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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 
soveltamisesta postipankkilaissa tarkoitetun Postipankin henkilö
kunnan työ- ja virkasuhteisiin 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys liittyy osana samanaikaisesti annettuun 
hallituksen esitykseen, jonka mukaan Postipan
kista muodostetaan osakeyhtiö. Yhteisömuodon 
muuttuessa Postipankin henkilökunta siirtyy lisä
etujärjestelyin täydennetyn työntekijäin eläkelain 
mukaisen eläketurvan piiriin. Jotta eläkejärjeste
lyistä ei aiheutuisi Postipankki Oy:lle ylimääräisiä 
kustannuksia, ehdotetaan säädettäväksi, että Pos
tipankin eläkelaitoksen eläkesäännön piiriin kuu
luva ja aikaisemmin kuulunut henkilökunta siir
retään työntekijäin eläkelain alaiseksi takautuvas
ti jo kunkin työ- tai virkasuhteen alusta lukien. 

Tämän erityisjärjestelyn seurauksena Postipankki 
Oy:n eläkesäätiö osallistuisi yhteisesti kustaanet
tavien työeläkkeiden rahoittamiseen yhtä suurella 
osuudella kuin se olisi osallistunut niihin, jos sen 
henkilökunta olisi kuulunut työntekijäin elä
kelain piiriin lain voimaantulosta lukien. Posti
pankin henkilökunnan eläketurvaan ehdotetulla 
järjestelyllä ei ole vaikutusta. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
samanaikaisesti Postipankin yhteisömuodon 
muutosta koskevien lakien kanssa vuoden 1988 
alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Postipankkilain (511/69) mukaan Postipankin 
henkilökunnalla on oikeus Postipankin varoista 
suoritettavaan eläkkeeseen soveltuvin osin samo
jen perusteiden mukaan kuin mitä valtion palve
luksessa olevien eläkkeistä ja perhe-eläkkeistä on 
säädetty. Tarkemmat määräykset eläketurvan si
sällöstä on annettu Postipankin eläkesäännössä, 
jonka valtiovarainministeriö on vahvistanut. Pos
tipankin eläkelaitos maksoi eläkkeitä vuonna 
1986 noin 36 miljoonaa markkaa. Eläkkeensaajia 
oli 969 ja laitoksen eläkevastuu oli viime vuoden 
lopussa 829 miljoonaa markkaa. Eläketurvan pii
riin kuului 7041 henkilöä. 

Nykyisestä laitosmuotoisesta Postipankista on 
tarkoitus muodostaa vuoden 1988 alusta erilli
seen lakiin perustuva valtioenemmistöinen osa-
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keyhtiö. Sanotulla lailla kumottaisiin nyt voimas
sa oleva postipankkilaki. Tätä koskeva hallituksen 
esitys on annettu eduskunnalle samanaikaisesti 
tämän esityksen kanssa. Yhteisömuodon muuttu
essa Postipankin henkilökunta siirtyy työntekijäin 
eläkelain (395/61, jäljempänä TEL) piiriin. Elä
kejärjestelystä huolehtii perustettava Postipankki 
Oy: n eläkesäätiö, jolle Postipankin eläkelaitoksen 
varat, velat ja muut velvoitteet siirtyvät yhteisö
muodon muutoksen yhteydessä. Postipankki 
Oy:n palvelukseen siirtyvän henkilön eläketurva 
säilyy ennallaan. Tämä toteutetaan täydentämäl
lä TEL:n vähimmäisehtojen mukaista eläketurvaa 
vapaamuotoisin lisäetujärjestelyin. Myös lisäelä
keturvan toimeenpanosta huolehtii Postipankki 
Oy: n eläkesäätiö. 

Ilman erityissäännöksiä Postipankki Oy:n elä
kekustannukset muodostuisivat yhteisömuodon 
muutoksen jälkeen suuremmiksi kuin ne olisivat 
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olleet laitosmuotoisen toiminnan jatkuessa. Tä
mä johtuu TEL:n 12 §:ään perustuvasta eläkkei
den vastuunjakojärjestelmästä, jossa ei ole enna
koitu tällaisia muutostilanteita. Postipankki Oy:n 
eläkejärjestelystä vastaava eläkesäätiö ei saisi yh
teisömuodon muutosta edeltäneeltä ajalta hyvi
tystä niin sanotusta tasauksesta. Sitä vastoin elä
kesäätiö joutuisi osallistumaan sanotun pykälän 1 
momentin 4 kohdan mukaisesti TEL-tEL-eläke
järjestelmän yhteisellä vastuulla olevien eläkkeen
osien kustantamiseen myös siltä osin kuin ne 
perustuvat yhteisömuodon muutosta edeltävään 
aikaan. Tästä aiheutuisi Postipankki Oy:lle arvi
olta 25 miljoonan markan ylimääräinen vuotui
nen kustannus. Tämä merkitsisi noin 800 miljoo
nan markan lisäystä Postipankki Oy:n eläkesää
tiön eläkevastuuseen. 

Edellä selostetut poikkeukselliset lisäkustan
nukset tulisi kokonaan poistaa Postipankki Oy:n 
eläkesäätiön vastuulta. Tämä ehdotetaan toteu
tettavaksi erillisellä lailla siten, että Postipankin 
eläkelaitoksen eläkesäännön piiriin kuuluvat ja 
aikaisemmin kuuluneet työ- ja virkasuhteet siirre
tään yhteisömuodon muutoshetkellä takautuvasti 
TEL:n piiriin. Myös jo myönnetyistä ja maksussa 
olevista eläkkeistä erotettaisiin yhteisömuodon 
muutosta edeltäneeltä ajalta laskettavat TEL:n 
mukaista vähimmäisturvaa vastaavat eläkkeen
osat. Tämän järjestelyn seurauksena Postipankki 
Oy:n eläkesäätiö osallistuisi TEL-LEL-eläkejär-

' jestelmän yhteisesti kustannettavien eläkkeiden 
rahoittamiseen samansuuruisella osuudella kuin 
se olisi osallistunut siinä tapauksessa, että Posti
pankin henkilökunta olisi ollut TEL:n piirissä sen 
voimaantulosta lukien. Järjestelyllä ei ole vaiku
tusta Postipankin henkilökunnan eläketurvaan. 

TEL:n 8 §:n 4 momentin 6 kohdan mukaan 
myös Postipankin eläkelaitoksen eläkesäännön 

mukaiset eläkkeet ovat niin sanottuja peruseläk
keitä, jotka on otettava eläkkeiden yhteensovi
tuksessa huomioon. Postipankin muuttuessa osa
keyhtiöksi sovelletaan sen työntekijöihin TEL:a. 
Koska nyt ehdotetun lain mukaisesti myös ennen 
yhteisömuodon muutosta voimassa olleet työ- ja 
virkasuhteet sekä myönnetyt ja maksussa olevat 
eläkkeet muunnetaan takautuvasti TEL:n alaisik
si, menettää sanottu säännös merkityksensä. Tä
män johdosta TEL:n 8 §:n 4 momentin 6 kohta 
ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Postipankin eläkelaitoksen eläkevastuu maa
räytyy valtiovarainministeriön vahvistamien pe
rusteiden mukaan siten, että se TEL:n mukaista 
vähimmäisturvaa vastaaviita osin vastaa TEL
perusvakuutuksen laskuperusteita ja muilta osin 
TEL-lisäeläkevakuutuksen laskuperusteita. Näin 
Postipankki on eläkekustannusten osalta jo ny
kyisinkin pyritty saattamaan yhdenmukaiseen 
asemaan muiden TEL:n piiriin kuuluvien pank
kien kanssa. Tämän johdosta ehdotuksen mukai
sesta järjestelystä ei aiheudu pitkällä aikavälillä 
lisäkustannuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan vuoden 
1988 alusta samanaikaisesti kuin Postipankin yh
teisömuodon muutosta koskevat lait. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työntekijäin eläkelain soveltamisesta postipankkilaissa tarkoitetun Postipankin henkilökunnan työ- ja 

virkasuhteisiin 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Postipankkilaissa (511 1 69) tarkoitetun Posti

pankin muuttuessa osakeyhtiöksi Postipankin 
henkilökuntaan kuuluvalla tai kuuluneella hen
kilöllä on oikeus työntekijäin eläkelain (395/61) 
vähimmäisehtojen mukaiseen eläketurvaan työ
tai virkasuhteen alusta lukien. Postipankin elä
kelaitoksen eläkesäännön ja perhe-eläkesäännön 
perusteella myönnetyt eläkkeet muunnetaan 
työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukais
ta eläketurvaa vastaavalta osalta työntekijäin elä
kelain mukaisiksi tämän lain voimaantulosta lu
kien. 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1987 

2 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjeet työn

tekijäin eläkelain 12 §:n soveltamisesta 1 §:ssä 
tarkoitettujen työntekijäin eläkelain mukaisten 
eläkkeenosien kustantamiseksi. 

3 § 
Tämä laki tulee vmmaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 

1961 annetun työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 26 
päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (663/ 
85). 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 




