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Kiertokirje
posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan palkkojen maksamisesta palkkatileille
Vuoden 1961 tulo- ja m enoarvion jo h 
dosta antamassaan yleiskirjeessä n:o 10/
4. 1. 1961 valtiovarainministeriö on muun
ohella määrännyt p a l k a n m a k s u s t a
rahalaitosten
välityksellä.
Sanottu valtiovarainministeriön yleiskirjeen
kohta on seuraavan sisältöinen:
»Eräät valtion virastot ja laitokset ovat
jo siirtäneet virkamiesten palkanmaksun
tapahtuvaksi rahalaitosten
välityksellä.
Uudesta palkanmaksutavasta on saatu
myönteisiä kokemuksia. Tämän vuoksi on
virastojen ja laitosten, mikäli asianomainen
ministeriö tai keskusvirasto ei erityisistä
syistä toisin määrää, viimeistään 1 päivään
heinäkuuta 1961 mennessä siirryttävä tähän
palkanmaksujärjestelmään».
Posti- ja lennätinlaitoksessa on palkkojen
maksamista palkkatilille tapahtunut jo v u o 
desta 1958 lukien. Asiassa on annettu postija lennätinhallituksen kiertokirje n:o 85/
1958 posti- ja lennätinlaitoksen henkilö
kunnan palkkojen maksamisesta postisäästöpankkiin siirtotalletustileille. Tähän
nähden ja huom ioonottaen sen, että posti ja lennätinlaitos on m yös rahaliikennettä
hoitava laitos, on posti- ja lennätinhallitus
päättänyt, nojautuen valtiovarainm iniste
riön edellä olevaan ohjeeseen, että posti- ja
lennätinlaitoksessa edelleenkin noudatetaan
palkkojen maksamisessa tähän asti v o i
massa olevaa m enettelyä ja että siis tiliohjesäännössä ja muissa määräyksissä palkan
maksusta annetut määräykset ja ohjeet
ovat edelleenkin noudatettavina.
Kuitenkin on pyrittävä siihen, että postija lennätinlaitoksen henkilökunnan palkat
yhä enemmän maksetaan palkkatileille.
Palkanmaksu palkkatileille on edelleenkin
keskitetty Postisäästöpankkiin. M uutok
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sena ja lisäyksenä kiertokirjeeseen n:o 85/
1958 voi palkkojen maksaminen tapahtua
asianomaisesta palkansaajasta riippuen,
paitsi siirto talletustilille, m yös säästö tilille.
Mainituilla tileillä oleville varoille makse
taan tavallinen talletuskorko, jok a nykyisin
on 4 1 / 2 % . Palkkatileiltä saa kalenterikuukausittain nostaa 200 000 markan li
säksi tilille samana kuukautena tulleen pal
kan.
Siirto talletustilin käyttäm inen palkkatilinä tulee lähinnä kysym ykseen niillä
paikkakunnilla, joissa palkansaajalla on
mahdollisuus puhelinnostona nostaa varoja
tililtään. Kaikissa postisäästöpankkitehtäviä hoitavissa toimipaikoissa sensijaan v oi
daan palkkatilinä käyttää säästötiliä. Jos
jossakin toimipaikassa ei ole puhelinnostooikeutta, on suositeltavin tilim uoto säästötili.
Säästötilin avaamisessa palkansaajalle
noudatetaan säästötilien avaamisesta v o i
massa olevia yleisiä määräyksiä. Asian
omainen henkilö täyttää avaamisilmoituksen (lom. 1.) ja saa toimipaikasta säästökirjan. Siirtotalletustiliä avattaessa/täyte
tään siirtotilin avaamisilmoitus (lom. 51.),
jonka
otsikkoon tehdään lisämerkintä
»Siirtotalletus». Siirtotalletustilin avaamisilmoitukseen on merkittävä palkansaajan
osoite. K un siirtotalletustili on postisäästö
pankissa avattu,ilmoittaaPostisäästöpankki
tilin numeron sekä palkanmaksajalle että
asianomaiselle palkansaajalle. Jälkimmäi
selle Postisäästöpankki lähettää m yös tilin
käytössä tarvittavat lomakkeet. Palkanmaksajan tulee asianomaisen palkkakorttiin
merkitä hänen säästötilinsä tai siirtotalletustilinsä numero.
Postiasemille jakelu N :o 8

Palkkojen maksamisessa palkkatileille
kakirjanpidon yhdenmukaistamiseksi pyrit
postisäästöpankkiin noudatetaan soveltuvin
tävä yhtenäiseen palkanm aksum enettelyyn.
osin kiertokirjeessä 85/1958 annettuja mää Jos palkansaajien joukossa on sellaisia, jotk a
räyksiä. Postisäästöpankkiin lähetettäviin
erityisistä syistä johtuen haluavat palk 
palkkausluetteloihin (tai muihin vastaaviin
kansa maksettavaksi jossakin muussa raha
luetteloihin) merkitään kunkin palkansaa laitoksessa kuin Postisäästöpa ^ s s a ole
jan kohdalle, palkkausluetteloissa kuittausvalle palkkatilille, merkitään tällaisen pal
sarakkeeseen, hänen säästötilinsä numero
kansaajan nimen kohdalle luetteloon sen
sekä toimipaikka, mistä palkka pyydetään
rahalaitoksen nimi, joh on palkka on m ak
settava, ja asianomaisen pankin konttorin
nostettavaksi, tai hänen siirtotalletustilinsä
numero.
siirtotilin numero. Palkka maksetaan täl
Säästötileille kirjattavista palkoista Postilöinkin Postisäästöpankkiin, joka siirtää sen
säästöpankki lähettää palkansaajan ilm oit tai sovitun erän palkasta ilm oitetun raha
tam aan toimipaikkaan palkan määrää vas laitoksen tilille.
taavan säästöönpanolipukkeen siellä säästöVarsinkin pienehköissä toimipaikoissa v o i
kirjaan kiinnitettäväksi. Palkansaaja k äyt
daan palkan maksaminen palkkatileille suo
tää tämän jälkeen säästökirjaa tavanm ukai rittaa m yös siten, että asianomainen palkan
sessa järjestyksessä. Siirtotalletustileille kir
saaja nostettuaan palkkansa tallettaa sen
jatuista palkoista Postisäästöpankki lähet jok o kokonaan tai ainakin osan siitä postitää tilinomistajalle postitse tiliotteen ja
säästötililleen.
palkkaliuskan (tai muun vastaavan tosikEdellä annettuja määräyksiä voidaan tar
keen). Viimeinen tiliote osoittaa tilillä ole vittaessa soveltaa m yös laitoksen yksityis
vien varojen määrän.
oikeudellisessa työsuhteessa oleviin ty ön 
Varsinkin suurissa toimipaikoissa on palktekijöihin.
Helsingissä, tammikuun 20 p:nä 1961.
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