
1984 vp. - HE n:o 213 

. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postipankkilain muutta
nusesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Postipankkilain mukaan pankin palveluksessa 
olevalla on oikeus pankin varoista maksettavaan 
eläkkeeseen sekä hänen oikeudenomistajillaan oi
keus perhe-eläkkeeseen. Eläkkeen ja perhe-eläk
keen myöntää pankin johtokunta. 

Esityksessä ehdotetaan postipankkilakia siten 
muutettavaksi, että Postipankin henkilökunnan 
eläketurvan järjestämiseksi ja Postipankin elä-

kevastuun kattamiseksi perustettatsun Postipan
kin eläkelaitos. Eläkelaitos toimisi julkisoikeudel
lisena laitoksena valtiovarainministeriön valvon
nassa ja Postipankin vastuulla noudattaen sovel
tuvin osin työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvien 
eläkelaitosten toimintaperiaatteita. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1984. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Eläketurvan yleisestä järjeste
lystä 

1.1. Eläkevastuun määrittely 

Eläkevastuulla tarkoitetaan niiden tulevaisuu
dessa maksettavien eläkkeiden nykyhetkeen las
kettua rahallista arvoa, jotka työnantaja tai elä
kelaitos on lainsäädännön nojalla tai muutoin 
sitoutunut maksamaan. Eläkevastuu lasketaan 
sekä alkaneista eläkkeistä että tulevaisuudessa 
myönnettävistä eläkkeistä. Tulevaisuudessa 
myönnettävien eläkkeiden osalta eläkevastuuseen 
sisältyy yrityksen palveluksessa oleville henkilöille 
laskentahetkeen mennessä karttuneesta elä
keoikeudesta johtuva vastuu sekä päättyneiden 
palvelussuhteiden ns. vapaakirjaoikeuksista joh
tuva vastuu. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvis
taa vakuutusmatemaattiset laskentaperusteet, joi
ta ministeriön valvontaan kuuluvien eläkelaitos
ten on eläkevastuun määrittelyssä sovellettava. 

Kirjanpitolain (655/73) 21 §:n mukaan tulos
laskelmassa tai taseessa taikka niiden liitteinä on 
ilmoitettava eläkesitoumuksista johtuva vastuu 
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sekä eläkesäätiölle sen vastuuvajauksen kattami
seen suorittamatta oleva määrä. Kirjanpitolaki ei 
kuitenkaan edellytä eläkevastuun kattamista. Sen 
sija~n työeläkelain~äädäntö ja vakuutusyhtiö
seka avustuskassalaki asettavat eläkevastuulle kat
tamisvaatimuksia. Näin ollen riippuu eläketur
van järjestämistavasta, onko eläkevastuu katetta
va ja millä tavoin kattaminen on suoritettava. 

Eläkesäätiölain alaisen eläkesäätiön on kirjatta
va eläkevastuunsa vastuuvelaksi, mutta vastuuta 
ei tarvitse kattaa täyteen määrään. Kattamaton 
eläkevastuun osa on tilinpäätöksessä kirjattava 
vastuuvajauksena. Tällöin eläkesäätiön on otetta
va vastuuvajauksena kirjatun eläkevastuun tur
vaksi luottovakuutus lakisääteisen toiminnan 
osalta. 

1.2. Valtion eläkejärjestelmä 

Valtion eläkelain (280/66) toimeenpanoa hoi
taa valtiokonttori. Vuosittaiset eläkekustannukset 
rahoitetaan valtion budjettivaroista. Eläkevastuu
ta ei ole kirjattu eikä katettu. 
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Valtiovarainministeriön antamien ohjeiden 
mukaan valtion liikeyritysten on laskettava liike
kirjanpidossa eläkekustannuksiksi 2 5 prosenttia 
valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvista palk
kamenoistaan, mikäli valtiovarainministeriö ei 
ole erityisestä syystä myöntänyt liikeyritykselle 
oikeutta eläkkeiden laskemiseen ohjeesta poike
ten. 

1.3. Kunnallinen eläkejärjestelmä 

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelain (202/64) toimeenpanosta vastaa Kunnalli
nen eläkelaitos, joka jakaa vuosittaiset eläkekus
tannukset vahvistettujen jakoperusteiden mukai
sesti jäsenyhteisöjensä vastattaviksi. Jaettavat kus
tannukset määritellään jakojärjestelmän mukai
sesti, joten kunnallisessa eläkejärjestelmässä elä
kevastuuta ei ole kirjattu eikä katettu. 

1.4. Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen 
eläkejärjestelmät 

Suomen Pankin palvelussuhteisiin liittyvä elä
keturva määräytyy Suomen Pankin eläkesäännön 
perusteella. Eläkkeet maksetaan ja rahoitetaan 
Suomen Pankin varoista. Eläkevastuuta ei kirjata 
eikä kateta. 

Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden palve
lussuhteeseen perustuva eläkeoikeus määräytyy 
Kansaneläkelaitoksen eläkeohjesäännön mukaan. 
Eläkekustannuksista vastaa Kansaneläkelaitos. 
Vuodesta 1979 alkaen Kansaneläkelaitos on kir
jannut eläkevastuunsa velaksi taseeseen. 

1.5. Työeläkejärjestelmä 

1.5.1. Yleistä 

Yksityisten työalojen työeläkejärjestelmässä osa 
eläkekustannuksista rahastoidaan etukäteen ja 
osa kustannetaan jakojärjestelmän mukaisesti sitä 
mukaa kuin eläkkeitä maksetaan. Rahastoidusta 
eläketurvan osasta on vastuussa se eläkelaitos, 
jossa työnantaja on vakuutuksen työntekijöilleen 
järjestänyt. Sen sijaan muu osa eläketurvaa on 
työeläkelaitosten yhteisellä vastuulla siten, että 
työntekijäin eläkelain (395 161) mukaiset elä
kelaitokset muodostavat yhdessä oman ja yrittä
jien eläkelain (468/69) mukaiset eläkelaitokset 
yhdessä oman vastuunjakoryhmänsä. Myös yhtei-

sesti kustannettavien eläkkeiden maksamiseen on 
työntekijäin eläkelain mukaan mahdollista varau
tua ennakkorahastoinnilla, joka kuitenkin on 
käytännössä ollut vähäistä vastaten vajaan vuoden 
eläkemenoa. 

Yhteisellä vastuulla ovat muun muassa indek
sisidonnaisuudesta johtuvat kustannukset. Y rittä
jien eläkekustannukset ovat kuitenkin kokonai
suudessaan asianomaisten eläkelaitosten yhteisel
lä vastuulla, minkä lisäksi valtio osallistuu kus
tannuksiin siltä osin kuin vakuutusmaksut eivät 
riitä niitä kattamaan. Maatalousyrittäjien elä
kekustannuksista vastaa maatalousyrittäjien elä
kelaitos yhdessä valtion kanssa. Yhteisellä vas
tuulla olevia kustannuksia kirjataan eläkevastuun 
määriin vain niiltä osin kuin ennakkorahastointia 
on suoritettu. 

1.5.2. Pankkien eläkejärjestelyt 

Pankeissa eläkejärjestelyt on toimeenpantu 
erillisten eläkesäätiöiden tai eläkekassojen toi
mesta tai otettu eläkevakuutus vakuutusyhtiössä. 

Kansallis-Osake-Pankin henkilökunnan laki
sääteinen vähimmäiseläketurva (peruseläketurva) 
on vakuutettuna vakuutusyhtiössä. Lisäeläketurva 
on järjestetty pankin omassa eläkesäätiössä. 

Suomen Yhdyspankki Oy:n henkilökunnan 
peruseläketurva on järjestetty omassa eläkesää
tiössä ja lisäeläketurva omassa avustuskassalain 
mukaisessa eläkekassassa. 

Helsingin Osakepankin henkilökunnan laki
sääteinen peruseläketurva ja perhe-eläkkeiden li
säeläketurva on vakuutettu vakuutusyhtiössä ja 
lisäeläketurvan mukainen eläketurva muun kuin 
perhe-eläkkeen osalta on järjestetty omassa elä
kesäätiössä. 

Säästöpankkien henkilökunnan eläketurva on 
järjestetty omassa eläkekassassa. Eläkekassa huo
lehtii sekä lakisääteisestä että lisäturvan mukai
sesta eläketurvasta. 

Osuuspankkien henkilökunnan peruseläke
turva on järjestetty osuuspankkien eläkekassassa 
ja lisäeläketurva Osuuspankkien eläkesäätiössä. 

1.6. Postipankin henkilökunnan eläkeoikeus ja 
nykyiset eläkejärjestelyt 

Postipankkilain (511169) 10 §:n ja postipank
kiasetuksen 13 §:n 1 momentin (988/71) mu
kaan Postipankin palveluksessa olevalla on oikeus 
pankin varoista maksettavaan vanhuus-, työky-
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vyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen sekä hänen 
oikeudenomistajillaan oikeus perhe-eläkkeeseen 
soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan 
kuin mitä valtion palveluksessa olevien eläkkeistä 
ja perhe-eläkkeistä on säädetty. Tarkemmat mää
räykset eläketurvasta sekä eläkkeen ja perhe-eläk
keen maksamisesta ovat valtiovarainministeriön 
antamassa Postipankin eläkesäännössä ja perhe
eläkesäännössä. 

Eläkkeen ja perhe-eläkkeen myöntää Postipan
kin johtokunta. Postipankissa on eläkeasiamies, 
jolla on oikeus seurata eläkeasioiden käsittelyä 
johtokunnassa. Johtokunnan päätökseen eläkettä 
ja perhe-eläkettä koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhaus
ta hallintoasioissa. Valitusoikeus on myös elä
keasiamiehellä. 

Postipankin palveluksessa oli vuoden 1983 
päättyessä jatkuvassa päätoimisessa virkasuhteessa 
5246 ja työsopimussuhteessa 280 henkilöä. Lisäk
si pankin palveluksessa oli noin 600 henkilöä 
osa-aikaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhtees
sa. Postipankin palkkamenot olivat vuonna 1983 
yhteensä 375,6 milj. markkaa. Postipankin mak
settavista eläkkeistä aiheutuneet eläkemenot oli
vat vuonna 1983 yhteensä 21,6 milj. markkaa. 

Postipankin palvelussuhteeseen perustuvat 
eläkkeet maksetaan pankin varoista. Tarvittavat 
määrärahat otetaan pankin vuotuiseen tulo- ja 
menoarvioon. Eläkesitoumuksista aiheutunutta 
eläkevastuuta ei ole katettu. Eläkevastuun mää
räksi on pankin vuoden 1983 tilinpäätöksen liite
tiedoissa ilmoitettu 895, 1 milj. markkaa. Tällöin 
on kuitenkin otettava huomioon, että Postipan
kille ei ole vahvistettu laskuperusteita ja että 
laskentatekniikka on ollut erilainen kuin muiden 
pankkien kohdalla. 

2. Ehdotetut muutokset 

Kun eläkevastuu on velan luontoinen, on 
pidettävä oikeana sellaista menettelyä, jossa elä
kevelka kirjataan taseeseen tai eläketurva järjeste
tään eläkesäätiön tai eläkelaitoksen toimesta. Ot
taen huomioon Postipankin eläkevelan suuruus, 
ei sen kirjaaminen pankin taseeseen ole tarkoi
tuksenmukaista. 

Avustuskassalain (471142) tarkoittama elä
kekassa ja eläkesäätiölain ( 4691 55) tarkoittama 
eläkesäätiö eivät sovellu valtion virastojen ja lai
tosten palveluksessa virka- ja työsopimussuhteessa 
olevien henkilöiden eläketurvan järjestämiseen. 

Kun Postipankki on järjestysmuodoltaan valtion 
erillishallintoon kuuluva liikelaitos ja kun henki
lökunnan eläketurva on valtion eläkejärjestelmän 
mukainen, ei siten myöskään Postipankin henki
lökunnan eläkejärjestely ole ilman lainsäädäntö
toimia mahdollista erillisen eläkelaitoksen toi
mesta. 

Postipankin eläkevastuu on nykyisin kattamat
ta ja eläkevastuu kasvaa jatkuvasti. Yleiset kirjan
pitoperiaatteet kuitenkin edellyttävät, että elä
kevastuu kirjattaisiin kuluksi sitä mukaa kuin sitä 
kertyy. Jotta Postipankki olisi tuloksen muodos
tumisen kannalta samassa asemassa kuin muut
kin pankit, olisi Postipankin eläkevastuu katetta
va työeläkejärjestelmässä noudatettavien periaat
teiden mukaisesti. Postipankille kertyneen elä
kevastuun nykyistä järjestelyä ei siten voida pitää 
tyydyttävänä. 

Tämän vuoksi olisi asianmukaista, että Posti
pankin henkilökunnan eläketurvan järjestämistä 
varten pankille perustettaisiin erillinen eläkelai
tos ja sitä varten otettaisiin tarpeelliset säännök
set postipankkilakiin. Postipankin eläkevastuu ja 
henkilökunnan eläkkeiden myöntäminen ja mak
satus siirrettäisiin perustettavalle eläkelaitokselle, 
joka toimisi Postipankin vastuulla ja valtiovarain
ministeriön valvonnassa noudattaen soveltuvin 
osin työeläkejärjestelmän piirissä toimivien elä
kelaitosten toimintaperiaatteita. Postipankin 
henkilökunnan eläketurvan aineelliseen sisältöön 
tällä järjestelyllä ei olisi vaikutusta. 

Tarkemmat säännökset eläkelaitoksen hallin
nosta on tarkoitus sisällyttää postipankkiasetuk
seen. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä Postipankissa 
ja valtiovarainministeriössä. Esityksestä on pyy
detty sosiaali- ja terveysministeriön lausunto. 

4. Esityksen taloudelliset Ja hal
linnolliset vaikutukset 

Ehdotemilia lainmuutoksilla ei ole välitöntä 
vaikutusta valtiontalouteen. Postipankin koko 
eläkevastuu siirrettäisiin Postipankin eläkelaitok
selle ja Postipankilla olisi vastuu eläkelaitoksen 
eläke- ja hallintomenoista sekä eläkelaitoksen 
vastuuvajauksen kattamisesta. 

Postipankki olisi velvollinen kattamaan elä
kelaitokselle siirrettävän eläkevastuun sen mukai-
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sesti ja siinä järjestyksessä kuin valtiovarainminis
teriö määrää. Kattamista koskeva vähimmäisvel
voite sisältyisi Postipankin eläkelaitokselle vahvis
tettaviin laskuperusteisiin. Eläkevastuun laskupe
rusteet valtiovarainministeriö vahvistaisi siten, et
tä niiden mukainen eläkevastuu olisi vertailukel
poinen muiden pankkien eläkevastuiden kanssa. 
Laskuperusteet noudattaisivat työeläkkeiden 
(TEL-järjestelmän) vakuutustoiminnassa sovellet
tavia yleisperusteita. Yhdenmukaisen menettelyn 
aikaan saamiseksi yksityisen sektorin eläkelaitos
ten kanssa valtiovarainministeriö tulee pyytä
mään laskuperusteista sosiaali- ja terveysministe
riön lausunnon. 

Jotta Postipankin eläkelaitoksen eläkevastuu 
olisi vertailukelpoinen TEL-järjestelmässä muka
na olevien pankkien eläkevastuun kanssa, tullaan 
Postipankin eläkelaitoksen eläkevastuu jaottele
maan kolmeen osaan seuraavasti: 

1. Vastuun osa, joka vastaa TEL-järjestelmässä 
sovellettavaa eläkeoikeuden karttumista ja rahas
tointia (ns. peruseläketurva). 

2. Vastuun osa, joka vastaa TEL-järjestelmässä 
sovellettavaa eläkeoikeuden karttumista siltä osin 
kuin TEL-järjestelmässä ei suoriteta rahastointia. 

3. Vastuun osa, joka vastaa TEL-järjestelmän 
mukaista eläkevastuuta nopeamman eläkeoikeu
den karttumista ja korkeampaa eläketasoa sekä 
alempaa eläkeikää (ns. lisäeläkeosa eli A-säätiön 
tai A-kassan eläkevastuu). 

Postipankki tulee samaan asemaan muiden 
pankkien kanssa, kun se kattaa edellä määritellyt 
vastuun osat 1 ja 3, jotka ovat vuoden 1984 
lopussa arviolta yhteensä 400-500 milj. mark
kaa. Valtiovarainministeriö määräisi, että Posti
pankki on velvollinen kattamaan eläkevastuun 
vastuun osan 1 myös jo karttuneelta osalta tietyn 
ajanjakson, esimerkiksi 15-20 vuoden kuluessa. 
Eläkevastuun osan 1 tultua katetuksi Postipankki 

voisi kattaa vastuun osan 3 eläkesäätiössä nouda
tettavia periaatteita soveltaen siten kuin se pan
kin tuloksen perusteella katsotaan tarkoituksen
mukaiseksi. Postipankki siirtäisi vastuun kattami
seksi eläkelaitokselle vuosittain vakuutusmaksuna 
tarvittavat varat. Vakuutusmaksun alaraja mää
räytyisi kattamisvelvollisuuden perusteella siten, 
että eläkelaitoksella olisi tilivuoden päättyessä 
eläkevastuun katteena varoja vähintään laskupe
rusteissa määritelty vähimmäismäärä. 

Postipankin eläkelaitos on tulo- ja varallisuus
verolain (1043/74) 12 §:n 1 momentin 3 kohdan 
mukaan velvollinen suorittamaan tulon perus
teella vain kunnallisveroa. Elinkeinotulon verot
tamisesta annetun lain (360/68) 8 §:n 4 kohdan 
mukaan Postipankin suorittamat vakuutusmaksut 
eläkelaitokselle eläkevastuun kattamiseksi ovat 
Postipankin verotuksessa vähennyskelpoisia me
noja siihen määrään asti, joka vakuutusteknisten 
perusteiden mukaan tarvitaan eläkelaitoksen elä
ke- tai muista sellaisista sitoumuksista johtuvan 
vastuun peittämiseen. 

5. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 31 patvasta 
joulukuuta 1984 lukien. Eläkelaitoksen toiminta 
aloitettaisiin samasta ajankohdasta lukien. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentissa ehdote
taan säädettäväksi, että Postipankin eläkevastuu 
ja ennen lain voimaantuloa myönnettyjen eläk
keiden ja perhe-eläkkeiden maksatus siirretään 
Postipankin eläkelaitokselle. 

Voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan 
ennen lain voimaan tuloa voitaisiin ryhtyä Posti
pankin eläkelaitoksen toiminnan aloittamiseksi 
tarvittaviin valmistaviin toimenpiteisiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

10 §:n 1 momentti. Lakiehdotuksen 10 §:n 1 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että pan
kin henkilökunnalla on oikeus Postipankin elä
kelaitoksen varoista ja sen toimesta suoritettavaan 
eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan. Kun on asian
mukaista, että pankin henkilökunnan eläketurva 
sen aineellista sisältöä muuttamatta määritellään 
laissa, ehdotetaan 10 §:n 1 momenttiin vielä 
otettavaksi postipankkiasetuksen 13 §:n 1 mo-

menttiin sisältyvä säännös siitä, että pankin hen
kilökunnalla on oikeus eläkkeeseen ja perhe-elä
keturvaan soveltuvin osin samojen perusteiden 
mukaan kuin mitä valtion palveluksessa olevien 
eläkkeistä ja perhe-eläkkeistä on säädetty. 

10 §:n 2 momentti. Kun perustettavan elä
kelaitoksen henkilökunnallakin tulisi olla sama 
oikeus eläkelaitoksen varoista suoritettavaan eläk
keeseen ja perhe-eläketurvaan kuin Postipankin 
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henkilökunnalla, ehdotetaan tasta otettavaksi 
säännös lain 10 §:n 2 momenttiin. 

10 §:n 3 momentti. Lakiehdotuksen 10 §:n 3 
momentin mukaan eläkettä ja perhe-eläkettä 
koskevaan hakemukseen annettuun päätökseen ei 
saa valittamalla hakea muutosta. Tarkemmat 
määräykset Postipankin ja Postipankin eläkelai
toksen henkilökunnan eläke- ja perhe-eläketur
vasta sekä oikaisun vaatimisesta ja valitusoikeu
desta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
eläkettä ja perhe-eläkettä koskevassa asiassa anne
taan Postipankin eläkelaitoksen eläkesäännössä, 
jonka valtiovarainministeriö vahvistaa. 

10 a §:n 1 momentti. Kun perustettava elä
kelaitos tulisi olemaan järjestysmuodoltaan val
tion laitos, jonka hoitoon uskottaisiin Postipan
kin varoja ja kun Postipankki on valtiovarainmi
nisteriön valvonnassa, toimisi myös eläkelaitos 
valtiovarainministeriön valvonnassa. Jotta elä
kelaitos voisi suoriutua tehtävästään, on lisäksi 
välttämätöntä, että Postipankki vastaa eläkelai
toksen toiminnasta. 

10 a §:n 2 momentti. Momentin säännöksen 
mukaan eläkelaitoksen hallintoa hoitaa eläkelai
toksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. 
Eläkelaitoksen toiminnan tehostamiseksi ehdote
taan lisäksi tässä momentissa säädettäväksi, että 

eläkelaitoksen hallituksen ratkaisuvaltaa muissa 
kuin varojen sijoittamista koskevissa asioissa voi
daan eläkelaitoksen ohjesäännössä määritellyissä 
rajoissa siirtää eläkelaitoksen toimihenkilölle. 
Tarkoituksena on postipankkiasetukseen sisäll yt
tää tarkemmat säännökset hallituksen kokoonpa
nosta siten, että hallituksessa ovat Postipankin 
lisäksi valtiovarainministeriö, valtiokonttori ja 
Postipankin henkilökunta edustettuina. 

10 a §:n 3 momentti. Tämän momentin mu
kaan Postipankki olisi velvollinen suorittamaan 
eläkelaitokselle valtiovarainministeriön vahvista
mien perusteiden mukaisesti vakuutusmaksua si
ten kuin asetuksella säädetään. Vakuutusmaksun 
perusteita vahvistettaessa otettaisiin huomioon 
eläkevastuun vuotuinen lisäys, eläkelaitoksen elä
ke- ja hallintomenot sekä eläkelaitokselle perus
tamisen yhteydessä siirrettävän eläkevastuun kat
tamisesta johtuvat menot. 

23 §:n 2 momentti. Yhdenmukaisesti muiden 
pankkilakien kanssa ehdotetaan tässä momentissa 
säädettäväksi, että Postipankin eläkelaitos lue
taan pankkiin kuuluvaksi momentissa tarkoitet
tua kahdenkymmenen prosentin suhdelukua las
kettaessa. 

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) 3 luvun otsikko, 10 § ja 

23 §:n 2 momentti, 
näistä viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä toukokuuta 1982 

annetussa laissa (395 1 82), sekä 
lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti: 

3 luku 

Henktlökunta ja Postipankin eläkelaitos 

10§ 
Postipankin henkilökunnalla on oikeus pankin 

varoista maksettavaan tapaturmakorvaukseen 
sekä Postipankin eläkelaitoksen varoista suoritet
tavaan eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan soveltu
vin osin samojen perusteiden mukaan kuin mitä 
valtion palveluksessa olevien tapaturmakorvauk
sesta, eläkkeistä ja perhe-eläkkeistä on säädetty. 

Postipankin eläkelaitoksen henkilökunnalla on 
sama oikeus eläkelaitoksen varoista suoritettavaan 
eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan kuin Postipan
kin henkilökunnalla. 

Eläkettä ja perhe-eläkettä koskevaan hakemuk
seen annettuun päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. Tarkemmat määräykset eläke- ja 
perhe-eläketurvasta sekä oikaisun vaatimisesta ja 
valitusoikeudesta oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen eläkettä ja perhe-eläkettä koskevassa 
asiassa annetaan Postipankin eläkelaitoksen elä
kesäännössä, jonka valtiovarainministeriö vahvis
taa. 

10 a § 
Postipankin eläkelaitos on valtiovarainministe

riön valvonnan alainen ja eläkelaitos toimii Posti
pankin vastuulla. 

Postipankin eläkelaitoksen hallintoa hoitaa 
Postipankin eläkelaitoksen hallitus, johon kuu
luu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984 

muuta jäsentä. Eläkelaitoksen hallituksen ratkai
suvaltaa voidaan muissa kuin varojen sijoittamis
ta koskevissa asioissa siirtää eläkelaitoksen ohje
säännössä määritellyissä rajoissa eläkelaitoksen 
toimihenkilölle. 

Postipankin velvollisuudesta suorittaa eläkelai
tokselle valtiovarainministeriön vahvistamien pe
rusteiden mukaisesti vakuutusmaksua säädetään 
asetuksella. 

2~ § 

Postipankki saa omistaa osakkeita tai osuuksia 
1 momentissa tarkoitettuja elinkeinoja harjoitta
vassa yhteisössä enintään määrän, joka on kaksi
kymmentä prosenttia yhteisön koko osake- tai 
osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Postipankin eläkelaitos 
luetaan pankkiin kuuluvaksi tätä suhdelukua 
laskettaessa. Osakkeiden ja osuuksien hankkimi
sesta Postipankille päättää pankin hallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuu
ta 1984. 

Postipankin eläkelaitokselle siirretään lain voi
maan tullessa Postipankin eläkevastuu ja ennen 
lain voimaan tuloa pankin varoista myönnettyjen 
eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden maksatus. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä Posti
pankin eläkelaitoksen toiminnan aloittamiseksi 
tarvittaviin valmistaviin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
postipankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä elokuuta 1969 annetun postipankkilain (511169) 3 luvun otsikko, 10 §ja 

23 §:n 2 momentti, 
näistä viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä toukokuuta 1982 

annetussa laissa (395/82), sekä 
lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 luku 

Henkilökunta 

10 § 
Postipankin henkilökunnalla on oikeus pankin 

varoista maksettavaan tapaturmakorvaukseen, 
eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan. 

Ehdotus 

3 luku 

Henkilökunta ja Postipankin eläkelaitos 

10§ 
Postipankin henkilökunnalla on oikeus pankin 

varoista maksettavaan tapaturmakorvaukseen 
sekä Postipankin eläkelaitoksen varoista suoritet
tavaan eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan soveltu
vin osin samojen perustezden mukaan kuin mitä 
valtion palveluksessa olevien tapaturmakorvauk
sesta, eläkkeistä ja perhe-eläkkeistä on säädetty. 

Postipankin eläkelaitoksen henkzlökunnalla on 
sama oikeus eläkelaitoksen varoista suoritettavaan 
eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan kuin Postipan
kin henktlökunnalla. 

Eläkettä ja perhe-eläkettä koskevaan hakemuk
seen annettuun päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. Tarkemmat määräykset eläke- ja 
perhe-eläketurvasta sekä ozkaisun vaatimisesta ja 
valitusozkeudesta ozkaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen eläkettä ja perhe-eläkettä koskevassa 
asiassa annetaan Postipankin eläkelaitoksen elä
kesäännössä, jonka valtiovarainministeriö vahvis
taa. 

10 a § 
Postipankin eläkelaitos on valtiovarainministe

n.ön valvonnan alainen ja eläkelaitos toimzi" Posti
pankin vastuulla. 

Postipankin eläkelaitoksen hallintoa hoitaa 
Postipankin eläkelaitoksen hallitus, johon kuu
luu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä 
muuta jäsentä. Eläkelaitoksen hallituksen ratkai
suvaltaa voidaan muissa kuin varojen sijoittamis
ta koskevissa asioissa szi"rtää eläkelaitoksen ohje
säännössä mään.tellyissä rajoissa eläkelaitoksen 
toimihenkzlölle. 
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Voimassa oleva laki 

23 § 

Postipankki saa omistaa osakkeita tai osuuksia 
1 momentissa tarkoitettuja elinkeinoja harjoitta
vassa yhteisössä enintään määrän, joka on kaksi
kymmentä prosenttia yhteisön koko osake- tai 
osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Osakkeiden ja osuuksien 
hankkimisesta Postipankille päättää pankin halli
tus. 

Ehdotus 

Postipankin velvollisuudesta suorittaa eläkelai
tokselle valtiovarainministen'ön vahvistamien pe
rusteiden mukaisesti vakuutusmaksua säå'detåän 
asetuksella. 

23 § 

Postipankki saa omistaa osakkeita tai osuuksia 
1 momentissa tarkoitettuja elinkeinoja harjoitta
vassa yhteisössä enintään määrän, joka on kaksi
kymmentä prosenttia yhteisön koko osake- tai 
osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien äänimäärästä. Postipankin eläkelaitos 
luetaan pankkiin kuuluvaksi tätä suhdelukua 
laskettaessa. Osakkeiden ja osuuksien hankkimi
sesta Postipankille päättää pankin hallitus. 

Tåmä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuu
ta 1984. 

Postipankin eläkelaitokselle siirretään lain voi
maan tullessa Postipankin eläkevastuu ja ennen 
lain voimaan tuloa pankin varoista myönnettyjen 
eläkkeiden ja perhe-elå'kkeiden maksatus. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä Posti
pankin eläkelaitoksen toiminnan aloittamiseksi 
tarvittavtin valmistavtin toimenpiteisiin. 


