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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postipankkilain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Postipankin tulo- ja 
menoarvion vahvistaminen siirrettäväksi valtio
varainministeriöltä Postipankin hallituksen teh
täväksi. Postipankin pankkitakausoikeutta ehdo
tetaan siten lisättäväksi, että pankilla olisi 
oikeus antaa pankkitakauksia yhteensä enintään 
50 prosenttiin pankin luotonannosta, jollei val
tiovarainministeriö erityisestä syystä myönnä 
lupaa tätä suurempaan määrään. Postipankki-

lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että 
sen säännökset soveltuvin osin vastaavat liike
pankkilain säännöksiä. Edelleen ehdotetaan 
eräitä tarkistuksia pankin hallituksen ja johto
kunnan toimivaltaan sekä pankin sijoitustoimin
nan järjestelyyn. Lakiin ehdotetaan lisäksi otet
tavaksi säännös, joka mahdollistaa yhteistoimin
nasta yrityksissä annetun lain soveltamisen myös 
Posti pankissa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Postipankki 

1.1. Lainsäädäntö 

Postipankki on valtion tulo- ja menoarvion 
ulkopuolella toimiva valtiovarainministeriön 
valvonnan alainen valtion rahalaitos, jolle on 
postipankkilailla (511/69) järjestetty itsenäi
sen oikeushenkilön asema. Postipankin tehtä
vistä, organisaatiosta ja henkilökunnan oikeus
asemasta on säännöksiä postipankkilain lisäksi 
postipankkiasetuksessa (793/69). 

Vaikka Postipankki on lain mukaan valtion 
vastuulla toimiva valtiovarainministeriön valvon
nan alainen rahalaitos, se vastaa kuitenkin 
sitoumuksistaan ensisijaisesti omalla varallisuu
dellaan. 

1.2. Hallinto ja valvonta 

Postipankin ylimpänä päätösvaltaa käyttävänä 
elimenä on yhdeksänjäseninen hallitus, jonka 
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valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi ker
rallaan. Lain mukaan valtiovarainministeriön, 
Suomen Pankin, posti- ja telelaitoksen sekä val
tiokonttorin tulee olla edustettuina Postipankin 
hallituksessa. 

Pankin yleistä päätös- ja toimeenpanovaltaa 
käyttää viisijäseninen johtokunta. Johtokunnan 
puheenjohtajana toimivan pääjohtajan ja pää
johtajan varamiehenä toimivan johtajan nimit
tää tasavallan presidentti. Muiden johtajien toi
met täyttää pankin hallitus. 

V aitioneuvosto vahvistaa Postipankin tilin
päätöksen ja päättää, pankin hallituksen tehtyä 
asiasta ehdotuksen, vuosivoiton käyttämisestä 
sekä myöntää vastuuvapauden Postipankin hal
litukselle ja johtokunnalle. V altiovarainministe
riö määrää pankin tilintarkastajat, vahvistaa 
Postipankin vuotuisen tulo- ja menoarvion sekä 
puoleksi vuodeksi kerrallaan pankin sijoitus
suunnitelman. Valtiovarainministeriö vahvistaa 
myös posti- ja telelaitokselle Postipankin liik
keen hoidosta maksettavien korvausten perus
teet. 
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1.3. Postipankin liiketoiminnasta 

Postipankkilailla, joka tuli voimaan vuoden 
1970 alussa pankkilainsäädännön kokonais
uudistuksen yhteydessä, laajennettiin Postipan
kin oikeutta harjoittaa liikepankkien tavoin 
pankkitoimintaa. Samalla pankki sai oikeuden 
antaa muun muassa pankkitakauksia. 

Postipankin tehtäviä hoitaa 33 pankin omaa 
konttoria ja yli 3 100 posti- ja telelaitoksen toi
mipaikkaa. Lisäksi Suomen Pankin konttorit 
hoitavat eräitä Postipankin tehtäviä. Postipan
kin palveluksessa on noin 5 500 toimihenkilöä. 
Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa Postipan
kin tehtäviä hoitaa noin 6 300 posti- ja tele
laitoksen virkamiestä. 

Postipankilla on ottolainauksessa käytettä
vissään samat tilimuodot kuin muillakin pan
keilla lukuun ottamatta shekkitiliä, jonka sijasta 
Postipankissa on postisiirtotili. Pankin ottolai
naus on kehittynyt vuodesta 1970 lähtien seu
raavasti: 

Varsinaiset Siirto tili- Koko kotimai-
talletukset saatavat nen ottolainaus 

Vuosi milj. mk milj. mk milj. mk 

1970 1 300 1 000 2 300 
1971 1500 1200 2 700 
1972 1 800 1 550 3 350 
1973 2 150 2 000 4 150 
1974 2 650 2 350 5 000 
1975 3 150 3 150 6 350 
1976 3 550 3 150 6 800 
1977 4 100 3 150 7 350 
1978 4 700 3 100 8 000 
1979 5 400 3 700 9 350 
1980 6 250 3 700 10 100 

Postipankin antolainaus on kehittynyt vuo
desta 1970 lähtien seuraavasti: 

Vuosi milj. mk Vuosi milj. mk 

1970 1 850 1975 6 300 
1971 2 300 1976 7 100 
1972 2 750 1977 8 050 
1973 3 750 1978 8 600 
1974 4 950 1979 10 000 

1980 11950 

Vuodesta 1975 alkaen lukuihin sisältyvät 
myös valtion investointirahaston varoista myön
netyt lainat. 

Postipankin antolainaus jakautuivuoden 1980 
lopussa lainansaajaryhmien kesken seuraavasti: 

- teollisuus 
- energian tuotanto ......... . 
- kiinteistöt ja rakennustoiminta 
- palveluelinkeinot . . ........ . 
- kotitaloudet . . ............ . 
- julkiset yhteisöt ........... . 
-muut ................... . 

34,8% 
11,2% 
12,8% 
10,3% 
16,7% 
8,9% 
5,3% 

Postipankki on tällä hetkellä maan kolman
neksi suurin rahalaitos sekä taseen loppusum
malla että ottolainauksen määrällä mitattuna. 
Pankin saatua 1970-luvun alusta periaatteessa 
samat valtuudet harjoittaa pankkitoimintaa kuin 
muutkin pankit, sen otto- ja antolainauksen 
markkinaosuudet kasvoivat varsinkin vuosikym
menen alkupuoliskolla. Vuoden 1980 lopussa 
Postipankin markkinaosuus talletuspankkien 
ottolainauksesta yleisöltä oli 11,9 %. Pankin 
markkinaosuus yleisön varsinaisista talletuksista 
pankeissa oli 9,8 %. Postipankin markkina
osuus talletuspankkien antolainauksesta yleisölle 
oli vuoden 1980 lopussa 12,2 %. Pankki on 
myös vuosittain lisännyt luottotappiovarauk
siaan, joiden määrä oli vuoden 1980 lopussa 
367 miljoonaa markkaa. 

Postipankin liiketoiminta on luonteeltaan 
verrattavissa liikepankkien harjoittamaan liike
toimintaan. Pankin luottokannan jakauma luo
tansaajaryhmiin vastaa likimain liikepankkien 
luottokannan jakaumaa. Kunnille ja kuntainlii
toille myönnettyjen lainojen osuus on Posti
pankin luottokannasta kuitenkin suurempi kuin 
liikepankeilla. Myös teollisuudelle ja palvelu
elinkeinoille sekä rakennustoimintaan Posti
pankki on myöntänyt huomattavassa määrin 
lainoja. Erityisesti nämä asiakasryhmät tarvit
sevat usein pankkitakauksia sitoumustensa va
kuudeksi. 

Postipankki on vuodesta 1970 alkaen voi
nut postipankkilain nojalla antaa pankkitakauk
sia. Pankkitakausten yhteinen enimmäismäärä 
ei kuitenkaan saa ylittää kahtakymmentä pro
senttia pankin luotonannosta. Postipankin myön
tämien pankkitakausten määrän kehitys vuo
desta 1975 alkaen ilmenee seuraavasta taulu
kosta. 

Vuosi 

1975 
1978 
1980 
1981 

Pankkitakaukset 
milj. mk 

609 
1087 
1695 

(30. 6.) 2 149 

Prosenttia 
antolainauksesta 

9,7 
12,7 
14,2 
17,1 
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Vuodesta 1975 vuoteen 1980 pankkitakauk
set ovat markkamäärältään yli kaksinkertaistu
neet. Vuoden 1981 kesäkuun lopussa Postipan
kin pankkitakausten yhteismäärä oli 2 149 mil
joonaa markkaa eli seitsemäntoista prosenttia 
pankin luotonannon kokonaismäärästä, johon 
sisältyvät myös valtion investointirahaston va
roista välitetyt lainat. 

2. Ehdotetu t muutokset 

2.1. Esityksen tavoitteet 

Postipankki on valtion erillishallintoon kuu
luva liikelaitos. Postipankin laitosmuodon tun
nusmerkejä ovat, että pankki toimii erillään val
tion tulo- ja menoarviosta ja että sille on omalla 
lainsäädännöllä järjestetty itsenäisen oikeushen
kilön asema. Lailla järjestetyn erityisen laitos
muotonsa vuoksi Postipankkiin ei sovelleta lii
kepankkien tavoin osakeyhtiölakia. 

Postipankkilain mukaan valtiovarainministe
riölle kuuluu pankin yleisvalvonta. Tämän 
lisäksi ministeriön käsiteltäväksi on postipank
kilaissa annettu eräitä varsinaiseen liiketoimin
taankin kuuluvia asioita. Huomioon ottaen 
Postipankin liiketoiminnan laadun ja laajuuden 
sekä sen, että tämä toiminta on nykyisin ver
rattavissa liikepankkien vastaavaan toimintaan, 
on pidettävä tarpeellisena, että Postipankin 
asema myös säännöksin saatetaan soveltuvin 
osin vastaamaan liikepankkien asemaa. Tässä 
tarkoituksessa ehdotetaan esityksessä Posti
pankin liiketoiminnan ja hallinnon kehittämi
seksi lisättäväksi pankin päätösvaltaa sen liike
toimintaan liittyvissä asioissa suhteessa valtio
varainministeriöön, tehtäväksi eräitä tarkistuk
sia pankin hallituksen ja johtokunnan toimi
valtaan sekä muutettavaksi postipankkilakia 
soveltuvin osin muutoinkin siten, että sen sään
nökset entistä tarkemmin vastaisivat liikepank
kilain (540/69) säännöksiä. 

2.2. Postipankin tulo- ja menoarvion 
vahvistaminen 

Postipankin tulo- ja menoarvion vahvistaa 
nyt valtiovarainministeriö. Ottaen huomioon 
Postipankin liiketoiminnan laadun ja laajuuden 
sekä sen, että pankin tulo- ja menoarvio on 

lähinnä tarkoitettu varsinaisen liiketoiminnan 
vuotuiseksi ennakkosuunnitelmaksi ehdotetaan· 
että tulo- ja menoarvion vahvistat'ninen siirrel 
tään Postipankin hallituksen tehtäväksi. 

Postipankin tilinpäätös ja kertomus edelli· 
seltä vuodelta on tilinpäätöksen vahvistamista 
ja vastuuvapauden myöntämistä varten toimi" 
tettava valtiovarainministeriölle. Lakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että tilinpäätös ja 
kertomus edelliseltä vuodelta on toimitettava 
valtioneuvostolle. 

2.3. Postipankin antamien pankkitakausten 
enimmäismäärän korottaminen 

Postipankki on vuodesta 1970 alkaen anta
nut pankkitakauksia. Postipankkilain mukaan 
Postipankin antamien pankkitakausten enim
mäismäärä ei saa ylittää kahtakymmentä pro
senttia pankin luotonannosta. 

Postipankin antamat pankkitakaukset ovat 
vuodesta 1975 vuoteen 1980 kasvaneet mää
rältään yli kaksinkertaisiksi. Vuoden 1981 kesä
kuun lopussa Postipankin pankkitakausten yh~ 
teismäärä oli 2 149 miljoonaa markkaa eli 
seitsemäntoista prosenttia pankin luotonannon 
kokonaismäärästä. 

. Liikepankkien, säästöpankkien ja osuuspank
kien takausten myöntämisoikeutta koskevat 
säännökset ovat sisällöltään väljemmät kuin vas
taava säännös postipankkilaissa. Postipankkilain 
pankkitakausten enimmäismäärää koskeva sään
nös ei enää sisällöltään vastaa pankin liiketoi
minnan laatua ja laajuutta. Tämän vuoksi ja 
kun laissa oleva rajoitus on omiaan haittaamaan 
Postipankin harjoittaman pankkitakaustoimin
nan kehitystä ja siten myös pankin koko liike
toimintaa, ehdotetaan lakia muutettavaksi siten 
että Postipankin antamien pankkitakausten yh~ 
teinen enimmäismäärä ei saisi ylittää viittäkym
mentä prosenttia pankin luotonannosta. 

2.4. Postipankkilain eräiden säännösten 
muuttaminen vastaamaan liikepankkilain 
säännöksiä 

Postipankkia koskevaa lainsäädäntöä on ke
hitetty yhdenmukaisesti liikepankkilain sään
nösten kanssa postipankkilailla ja siihen myö· 
hemmin tehdyillä muutoksilla. 
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Liikepankkilain mukaan liikepankki saa omis
taa pankkitoimintaan kuulumattomia elinkeinoja 
harjoittavien yhteisöjen osakkeita tai osuuksia 
määrän, joka on enintään kaksikymmentä pro
senttia yhteisön koko osake- tai osuuspääomasta 
ja kaikkien osakkeiden tai osuuksien äänimää
rästä. Postipankkilain mukaan Postipankki saa 
omistaa edellä mainittuja osakkeita ja osuuksia 
ainoastaan valtiovarainministeriön luvalla. Pos
tipankkilaki ehdotetaan muutettavaksi vastaa
maan tältä osin liikepankkilain vastaavaa sään
nöstä. 

Liikepankki saa liikepankkilain mukaan har
joittaa pankkitarkastusviraston luvalla asunto
säästötoimintaan liittyvää asunto-osakkeiden ja 
-osuuksien sekä omakotikiinteistöjen välitystä 
ja omistaa osakkeita tai osuuksia yhteisöissä, 
jotka harjoittavat yksinomaan tällaista välitys
toimintaa. Postipankkilain mukaan Postipankki 
voi harjoittaa valtiovarainministeriön määrää
missä rajoissa asuntosäästötoimintaan liittyvää 
asunto-osakkeiden ja -osuuksien sekä omakoti
kiinteistöjen välitystä ja notariaattitoimintaa. 

Liikepankkilain ja postipankkilain säännösten 
yhtenäistämiseksi myös pankkien harjoittaman 
asunto- ja kiinteistönvälitystoiminnan osalta 
ehdotetaan postipankkilaki tältä osin muutet
tavaksi vastaamaan liikepankkilain säännöksiä. 

Postipankkilakiin ei sisälly säännöksiä pan
kin vakavaraisuudelle vaaraa mahdollisesti 
aiheuttavasta luotonanto- ja takauskiellosta. 
Postipankkilakiin ei myöskään sisälly säännök
siä saadun vakuuden edelleenpanttauskiellosta 
eikä siitä, että Postipankki ei saa ottaa obligaa
tiolainaa. Edellä mainitut liikepankkilakiin si
sältyvät säännökset ehdotetaan lisättäviksi myös 
pos tipankkilakiin. 

2 .5. Yhteistoimintalain soveltaminen 
Postipankissa 

Vuoden 1979 heinäkuun alusta voimaantul
lutta yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia 
(725 /78) ei sovelleta valtion virastoissa tai lai
toksissa. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, 
että lakia on sovellettava myös valtion tuo
tanto- tai liikelaitoksessa. Postipankkia ei voida 
pitää edellä mainitunlaisena valtion laitoksena. 

Postipankin henkilökunnan kokonaisvahvuus 
on noin 5 500 henkilöä. Henkilökunnasta on 
noin 95 prosenttia virkasuhteessa ja noin viisi 
prosenttia työsopimussuhteessa Postipankkiin. 

Koska yhteistoimintalakia sovelletaan muun 
muassa liikepankeissa, on sen soveltamista myös 
Postipankissa pidettävä asianmukaisena. Posti
pankkilakiin ehdotetaan lisättäväksi tätä kos
keva säännös. 

2.6. Postipankin sijoitustoiminnan järjestely 

Sellaiset Postipankin liikkeessä kertyvät varat, 
joita ei tarvita liikkeen hoitamiseen, voidaan 
sijoittaa luontonantoon sekä obligaatioihin, de
bentuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin. 
Liikkeestä kertyneet varat voidaan sijoittaa 
myös sellaisiin kiinteistöhin, joita käytetään tai 
aiotaan käyttää pankin tai posti- ja telelaitoksen 
liikkeen harjoittamiseen taikka pankin toimi
henkilöiden asumiseen, koulutukseen tai vir
kistäytymiseen sekä osakkeisiin ja osuoksiin 
sellaisissa kiinteistöyhteisöissä. Varojen sijoit
taminen talletuksina rahalaitoksiin on myös 
mahdollista. 

Koska valtiolla tai sen määräysvallassa ole
valla yhteisöllä saattaa olla sellaisia toimitila
tarpeita, joiden hankintaan ei ole tarkoituksen
mukaista osoittaa varoja esimerkiksi valtion tulo
ja menoarviossa, olisi pankin varoja voitava 
sijoittaa myös sellaisiin kiinteistöihin, joita käy
tetään tai aiotaan käyttää muihinkin valtion tar
peisiin kuin Postipankin tai posti- ja telelai
toksen liikkeen harjoittamiseen. 

Edellä mainitut sijoitukset, lukuun ottamatta 
lyhytaikaista luotonantoa, on tehtävä valtiova
rainministeriön kutakin vuosipuoliskoa varten 
vahvistaman sijoitussuunnitelman tai ministe
riön erikseen antaman suostumuksen mukaan. 
Sijoitussuunnitelman suunnittelujakson piden
tämiseksi ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, 
että valtiovarainministeriö vahvistaisi sijoitus
suunnitelman kutakin kalenterivuotta varten. 

Postipankin sijoituksista päättää Postipankin 
hallitus. Postipankin johtokunta saa pankin hal
lituksen määräämissä rajoissa ja sen antamien 
ohjeiden mukaisesti myöntää luottoa pankin 
asiakaskunnan asunnon hankintaan, opintoja tai 
muita hyödylliseksi katsottavia tarpeita varten. 
Postipankin johtokunnan ja hallituksen välistä 
sijoitusasioiden ratkaisuvaltasäännöstä ehdote
taan siten muutettavaksi, että pankin hallitus 
voisi tarpeelliseksi katsomassaan laajuudesssa 
siirtää ratkaisuvaltaansa näissä asioissa johto
kunnalle. 
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2. 7. Valtion investointirahaston varoista 
myönnettävien lainojen valmistava 
käsittely 

Valtion rahoituksen lisäämiseksi tuotannolli
siin investointeihin perustettiin vuonna 1975 
annetulla lailla (74/75) valtion investointira
hasto. Investointirahasto on valtion tulo- ja 
menoarvion ulkopuolella oleva rahasto, josta 
myönnetään lainoja tuotannollista toimintaa 
harjoittavien yritysten käyttöomaisuusinvestoin
tien rahoittamiseen. Lisäksi rahasto voi myön
tää muualla maassa kuin kehitysalueilla lainoja 
kunnille ja sellaisille teollisuuskyläosakeyhtiöille, 
joissa kunta on osakkaana, yrityksiä palvelevien 
teollisuustilojen rakentamisen rahoittamiseen. 
Valtion investointirahastoa hoitaa valtiovarain
ministeriön valvonnan alaisena valtiokonttori. 
Lainat rahaston varoista myönnetään Postipan
kin välityksellä ja pääosiltaan Postipankin vas
tuulla. Näitä asioita käsittelee valtion inves
tointirahastosta annetun lain mukaan valmista
vasti Postipankin lisätty johtokunta. Lainoista 
päättää Postipankin hallitus. Myös postipankki
lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että 
Postipankin Hsätty johtokunta käsittelee valmis
tavasti investointirahaston varoista myönnettä
viä lainoja koskevat asiat. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä Postipan
kissa ja valtiovarainministeriössä. 

4. E s i t y k s en t a 1 o u d e 11 i se t j a 
hallinnolliset vaikutukset 

Ehdotetuilla lainmuutoksilla ei ole suoranais
ta vaikutusta valtion tai Postipankin talouteen. 
Postipankin päätösvallan lisääminen sen liike
toimintaan liittyvissä asioissa suhteessa valtio
varainministeriöön sekä ehdotetut muut tarkis
tukset pankin hallituksen ja johtokunnan toimi
valtaa koskeviin säännöksiin merkitsevät toi
minnan rationalisointia ja tätä kautta voitaneen 
saavuttaa jossakin määrin säästöä Postipankin 
hallintomenoissa. 

5. Voimaantulo 

Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväk
synyt. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

5 § 2 momentin 1 kohta. Postipankin vuo
tuisen tulo- ja menoarvion vahvistaa nykyisen 
säännöksen mukaan valtiovarainministeriö. Kos
ka pankin tulo- ja menoarvio on lähinnä tarkoi
tettu varsinaisen liiketoiminnan vuotuiseksi 
ennakkosuunnitelmaksi, ehdotetaan, että tulo
ja menoarvion vahvistaminen siirretään Posti
pankin hallituksen tehtäväksi. 

5 § 2 momentin 2 kohta. Nykyisen säännök
sen mukaan Postipankin hallituksen tulee toi
mittaa valtiovarainministeriölle Postipankin ti
linpäätös ja kertomus edelliseltä vuodelta tilin
päätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden 
myöntämistä varten. Lainkohta ehdotetaan siten 
muutettavaksi, että pankin tilinpäätös ja ker
tomus edelliseltä vuodelta tulee toimittaa val
tiovarainmmlsterwn sijasta valtioneuvostolle. 
Valtioneuvosto on tähänkin saakka vallinneen 
käytännön mukaisesti ja lain 26 § :n säännök
seen nojautuen päättänyt tilinpäätöksen hyväk-

symisestä, vuosivoiton käyttämisestä ja vastuu
vapauden myöntämisestä. 

5 § 2 momentin 5 kohta. Lainkohdan mu
kaan Postipankin hallituksen tulee käsitellä va
rojen sijoittamista koskevat asiat. Lain 22 § :ssä 
on mainittu poikkeukset Postipankin hallituk
sen sijoitustoimivaltaa koskevista yleisistä sään
nöksistä. Lain 5 § :n 2 momentin 5 kohtaan 
ehdotetaan otettavaksi viittaus lain 22 §: ään. 

7 § 2 momentti. Koska posti- telelaitok
sen toimipaikat hoitavat postipankkilain 2 § :n 
1 momentin mukaan Postipankin tehtäviä, on 
pidettävä asianmukaisena, että pankin johto
kunta voisi tarvittaessa ja toimivaltansa puit
teissa siirtää asioita ratkaistavaksi myös Posti
pankin tehtäviä hoitavalle posti- ja telelaitok
sen viran tai toimen haltijalle. Kysymykseen tu
lisi tällöin ratkaisuvallan siirtäminen lähinnä 
antolainaukseen liittyvissä asioissa. Momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi tätä tarkoittava lisäys. 
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7 § 3 momentti. Valtion investointirahas
tosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan 
rahastosta myönnettäviä lainoja koskevat asiat 
käsittelee valmistavasti Postipankin lisätty joh
tokunta, johon kuuluvat Postipankin johtokun
nan lisäksi valtioneuvoston kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan määräämät viisi lisäjäsentä. Näistä 
kolmen jäsenen tulee edustaa valtiovarainminis
teriötä, kauppa- ja teollisuusministeriötä ja työ
voimaministeriötä sekä kahden jäsenen teolli
suutta. Vastaavan sisältöinen investointirahas
ton varoista myönnettävien lainojen valmista
vaa käsittelyä koskeva säännös ehdotetaan li
sättäväksi myös postipankkilakiin. 

11 b §. Postipankkilakiin ehdotetaan otet
tavaksi uusi 11 b §, jonka mukaan yhteistoimin
nasta yrityksissä annettua lakia ( 725/78) so
vellettaisiin Postipankkiin siten kuin asetuk
sella säädetään. 

20 a §. Liikepankkilain 40 §:n (966/79) 
mukaan liikepankki ei saa samalle henkilölle 
tai olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä 
oleville henkilöille antaa luottoa eikä takauksia 
niin suuressa määrin, että siitä voisi aiheutua 
vaaraa pankin vakavaraisuudelle. Samansisältöi
nen postipankkilaista puuttuva säännös ehdo
tetaan otettavaksi uuteen 20 a § :ään. 

20 b §. Liikepankkilain 41 §:n mukaan lii
kepankille annettua vakuutta ei saa vakuuden 
antajan suostumuksetta pantata edelleen. Vas
taavan sisältöinen postipankkilaista puuttuva 
säännös ehdotetaan otettavaksi uuteen 20 b 
§:ään. 

20 c §. Liikepankkilain 39 §:n mukaan lii
kepankki ei saa ottaa obligaatiolainaa. Tämän 
sisältöinen postipankkilaista puuttuva säännös 
ehdotetaan otettavaksi uuteen 20 c §:ään. 

21 § 1 momentin 2 kohta. Sellaisten Posti
pankin liikkeestä kertyvien varojen, joita ei tar
vita liikkeen hoitamiseen, sijoittamista koskevat 
säännökset ovat postipankkilain 21 §:n 1 mo
mentissa. Lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että Postipankin varoja voitaisiin sijoittaa 
myös sellaisiin kiinteistöihin, joita käytetään 
tai aiotaan käyttää muihinkin valtion tarpeisiin 
kuin Postipankin tai posti- ja telelaitoksen liik
keen harjoittamiseen. 

21 § 2 momentti. Lainkohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriö 
vahvistaisi Postipankin vat:ojen sijoitussuunni
telman kutakin kalenterivuotta varten. Pykä
län 1 momentin 2 kohdassa mainitut sijoituk
set kiinteistöihin ja toimitiloihin tapahtuisivat 

pankin tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten 
otettavien määrärahojen rajoissa. Lakiehdotuk
sen 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan pan
kin vuotuisen tulo- ja menoarvion vahvistaisi 
pankin hallitus. 

22 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että Postipankin hallitus voisi 
siirtää ratkaisuvaltaa sijoitusasioissa tarpeelli
seksi katsomassaan laajuudessa pankin johto
kunnalle. Momenttiin ehdotetaan selvyyden 
vuoksi lisättäväksi viittaus lain 7 § :n 2 mo
menttiin, jonka mukaan johtokunta voi edel
leen siirtää ratkaisuvaltaansa pankin viran tai 
toimen haltijalle tai Postipankin tehtäviä hoi
tavalle posti- ja telelaitoksen viran tai toimen 
haltijalle. Pykälän 1 ja 2 momentti ehdotetaan 
yhdistettäväksi uudeksi 1 momentiksi, jolloin 
nykyinen 3 momentti siirtyy uudeksi 2 mo
mentiksi. 

Lain 22 §:n uusi 2 momentti vastaa sisäl
löltään voimassa olevan lain 22 §:n 3 moment
tia. Sen mukaan valtiovarainministeriö edelleen
kin antaisi ohjeet lyhytaikaisen luoton myöntä
misestä valtiolle. Momentin toisessa lauseessa 
oleva sana "kassasijoituksista" ehdotetaan kor
vattavaksi sanalla "sijoituksista". 

23 § 2 momentti. Postipankki ei saa ilman 
valtiovarainministeriön lupaa omistaa osuuksia 
teollisuutta, rakennustoimintaa, tavaran kaup
paa tai vuokrausta, vakuutustoimintaa, liiken
nettä tai välitystä eikä muuta pankkitoimintaan 
kuulumattomia elinkeinoja harjoittavissa yhtei
söissä. Liikepankkilain 22 §:n 2 momentin 
muutoksen ( 966/79) perusteella liikepankki 
saa omistaa edellä mainitunlaisia osakkeita tai 
osuuksia määrän, joka on enintään kaksikym
mentä prosenttia yhteisön koko osake- tai 
osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Aikaisemmin myös lii
kepankit saivat omistaa edellä mainitunlaisia 
osakkeita vain valtiovarainministeriön luvalla. 

Postipankkilain 23 § :n 2 momentti ehdote
taan muutettavaksi vastaamaan liikepankkilain 
22 §:n 2 momenttia. Osakkeiden ja osuuksien 
hankkimisesta Postipankille päättäisi pankin 
hallitus. 

23 § 3 momentti. Lainkohdassa säännellään 
Postipankin harjoittaman asunto- ja. kiinteistö
välitystoiminnan laajuus. Lainkohtaa ehdote
taan muutettavaksi siten, että Postipankki sai
si valtiovarainministeriön luvalla harjoittaa pait
si asuntosäästötoimintaan liittyvää asuntojen ja 
kiinteistöjen välitystä myös omistaa osakkeita 
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tai osuuksia yhtiöissä, jotka harjoittavat yksin
omaan tällaista välitystoimintaa. Sama oikeus 
on liikepankkilain 28 § :n nojalla liikepankeilla 
saatuaan siihen pankkitarkastusviraston luvan. 
Samalla momentista ehdotetaan tarpeettomana 
poistettavaksi notariaattitoimintaa koskeva mai
ninta, koska notariaattitoiminta on lain 1 §:n 
2 momentin mukaan pankkitoimintaan kuulu
vaa liiketoimintaa. 

24 §. Lainkohdassa on säännös Postipankin 
antamien pankkitakausten enimmäismäärästä. 
Takausten. enimmäismäärä ei nykyisin saa ylit
tää kahtakymmentä prosenttia pankin luoton
annosta. 

Liikepankkien myöntämien pankkitakausten 
yhteismäärää ei ole liikepankkilaissa rajoitettu 
määrättyyn osaan asianomaisen liikepankin luo
ronannosta. Liikepankkilain 46 §: ssä on sään
nökset liikepankin vakavaraisuudesta. Sen mu
kaan liikepankin oman pääoman on oltava vä
hintään neljä prosenttia liikepankin sanotussa 
lainkohdassa tarkoitettujen sitoumusten yhteis
määrästä. Kun vastuusitoumukset otetaan sitou
musten yhteismäärää laskettaessa huomioon 
puolesta määrästään, rajoittavat vakavaraisuutta 
koskevat säännökset välillisesti liikepankin oi
keutta takausten antamiseen. Vuoden 1980 ti
linpäätöstietojen perusteella kahden suurimman 
liikepankin pankkitakausten yhteismäärä oli sa
notun vuoden lopussa 70-80 prosenttia asian
omaisen liikepankin luotonannosta. 

Säästöpankkilain 51 §:n (680/78) mukaan 
säästöpankki saa antaa takauksia ainoastaan 
turvaavaa vakuutta vastaan. Säästöpankin anta
mat takaukset eivät saa yhteensä, lukuun otta
matta säästöpankkien keskusrahalaitoksena toi
mivalle liikepankille annettuja vastatakauksia, 

ylittää kahtakymmentä prosenttia pankin luo
tonannosta, ellei pankkitarkastusvirasto erityi
sestä syystä myönnä lupaa suurempaan mää
rään. Takausten antamista rajoittavat säännök
set eivät kuitenkaan koske kunnan, kuntain
liiton tai seurakunnan sitoumusten vakuudeksi 
annettavia takauksia. Osuuspankkilain 4 3 §: ssä 
( 681/7 8) on soveltuvin osin samanlainen sään
nös osuuspankin oikeudesta antaa takauksia. 

Liikepankkien myöntämien pankkitakausten 
yhteismäärää ei siten ole liikepankkilaissa ra
joitettu määrättyyn osaan asianomaisen liike
pankin luotonannosta. Myös säästöpankkilain 
ja osuuspankkilain säännökset säästöpankin ja 
osuuspankin oikeudesta antaa takauksia ovat 
sisällöltään väljemmät kuin vastaava säännös 
postipankkilaissa. Lisäksi säästöpankin ja osuus
pankin asiakkaalla on mahdollisuus saada si
toumuksensa vakuudeksi säästöpankin tai 
osuuspankin keskusrahalaitoksena toimivan lii
kepankin antama pankkitakaus. 

Postipankkilain pankkitakausten enimmäis
määrää koskevaa säännöstä ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että Postipankin antamien pankki
takausten yhteinen enimmäismäärä ei saisi ylit
tää viittäkymmentä prosenttia pankin luoton
annosta. Valtiovarainministeriö voisi Postipan
kin hallituksen esityksestä erityisestä syystä 
myöntää pankille luvan antaa pankkitakauksia 
suurempaankin määrään. Lisäksi ehdotetaan, 
että sana "takauksia" muutetaan sanaksi "pank
kitakauksia" vastaamaan postipankkilain 1 §:n 
2 momentin sanamuotoa. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
postipankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä elokuuta 1969 annetun postipankkilain (511/69) 5 §:n 2 mo

mentin 1, 2 ja 5 kohta, 7 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 §, 23 §:n 2 ja 
3 momentti ja 24 §, 

näistä 23 §:n 2 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä elokuuta 1978 an
netussa laissa ( 683/78), sekä 

lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 11 b ja 20 a-c § seuraavasti: 

5 § 

Postipankin hallituksen tulee: 
1 ) vahvistaa johtokunnan esityksestä Posti

pankin seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio; 
2) toimittaa valtioneuvostolle Postipankin 

tilinpäätös ja kertomus edelliseltä vuodelta ti
linpäätöksen vahvistamista, vuosivoiton käyttä
misestä päättämistä ja vastuuvapauden myöntä
mistä varten; 

5) käsitellä varojen sijoittamista koskevia 
asioita 22 § : ssä säädetyin poikkeuksin; 

7 § 

Johtokunta voi siirtää johtokunnan ratkais
tavia asioita pankin viran tai toimen haltijan 
tahi Postipankin tehtäviä hoitavan posti- ja tele
laitoksen viran tai toimen haltijan ratkaistaviksi 
tämän omalla vastuulla. 

Valtion investointirahaston varoista myönnet
täviä lainoja koskevat asiat käsittelee valmista
vasti Postipankin lisätty johtokunta, jonka ko
koonpanosta on säädetty valtion investointi
rahastosta annetussa laissa (74/75). 

llb§ 
Yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia 

( 725/7 8) sovelletaan Postipankkiin siten kuin 
asetuksella säädetään. 

20 a § 
Postipankki ei saa samalle henkilölle tai olen

naisessa taloudellisessa etuyhteydessä oleville 
henkilöille antaa luottoa eikä takauksia niin 
suuressa määrin, että siitä voi aiheutua vaaraa 
pankin vakavaraisuudelle. 

20 b § 
Postipankille annettua vakuutta ei saa va

kuuden antajan suostumuksetta pantata edel
leen. 

20 c § 
Postipankki ei saa ottaa obligaatiolainaa. 

21 § 
Postipankin liikkeestä kertyvät varat, joita 

ei tarvita liikkeen hoitamiseen, voi Postipankki 
sijoittaa: 

1 ) luotonantoon sekä obligaatioihin, deben
tuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin; 

2) sellaisiin kiinteistöihin, joita käytetään 
tai aiotaan käyttää pankin tai posti- ja tele
laitoksen liikkeen harjoittamiseen tahi muuhun 
valtion toimintaan taikka pankin toimihenki
löiden asumiseen, koulutukseen tai virkistäyty
miseen sekä osakkeisiin ja osuuksiin sellaisissa 
~kiinteistöyhteisöissä; sekä 

3) talletuksina rahalaitoksiin. 
Edellä 1 momentin 1 kohdassa mrumtut si

joitukset, lukuun ottamatta 22 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettua luotonantoa, on tehtävä 
valtiovarainministeriön kutakin kalenterivuotta 
varten vahvistaman sijoitussuunnitelman mu
kaan ja saman momentin 2 kohdassa mainitut 
sijoitukset pankin tulo- ja menoarvioon tar
koitusta varten otettavien määrärahojen ra
joissa. 

22 § 
Sijoituksista päättää Postipankin hallitus. 

Hallitus voi tarkoituksenmukaiseksi katsomis
saan rajoissa kuitenkin antaa sijoitusasioita pan
kin johtokunnan ratkaistavaksi. Johtokunnan 
oikeudesta siirtää sen ratkaistavia asioita pan-
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kin viran tai toimen haltijan tahi Postipankin 
tehtäviä hoitavan posti- ja telelaitoksen viran 
tai toimen haltijan ratkaistavaksi säädetään 7 
§:n 2 momentissa. 

Valtiovarainministeriö antaa ohjeet lyhytai
kaisen luoton myöntämisestä valtiolle. Muista 
lyhytaikaisista sijoituksista päättää pankin hal
lituksen antamien ohjeiden mukaan pankin joh
tokunta. 

23 § 

Postipankki saa omistaa osakkeita tai osuuk
sia 1 momentissa tarkoitettuja elinkeinoja har
joittavassa yhteisössä enintään määrän, joka on 
kaksikymmentä prosenttia yhteisön koko osake
tai osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Osakkeiden ja osuuk
sien hankkimisesta Postipankille päättää pan
kin hallitus. 

Postipankki voi 1 ja 2 momentin säännök-

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1982 

sen estämättä harjoittaa valtiovarainministeriön 
luvalla asuntosäästötoimintaan liittyvää asunto
osakkeiden ja -osuuksien sekä omakotikiinteis
töjen välitystä ja omistaa osakkeita tai osuuksia 
yhteisöissä, jotka harjoittavat yksinomaan täl
laista välitystoimintaa. 

24 § 
Postipankki voi antaa pankkitakauksia. Pank

kitakaukset myöntää johtokunta pankin halli
tuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Pankkita
kausten yhteinen enimmäismäärä ei saa ylittää 
viittäkymmentä prosenttia pankin luotonannos
ta, ellei valtiovarainministeriö Postipankin hal
lituksen esityksestä erityisestä syystä myönnä 
lupaa suurempaan määrään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 

2 168200129L 
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Liite 

Laki 
postipankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä elokuuta 1969 annetun postipankkilain (511/69) 5 §:n 2 momen

tin 1, 2 ja 5 kohta, 7 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 §, 23 §:n 2 ja 3 
momentti ja 24 §, 

näistä 23 §:n 2 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä elokuuta 1978 anne
tussa laissa ( 683/78), sekä 

lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 11 b ja 20 a-c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 §. 

Postipankin hallituksen tulee: 
1) toimittaa valtiovarainministeriön vahvis

tettavaksi ehdotuksensa Postipankin seuraavan 
vuoden tulo- ja menoarvioksi; 

2) toimittaa valtiovarainministeriölle Posti
pankin tilinpäätös ja kertomus edelliseltä vuo
.delta tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuva
pauden myöntämistä varten; 

5) käsitellä varojen sijoittamista koskevat 
:asiat; 

7 §. 

Johtokunta voi siirtää johtokunnan ratkais
tavia asioita pankin viran tai toimen haltijan 
ratkaistaviksi tämän omalla vastuulla. 

Ehdotus 

5 § 

Postipankin hallituksen tulee: 
1) vahvistaa johtokunnan esityksestä Posti

pankin seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioj 

2) toimittaa valtioneuvostolle Postipankin ti
linpäätös ja kertomus edelliseltä vuodelta tilin
päätöksen vahvistamista, vuosivoiton käyttämi
sestä päättämistä ja vastuuvapauden myöntä
mistä varten; 

5) käsitellä varojen sijoittamista koskevia 
asioita 22 §:ssä säädetyin poikkeuksinj 

7 § 

Johtokunta voi siirtää johtokunnan ratkaista
via asioita pankin viran tai toimen haltijan 
tahi Postipankin tehtäviä hoitavan posti- ja 
telelaitoksen viran tai toimen haltijan ratkais
taviksi tämän omalla vastuulla. 

Valtion investointirahaston varoista myönnet
täviä lainoja koskevat asiat käsittelee valmista
vasti Postipankin lisätty johtokunta, jonka ko
koonpanosta on säädetty valtion investointira
hastosta annetussa laissa ( 7 4/7 5). 

llb§ 
Yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia 

(725/78) sovelletaan Postipankkiin siten kuin 
asetuksella säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

21 §. 
Postipankin liikkeestä kertyvät varat, JOlta 

ei tarvita liikkeen hoitamiseen, voi Postipankki 
sijoittaa: 

1 ) luotonantoon sekä obligaatioihin, deben
tuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin; 

2) sellaisiin kiinteistöihin, joita käytetään 
tai aiotaan käyttää pankin tai posti- ja lennä
tinlaitoksen liikkeen harjoittamiseen taikka pan
kin toimihenkilöiden asumiseen, koulutukseen 
tai virkistäytymiseen sekä osakkeisiin ja osuuk
siin sellaisissa kiinteistöyhteisöissä; sekä 

3 ) talletuksina rahalaitoksiin. 
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainitut 

sijoitukset, lukuun ottamatta 22 §:n 3 mo~ 
mentissa tarkoitettua luotonantoa, on tehtävä 
valtiovarainministeriön kutakin vuosipuoliskoa 
varten vahvistaman sijoitussuunnitelman mu
kaan tai sen erikseen antaman suostumukse:J. 
perusteella. 

22 §. 
Sijoituksista päättää Postipankin hallitus. 
Postipankin johtokunta saa myöntää luottoa 

pankin hallituksen määräämissä rajoissa ja sen 
antamien ohjeiden mukaisesti pankin asiakas
kunnan asunnon hankintaa, opintoja tai muita 
hyödyllisiksi katsottavia tarpeita varten. 

Valtiovarainministeriö antaa ohjeet lyhytai
kaisen luoton myöntämisestä valtiolle. Muista 
lyhytaikaisista kassasijoituksista päättää pankin 

Ehdotus 

20 a §. 
Postipankki ei saa samalle henkilölle tai olen

naisessa taloudellisessa etuyhteydessä oleville 
henkilöille antaa luottoa eikä takauksia niin 
suuressa määrin, että siitä voi aiheutua vaaraa 
pankin vakavaraisuudelle. 

20b § 
Postipankille annettua vakuutta ei saa va· 

kuuden antajan suostumuksetta pantata edel
leen. 

20 c § 
Postipankki ei saa ottaa obligaatiolainaa. 

21 § 
Postipankin liikkeestä kertyvät varat, joita 

ei tarvita liikkeen hoitamiseen, voi Postipankki 
sijoittaa: 

1 ) luotonantoon sekä obligaatioihin, deben
tuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin; 

2) sellaisiin kiinteistöihin, joita käytetään tai 
aiotaan käyttää pankin tai posti- ja telelaitok
sen liikkeen harjoittamiseen tahi muuhun val
tion toimintaan taikka pankin toimihenkilöiden 
asumiseen, koulutukseen tai v,irkistäytymiseen 
sekä osakkeisiin ja osuuksiin sellaisissa kiin
teistöyhteisöissä; sekä 

3) talletuksina rahalaitoksiin. 
Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitut si-

joitukset, lukuun ottamatta 22 §:n 2 momen
tissa tarkoitettua luotonantoa, on tehtävä val
tiovarainministeriön kutakin kalenterivuotta 
varten vahvistaman sijoitussuunnitelman mu
kaan ja saman momentin 2 kohdassa mainitut 
sijoitukset pankin tulo- ja menoarvioon tarkoi
tusta varten otettavien määrärahojen rajoissa. 

22 § 
Sijoituksista päättää Postipankin hallitus. 

Hallitus voi tarkoituksenmukaiseksi katsomis
saan rajoissa kuitenkin antaa sijoitusasioita 
pankin johtokunnan ratkaistavaksi. J ohtokun
nan oikeudesta siirtää sen ratkaistavia asioita 
pankin viran tai toimen haltijan tahi Posti
pankin tehtäviä hoitavan posti- ja telelaitoksen 
viran tai toimen haltijan ratkaistavaksi sääde
tään 7 §:n 2 momentissa. 

Valtiovarainministeriö antaa ohjeet lyhytai
kaisen luoton myöntämisestä valtiolle. Muista 
lyhytaikaisista sijoituksista päättää pankin hal-



12 N:o 14 

Voimassa oleva laki 

hallituksen antamien ohjeiden mukaan pankin 
johtokunta. 

23 §. 

Postipankki saa valtiovarainministeriön luval
la omistaa osakkeita ja osuuksia edellä 1 mo
mentissa tarkoitettuja elinkeinoja harjoittavissa 
yhteisöissä, jos se on Postipankin toiminnalle 
välttämätöntä. Tällaisten osakkeiden tai osuuk
sien määrä saa olla enintään kaksikymmentä 
prosenttia yhteisön koko osake- tai osuuspää
omasta. 

Postipankki voi harjoittaa valtiovarainminis
teriön määräämissä rajoissa asuntosäästötoimin
taan liittyvää asunto-osakkeiden ja -osuuksien 
sekä omakotikiinteistöjen välitystä ja notariaat
titoimintaa. 

24 §. 
Postipankki voi antaa takauksia. Takaukset 

myöntää johtokunta pankin hallituksen anta
mien ohjeiden mukaisesti. Takausten yhteinen 
enimmäismäärä ei saa ylittää kahtakymmentä 
prosenttia pankin luotonannosta. 

Ehdotus 

lituksen antamien ohjeiden mukaan pankin 
johtokunta. 

23 § 

Postipankki saa omistaa osakkeita tai osuuk
sia 1 momentissa tarkoitettuja elinkeinoja har
joittavassa yhteisössä enintään määrän, joka on 
kaksikymmentä prosenttia yhteisön koko osake
tai osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Osakkeiden ja osuuk
sien hankkimisesta Postipankille päättää pankin 
hallitus. 

Postipankki voi 1 ja 2 momentin säännök
sen estämättä harjoittaa valtiovarainministeriön 
luvalla asuntosäästötoimintaan liittyvää asunto
osakkeiden ja -osuuksien sekä omakotikiinteis
töjen välitystä ja omistaa osakkeita tai osuuk
sia yhteisöissä, jotka harjoittavat yksinomaan 
tällaista välitystoimintaa. 

24 § 
Postipankki voi antaa pankkitakauksia. Pank

kitakaukset myöntää johtokunta pankin halli
tuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Pankki
takausten yhteinen enimmäismäärä ei saa ylit
tää viittäkymmentä prosenttia pankin luoton
annosta, ellei valtiovarainministeriö Postipan
kin hallituksen esityksestä erityisestä syystä 
myönnä lupaa suurempaan määrään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


