
Johtokunnalle 8. 6. 1961 kirjoitta.mas ni mui stio 

kohtia tutkimu 1 itoks n ale n py yväia n h nkilökunn n J' 

palkkauksen järjt!st lyet!i ~ lfuJ. tion johdoat katsottiin 'Q.l"peellis k.ei f) 

tä tutkimu laitos la tli ta konkr tti n p ru tllun ehdotuksen. 

Kun ehdotus ei ollut valmistunut ennen kuluvan vuodn ta.mmikuu S 8\101'1 -

t ttua ylei~t" vokaneaij iirjes tel:,.· ( iertokirje lUO 6/25.1 01962) ei tuol

loin euor~tettu muutokei tutki u laitoksen naist n palkkauk e n p ri 

poikkeueta. lukuun ottamatta. . 

Olisi ui ukaista. että. tutki uslaitoksesaa toei . "allise ti hoi , t .. 

tavat eri tel:.tävät luokiteltaisi1 ja s malla määr1t ltäi i n e i ttamn. t

teihin" tarvi ttv plt+ v:rys sekä se ylin palkka . ikä ku tacin n ati.btaCt 

voitaisiin täy :i.ptit välle toimihl;:nkilBll maks & ~na.kin tutki usla1.tok-

. n ei "iise' ä käyt"nnössä toi ihe "ilöit .. ni it ku . on bf.ä.;r-

tä.lL'löasY. jo tahtykin .... nä1dn a t inimj. tyet n mUK.aan. 'l~oimihGnk11öidQn 

pe.lkk u t r iat tt " iin, niin tta otettai iin huo 100 tois lta. täyc-

ät välle mak etta kDimipalkk ,tois 1 a 80 0 toimih nkilön nykyi n 'u 

pätevyys , tuu ja yön laatu. Tällöin toi ihenkilö voi ed tä laitok 

karriäär1 ä ) kouliutumalla nyky! eä tehtävässään ja h nkk' 11a 11 '" . 

pätevYyttä. jolloin hän jan itt n läll lkkaa, 

tai b) aiirty ällä toiseen tehtäv' §nt jok on kork ammaasa portaassa näin 

luodua tt1ast iko sa. 



Ammattiaste1kko 

Tutkimualaitoksen nykyisiä. tehtäviä noudatta.en on laa.dittu seuraava. 

amma.ttiaate1kko (suluissa toi81ihenk:11öi.den lukundiärä, nykyinen vabvuus 

alleV1ivattuna). 

1. ~~~uaa.r1t (A)' pätevyys ja tehtävät kuten. nykyisin. 

II. Toimi t .ta.,i i\~ (z) I 

Pä.tevyys: akateeminen loppututkinte, edellytetään taloudellisten kysy

mysten tuntemusta ja hyvää kotimaisten kielten sekä englanrl1,n

kielen taitoa. 

Tehtävät. laitoksen julka.isujen, toimittaminen 

Enimmä1epalkka.. vanhemman kanslistin 

III. Kiel~nk!lqtä.j§:t (g) : 

Pä.tevyys 1 akateem:t.nanloppu,tutk1,nto, mieluimmin ruotsin- tai englarln1n

kieli pääaineena 

Tehtävätl julkaisuj$ll edellyttämät käänniSstyöt yme. 

Enimmäispalkka. vanhemman kanslistin 

IV ~ SihteeiG (1) I 

Fätevyys: tyydyttävä kielita.ito; konekirjoitustaito; muuten harkinnart 

mukaan 

Tehtävät# tutkiJnualai toksen johtajan 3a OS$stopääl11kö1den 1hteil'lGl'l . 

sihteeri, kirjeenvaihtoa 

En1mmti.1,spalkktU nuoremman. kanslistin 

V. 9.!utk;mueIPulSge:Jj (4) 

Pätevyys, ylioppilastutkinto; tilastoapulaiskurssin suoritus, viralli

sen tilaston tuntemusta.. kyky käyt'täii. tärkeimp;tä. tilasto

Q.."1alyyttis1a menetelmiä. kuten regreeiomenetelmiä.; kyky 

laskea yleisiä tila$tollie1a tunnuslukuja, kuten erilaisia 

keskiarvoja ja hajontal:rlkuj8.; 1ndeksila.skelmiell tuntemusta, 

graafisen esi'tystavan tuntemusta 



'f htävät: tutk1joldn a'VUstaminenmatr1aa11a keruu9 a ja tilastoin

nl sekä ta~ltt vien til onalyyttl t n t htävi n uo

rltt 

En1mmä,ie 1'1 mmä ei p l1ckaluoka 8 nuoremman k listin, 

SSr palkka.luokass 1: kont,toriapula1sen 

VI . Kirja$tonho1tijanaijulainen (1)' 

P:tvyya h rkinnan uka 

i'eh'f;ävät I kirjaton juoksevat tylit 

~nlmmäiapalkka. I konttoriapulaisen 

1 Pi1tläl!:! U-2) , 

Pätevyys. t rvittavan piirustustaidon lis~kai tilasto pulaiskurssi 

suoritus ja vi alliaen tilaston ,t\Ulte uata 

T htäväts julkaisuihinj r portteihin es1~ lmiin jne ~ liittyvien ~ir. 

root n uunnitt lu ja varsin insl piirtäminen; 

lisäk i "che,rt eho 'nt • d llyttämät työt 

Unimmäispalkka: 1 konttoriilpulaisen 

VIII ~ :2n!ki~åoittaja1 (g-3): 

ät ·vyy , hyv' kon kirjoitu t ·ito kotima1~ il1a ltie1111ä sekä Aglan~ 

ninki lellä; ei pikakirjoituataito~ 

~ htäv't. ~l 18 t konekirjoitu~työt 

~Dimmä1spalkk II konttori pulais n 

IX. To m!stp.,.;~aAlaa "ulA~u).,aiae:!! (.4.): 

Pä vyysz harkinnan ukaan 

f htäväiu tila. tointia. ken kirjoitu t oikolukua. • t01m.etotyöt·· . 

aktu rien 1a \ utyöt 

En1mmä1ep lkk • III konttori pula1 n 

Yllä ssit tty s.ttiset 1kko k.äsittää ne tutkimusl 1 ckaen py yvät 

t hthvät , joid 11 hoitaji.n nyt ovat na1spuolif! t toi ih nkilöt " ~,ek'" to':'-



mitta.;j1en että k1elenkääntäJi.en osalta on nuomautettava, että on kyseen

ala1.ta. onttO ehdotettu enimraäispa,lkka kilpailukykyinen naisma1sterien 

ma:rkkinoilla. Henkilökunnan sijoitusta tähän tehtäviryhmitykseen 011 va

laistu yksityiskohtaisesti li.itteessä. 

Tämäa=attiasteikko edellyttää. ettäjouklto ,erillisiä tehtäviä (P08-

t1tue, julk41iaujen jakelu, osoitelevystön hoito, arkiston hoito. o~a. kir

jeenvaihtoa jne.) annetaan, - kuten ,nylcy1sinkin - sopivien toimihenkilB1-

den hoid&ttaviksi varsinaisen päät yönsä ohella. 

Vakyssi.i ärj este l;it 

Kyseisiatä. naispuolisista toimihenkilöistä on nykyisin valtinaisia 11 

ja ylimääräisiä 10. !I.~ibni euhde ei ole ollut minkään tietoisen pyrkimyksen 

tulos,vaan on riippunut lähil1uä.si1tä. o.nko la.itoksen laajentuessa. uudet 

toimihenkilöt rekryoi tu. pa.nkin piil~iatlt vai sen ulkopuolelta. Seura:uksena 

on, että vakinaiauus tai yl1tlleJiräisyys ei enää osoita BO. ammatin pysyvyyt

tä tai tärkeyttä. tutkimuslai.toksessa. 

V{\1',:a.nssijärjestelyjen uudistamieesaaon harkittu kahta. lin3aa.. Ensim

mäinen on se, 

että kaikille tai ainakill ammattiasteikon yläpäiaeä 

oleville toimihenkilöille pyri täi?_n varaamaan omat va

kanssi t. 

Tämä vastaisi parhaiten tutkimusla.itoksen a.semaa. pankin elimellisenä OS9,-

na ja lienee lllYös ollut alunp'erin tarkoi.tuksenakin tutkimuelai tosta perus

tettaessa (vrt. hallituksen eeitye Neo 115/1943). 18enettelyn tuliei kuiten

kin olla toinen kuin muiden pa.nkin osastojen l,tohda,11a. Siten tutltimuslaitok

eelle tul:';'ei varata. (ohe~sen 11i tteen vJukaan) 4 vanhemman kanslistin ja 

, nuoremman kanslistin vakanssia sekä. jos alemmat,kin toimihenki16tote'tsan 

lukuun, 4 konttoriapulaisen 1, 2 konttoriapulalsen II ja 4 konttoriapuls.i

sen lII vakanssia. Toimihenkilöä. tulisi kuitenkin voida pitää ltammattiryh

mä.naä!' edellyttämää maka1miva.kanesla alemma.lla va.ka.nssilla, kunnes hänet 



ka.tsotaan täysin päteväksi . Nykyisiä mu.otoja ajatellen tällainen jätrjsstel

mä tuntuu kovin hankalalta, koska se ilmeisesti ed,&11yttä1ei, että jokainen 

korotus tulisi pankkivalt-uusmiesten käsiteltäväksi erityistapauksena. 

Toinen mahdoll1suu~Q11ai se, 

että. kaikki tai aina.kin ammattiasteikon alapäässä ole .... 

va.t toimihenkilöt siirretään yl1möäräisikei tolmenhalt l 

joikei. 

lIai tta1l8 08 tällöin. että vakinaietell ja ylimääräisten toimenhal tijain pa.l

kanmQksu- ja lomaedut eivät ole yhtäläiset . Edelleen kierto tutkimuslaitok

sen ja. pankin eri osastojen välillä tulee hanka.laksi, vaik..lta, tätä päinvas ..

toin tuliai· ed.istää.. l'eriaa:tteellieelta kanna 1 ta on todettava, että ky'seise t 

toimet ovat pysyviä eivätkä määräa1kaisi8t kuten tutkijoiden9 

Katsoen eiihen$ että koko pankin organisaation uudistusta. harkitaan ja 

että ohjesäännön u\ldistami en yhteydessä tarjoutuu tilaisuus tehdä muutok

eia vakarusseiliin ja niiden nimi tyksiin,$i liene tarkoituksenmukaista tässä 

·vaihe"ssa euori ttaa. tutkimuslai tokeen kohdalla erikseen olennaisia uudeet i 

järjestelyjä. Ylimääräiste.n toimihenkilöiden palkkaus on ilman e:riko1 jär

jestlyjäkin tarkiste'ttavissa eella.iseksi, että vastaa tutkimu.slaitok

sessa tosiasiallisesti vallitsevaa työnjakoa ja. toimihenkilöiden vastuuta 

sekä pätevyyttä. Vakinaisten toimihenkilöiden kohdalla voitaneen menetel l ä 

ei tan, että tutkimualai toe tarvi ttaesaa. tekee ylenl'lYfh~~hdotuksen , joka. voi .... 

daan toteuttaa kyaeieen ylem än vakanesin vapautuesa& w 

Y1Giset 

Tutkimualaitokeen s1säi~esaä käytänn.6asä pidetäån yllä edellä 88108-

tettua ja 111 tteessä. ;yks.ityiakohtaisemmin eri tel tyäamt4a.ttiasteikkoa eni m

milapalkka1neen . Se laaditaan tutk1muslaitosta valvovan johtokunnan jäsenen 

valvonnassa. A~attinimityk8iä käyt tään laitoksen sisäisessä työnjaos~a . 



Ammattia.steikkoa nimmä:i.epalkkoineen ei esitetä johtokunnan hyv-äksyttävtiksi, 

v'aan ei tä käytetään vain pohjana. tehtäessä johtokunnalle esi tykeiä nimitys .... 

ja palkkauskyeymwk 1esä. 

Palktmkoro$ysehdotukset 

Viitaten edellä. esitettyyn sekä liitteessä esitettyihin tietoihin olisi 

mielestäni suoritettava seuraavat ylimääräisten toimenhaltijain palkankoro

tukset ~ouko~uun. + p~i~ä8tä lukien; 

Toi!Dl~!.aJia;tt. !faiet. Leukkunen on toiminut kii t ttäväati tutkimuslaitoksen 

julkaisujen toimittajana .. Hänen palkkaukeensa on nykyisin 46 200 mk/kk. 

Ehdotan, 

että. fil.maiat. Annikki Leukkusen palkka.ua korotettai-

siin 51 500 markaksi kuukaudessa . 

Tut§imuaapula.i~'t~. Rouvat Vallila ja "iolkoff-J oubki ovat toimineet tut

kijoiden apulaiaina ja täyttävät ylempänä esitetyt tutkimusapulaisilta 

edellytetyt pätevyysvaatimuksot. Ehdotan, 

että rouva Anne-Me",ri& Vallila.n sekä rouva Vera t:olkott ... 

Jouhkin palkkaus, joka ny~isin on '8 400 mk/kk, koro

tettaisiin 43 500 markake1 kuukaudessa. 

:Piir;täjä. Nei ti lalmgren on toiminut menestykuellä. '~utkimu81 i tokaen niir

täjänä ja täyttää ylempänä esitetyt pätevyyevaatimuk et. ~ndotan, 

että neiti AiZ"a 1lalmgrenin palkkaus, joka. nykyisin on 

38 400 mk/kk, korotettaieiin 42 300 markaksi kuukaudesea. 

'roim1sto- .1a laslSiuapuläiset. Rva Lindqvist ja neiti llarjuovat toimine t 

menestyksellä toimi ta- ja laskuapula1oina. Kummankin palkkaus on nykyisin 

;6 400 mk/kk. Ebdotan, 

Yl Mlsehdot.uklet 

että rouva Else-May Lindqvistin ja neiti Eeva Harjun 

palkka.us korotettaisiin 41 000 ma.rkaksi kuukaud ssa. 

Vakinaisten toimenhaltijain osalta olisi mielestäni sihte r1ntl toimi

van rouva Perisen 8'ekä vanhimman tutkimusapula:isen, rouva Xi vlmäen 



d()llinen vasta. lähinnä ylempien vakanqjsi&l1 vap~utuessa,ehdotU$ 

että nuoremman kane11stin toimen v:apautuesea siihen 

.,-
II! 

nimitettäisiin konttoriapulainen fXf l~va Sirkka K1v~~ 

I 
i Val tion suol~i ttamien palkan..1.torotus.ten johdo.sta \Tal tion aktuaar1en 

palkkaua. on nostettu 29 1\) palkkalu()klull.an~ jossa. peruspal.kka 0» 15 000 mk!kk. 

että nU01"omman ~.tktuaal"in palkka.us, joka nykyisin on 

70 100 *!kk, 011s1 luontaised.ut huomioon ott~ej;l ltorotat~ 

Ilimääräi5enä. uiuaarlna toimivan maiet " Bredenbereill pal.ldtaus on 

nykyisin 65 800 mk/kk. Ehdotan~ 

ka:us korotetta1eUn 10 100 markaksi ltuuka.udee~a . 

Heikki 'a.lvenAe 


