mm. sillä, että 'silloisilla 

nuoremmilla aktuaareilla oli vasta taloon tulleina liian vähän tottu-

musta vaadittaviin töihin. Palkkausta luvattiin korjata myöhemmin. 

Nyt on tilanne muuttunut sikäli, että kirjastonhoitajana on 

nuorempi kirjanpitäjä ja nuoremmat aktuaarit toimivat tutkimusassis-

tentteina, koska Tutkimuslaitoksen työt ovat jatkuvasti lisääntyneet. 

Varsinkin maksutase, tiedoitustoiminta IMF: 11e ja IBRD: lle vaa tii 0. 

huomattavasti lai toksen työvoimaa. Erityisesti Kansainvälisen Pankin 

edustajien neuvottelut, jotka esBn. keväällä 1954 kestivät kuukauden 

päivät, vaativat laitoksen henkilökunnalta monipuolista joustavuutta 
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ja perehtyne isyyttä niin kielellisi in kuin tilastollisiin tehtäviin. 

Myös tutkijoita on otettu lisää jatkuvasti, joten tutklmusassistenttien 

työ on kasvanut ja heiltä vaaditaan yhä uudenlaista asioihin syventy-

mistä. 


