POSTI- JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N

KIERTOKIRJE KOKOELMA
1957

N:o 61

N :o 61.
Kiertokirje
posti- ja lennätinlaitoksen eräiden tilapäisten toimihenkilöiden palkkausta koskevien
määräysten osittaisesta muuttamisesta.
Valtiovarainministeriö on kuluvan vuoden
alusta lukien voimaan tulleen palkkausten
järjestelyn, lähinnä kalliinpaikanlisän mak
superusteiden muuttumisen johdosta antanut
kirjelmässä N :o 707/28.1.1957 tilapäisten
toimihenkilöiden palkkioon sisältyvän kalliin
paikanlisää vastaavan erän laskuperusteista
seuraavat ohjeet:
1. Kun tilapäisen toimihenkilön palkkio
säännönmukaisessa tapauksessa määrätään
ns. ylimääräisasetuksen (755/49) 13 §:n 1
momentin mukaisesti, määrätään kalliinpai
kanlisää vastaava erä palkkiosta sen suurui
seksi kuin kalliinpaikanlisä suoritetaan asian
omaisessa virastossa tai laitoksessa vastaa
via tai vastaavanlaatuisia tehtäviä hoita
valle viran t ai . toimen taikka ylimääräisen
toimen haltijalle, jolla ei ole ikälisää. (Esim.
Jos vastaava ylimääräinen toimi kuuluu 15
pl:aan, on kalliinpaikanlisää vastaava erä
sama kuin kalliinpaikanlisä sellaisella 15
pl:aan kuuluvalla ylimääräisellä toimenhal
tijalla, jolla ei ole ikälisää.)
2. Jos valtiovarainministeriö on, kun vi
rastossa tai laitoksessa ei ole vastaavaa tai
vastaavanlaatuista peruspalkkaista virkaa tai
tointa taikka ylimääräistä tointa, ylimääräis
asetuksen 13 §:n 2 momentin nojalla vah
vistanut tilapäisen toimihenkilön palkkion
määrätyn palkkausluokan peruspalkan ja
kalliinpaikanlisän yhteismäärää vastaavaksi,
kalliinpaikanlisää vastaava erä on vahvis
tettua palkkiota maksettaessa otettava huo
mioon sen suuruisena kuin kalliinpaikanlisä
maksetaan vahvistamispäätöksessä mainitussa
palkkausluokassa olevalle viran tai toimen
haltijalle, jolla ei ole ikälisää. (Esim. Jos
palkkio on vahvistettu 15 pl: n peruspalkan
ja kalliinpaikanlisän yhteismäärää vastaa
vaksi, kalliinpaikanlisää vastaava erä on
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sama kuin kalliinpaikanlisä 15 pl: aan kuu
luvalla toimen haltijalla, jolla ei ole ikä
lisää.)
3.
Eräissä poikkeustapauksissa valtiova
rainministeriö on ylimääräisasetuksen 13 §:n
1 momentin nojalla vahvistanut tilapäiselle
toimihenkilölle muun palkkion lisäksi tule
van erillisen lisän, jonka laskemisperusteeksi
on vahvistettu yhden tai useamman ikälisän
määrä päätöksessä mainitussa palkkausluo
kassa. Näissä tapauksissa otetaan kalliinpai
kanlisää vastaava erä toimihenkilön palk
kiota maksettaessa huomioon saman suurui
sena kuin kalliinpaikanlisä suoritetaan sel
laiselle viran tai toimen haltijalle, joka kuu
luu valtiovarainministeriön vahvistamispää
töksessä mainittuun palkkausluokkaan ja
jolla on yhtä monta ikälisää kuin vahvista
mispäätöksessä on mainittu. (Esim. Tilapäi
selle toimihenkilölle on vahvistettu makset
tavaksi 15 pl : n peruspalkan ja kalliinpai
kanlisän yhteismäärän lisäksi 15 p l:n kol
men ikälisän määrää vastaava erillinen lisä.
Tällöin kalliinpaikanlisää vastaavaksi eräksi
otetaan se kalliinpaikanlisä, jota maksetaan
15 pl:aan kuuluvalle toimen haltijalle, jolla
on kolme ikälisää, eli 18 p l:n kalliinpaikan
lisä.)
Edelläolevan johdosta posti- ja lennätinhallitus ilmoittaa kiertokirjeen N :o 9/1957
sivulla 15 alkavien ohjeiden 2. kohdan osit
taisena muutoksena seuraavaa:
Jos valtiovarainministeriö on vahvistanut
tai mahdollisesti vastaisuudessa posti- ja lennätinhallituksen esityksestä vahvistaa postija lennätinlaitoksessa palvelevalle tilapäiselle
toimihenkilölle maksettavan palkkion vastaa
via tai vastaavanlaisia virkatehtäviä suorit-

tavan peruspalkkaisen virkamiehen perus
palkan ja kalliinpaikanlisän tai ylimääräisen
toimenhaltijan vuosipalkkion ja kalliinpaikan
lisän yhteismäärää taikka määrätyssä palkka
luokassa suoritettavan peruspalkan (tai vuosi
palkkion) ja kalliinpaikanlisän yhteismäärää
suuremmaksi siten, että palkkioon sisältyy
myös määrätyssä palkkaluokassa yhtenä taikka
useampana ikälisänä suoritettavaa määrää
vastaava henkilökohtainen lisäpalkkio, saa
daan tällaiselle tilapäiselle toimihenkilölle val
tiovarainministeriön
vahvistamispäätöksessä
mainitusta ajankohdasta lukien suorittaa
peruspalkkaa (tai vuosipalkkiota) vas
taava palkkion osa niin suurena, että se
vastaa sitä peruspalkkaa (tai vuosipalkkiota),
joka kiertokirjeessä N :o 9/1957 olevan tau
lukon N :o 1 mukaan maksetaan sellaisessa
virassa tai toimessa, jota vastaavaksi tila
päisen toimihenkilön palkkio on vahvistettu,
kalliinpaikanlisää vastaava palkkion osa
kullakin paikkakunnalla sen kalleusryhmästä
riippuen ja sen mukaan, kuinka monta ikä
lisää vastaavaksi tilapäiselle toimihenkilölle

maksettava, seuraavassa kappaleessa mainittu
henkilökohtainen lisäpalkkio on vahvistettu,
aivan samoin kuin kalliinpaikanlisä kierto
kirjeessä N :o 9/1957 olevan taulukon N :o 4
käyttöohjeen mukaan suoritetaan peruspalk
kaisen viran tai toimen tahi ylimääräisen
toimen haltijalle, sekä
sellainen
henkilökohtainen
lisäpalkkio,
joka on laskettu kiertokirjeessä N :o 9/1957
olevaa taulukkoa N :o 3 käyttäen ja pitäen
perusteena valtiovarainministeriön vahvista
mispäätöksessä mainittua palkkausluokkaa ja
ikälisien lukumäärää.
Posti- ja lennätinhallituksen osastot ja
kiinteistötoimisto antavat asianomaisille palkanmaksajaviranomaisille tarpeelliset tiedot
niistä tilapäisistä toimihenkilöistä, joille val
tiovarainministeriö on myöntänyt edellätarkoitetun henkilökohtaisen lisäpalkkion.
Muiden tilapäisten toimihenkilöiden (valtio
varainministeriön alussa olevien ohjeiden
1. ja 2. kohta) palkkiot suoritetaan edelleen
kin kiertokirjeessä N :o 9/1957 annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Esimerkki. Tilapäiselle toimihenkilölle, jonka palkkio vastaa vakinaisen
ekspeditöörin (21 pl.) peruspalkan ja kalliinpaikanlisän yhteismäärää ja
jonka toimipaikka on J.V kalleusryhmässä, on valtiovarainministeriön erik
seen antamalla päätöksellä myönnetty henkilökohtainen lisäpalkkio, jonka
laskuperusteena on viiden ikälisän määrä 21. palkkausluokassa. Hänen
kokonaispalkkionsa kuukaudessa lasketaan kiertokirjeessä N :o 9/1957 ole
vien taulukoiden mukaan seuraavasti:
Peruspalkkaa vastaava
palkkion osa
Taulukko N :o
1
Kalliinpaikanlisää vas
taava palkkion osa
Taulukko N :o
4
Henkilökohtainen lisä
palkkio
Taulukko N :o
3

21 pl

43 125 mk/kk

26 pl

>5 400

21 pl

2 150 mk/kk
2 350
2 525
2 625
2 675

12 325
„
60 850 mk/kk

Kiertokirjeessä N :o 9/1957 olevaa „Yhdistelmätaulukkoa” voidaan edellä
mainitunlaisissa tapauksissa käyttää tarkistettaessa, onko asianomaisen tila
päisen toimihenkilön kokonaispalkkio laskettu oikein.
Helsingissä, 16 päivänä huhtikuuta 1957.
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