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11. Postremissvexlars räkning.

Utstälda. Inlösta.

Smf. yu. Smf. f i

Ultimo December 1899 utelöpande................ 670,238 62 -- —
Ar 1900 ................................................ 44,372,173 40 44,160,805 13

» 1901 ................................................ 19,696,837 58 20,434,861 74
» 1902 ................................................ 21,927,076 46 21,866,247 09

» 1903 ................................................ 23,636,374 24 22,495,432 38

Summa 110,302,700 30 108,957,346 34

Utelöpande ultimo December 1903................ — 1,345,353 96

12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda 
invisningars räkning.

Utstälda. Inlösta.

Smf. yu. Smf

Ultimo December 1899 utelöpande................ 36,970 68 _

Ar 1900 ................................................ 1,641,380 97 1,639,634
» 1901 ................................................ 956,009 59 983,081
» 1902 ................................................ 757,493 69 750,102
» 1903 ................................................ 1,189,827 37 1,190,778

Summa 4,581,682 30 4,563,598
Utelöpande ultimo December 1903................ — - 18,084 I
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13. Upp- och afskrifningsräkning.

Insättning. Uttagning.

a ) med Statsverket. Smf yu. 3mf. yu.

I r  1901 ............................................
» 1902 ................................................
-> 1903 ................................................

71,258,836
56,372,407
51,507,702

32
26
12

51,376,432
50,276,029
51,867,914

95
50
55

Summa 179,138,945 70 153,520,377 _
^estäende ultimo December 1903 . . . . — — 25,618,568 70

b) med andra.

*®®estäende ultimo December 1 8 9 9 . . . . 14,572,442 39 _ _
i r  1900 ............................................ 133,444,430 05 133,305,524 24
» 1901 ............................................ 90,584,864 87 102,695,813 26
» 1902 ............................................ 84,821,593 92 83,064,776 20
» 1903 ............................................ 80,003,257 96 79,161,378 96

Summa
^estäende ultimo December 1903 . . . .

403,426,589 19 398,227,492 66
— — 5,199,096 53

Tili inkassering deponerade vexlars räkning.

Inkasserade. Deponenteme
godtgjorda.

e&t§£nde ultimo December 1 8 9 9 . . . .  
i r  1900 .

Smf yu. Smf. yu.

86,159 88 _ _

8,643,533 57 8,642,338 09
» 1901 7,955,272 36 8,000,325 85
” 1902 7,989,686 — 7,974,112 46
” 1903 8,652,805 97 8,646,890 33

luu o Summa 
eetaeniJe ultimo December 1 9 0 3 . . . .

33,327,457 78 33,263,666
63,791

73
05
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15. Län frän Finska Statsverket.

a) 4 %  Iän af 1859 pä 5 0  ärs am ortering.
Af den tili Banken öfverlätna. andel, S:r Ebl 1,500,000 af stats

verkets är 1859 i Eyssland upptagna län äterstod ul
timo December 1899 Ebl 330,000 ä 266: 662/3 =  . . .  3m f 880,000: "  

Ar 1900 derä afbetaldt Ebl 30,000 =  . . Smf 80,000: —
» 1901 n » ” 30,000 =  . . » 80,000: —
„ 1902 » » » 30,000 =  . . » 80,000: —
ii 1903 slutliqvid med n 240,000 =  . . » 640,000: — 3̂ ,^  880,000: "

b) 472 °/o tillfä llig t län af ä r  1900.
Det tili förstärkande af Bankens sedelutgifningsrätt upptagna

län utgjorde........................................................................Smf 6,999,802: ^
Ar 1900 derä a fb e ta ld t ............................ Smf. 368,594: 93
n 1901 » ” ............................ ” 2,000,000: 01
» 1902 slutliqvid m e d ............................ » 4,631,207: 53 Smf. 6,999,802: 47

16. Agioräkning.

i r  1900. Ar 1901. I r  1902. Ar 1903

Smf 7li Smf. yu. Smf. yu. Smf ̂

Vinst pä obligationer . . 58,415 67 105,724 50 108,312 88 4,551

n n utländska konto
386,184kuranter m. m.. 813,209 97 496,736 92 291,257 16

» n annuiteterna ä 
1882 & 1886 ärs
statslän . . . . 2,155 32 — — — — —

,1 11 guld och silfver. 5,407 92 2,827 86 1,234 44 13,1*8*----------
Summa 879,188 88 605,289 28 400,804 48 403,88*

Förlust genom nedsättning
af obligationsvärdet . . 513,972 10 — — — - '--
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17. Bankens grnndfond.
eo utgjorde ultimo December 1899 ................................ Smf. 10,000,000

frän reservfonden öfverförts*901 har

Behällning ultimo December 1903 ................................ Smf. 25,000,000

» 15,000,000

li,
18. Bankens reservfond.

tvfouden utgjorde ultimo December 1899 
90o ]jar öfverförts af ärets vinst .

’ 1901

Smf. 16,695,952: 64

” 1902 
” 1903 
” 1900

1,241,382: 21 
.. 1,388,792: 29 
» 1,277,967: 96 
» 1,351,567: 51

n föregäende ärens v i n s t ................  »
5,259,709: 97 
5,850,043: 61

8tatsändamäl reserverade, men icke 
, 1 anspräk tagna vinstmedel

„ lra° 2 öfverförda....................................
1903

Smf. 900,000: — 
»> 900,000: — » 1,800,000: —

fi;iaökf;

lii’
>!
>)
>)

lVeutari

a8tigheterna har afskrifvits är 1900 
» 1901 
» 1902 
» 1903

nerna

Summa Smf. 29,605,706: 22 
28,717: 80 
28,717: 80 
28,717: 80

28>717: 80 Smf. 114,871: 20

8r>«idfonden är 1901 öfverfördt

» 1900 Smf 12,630: 40
» 1901 » 12,630: 40
»> 1902 » 12,630: 40
» 1903 » 12,630: 40

«St;
K r ltlgär

soin

mg ultimo December 1903
yardet af bankfastigheter med Smf. 1,194,626: 66

50,521: 60 
15,000,000: — 
14,440,313: 42

” inventarier 1,311: 23

Summa Smf 29,605,706: 22
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19. öppna depositioner» räkning.

Innestäende ultimo December 1899 . .
I r  1900 ........................................
.» 1901........................................
» 1902 ........................................

1903  .......................
Summa

Innestäende ultimo December 1903 . .

Insättning. Uttagning

Smf yu. Smf. 7̂ -

7,785,014
1,915,714 — 1,288,877 ' '

5,156,673 68 3,035,005 6*3

634,770 — 4,999,780 0

775,210 — 640,735__

16,267,381 68 9,964,398

— — 6,302,983 ‘i i

k r  1900 bar i förvaringsafgifter influtit
» 1901 »j ” ”
» 1902 n >> »
n 1903 » ” ”

För öppna de
positioner.

För slutna ( 
positionei'

Smf yiL Smf-

7,454 75 2,047

11,037 72 1,020

9,052 35 1,147

6,293 65 1,245 20
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\ Bilaga tili Finlands Ständer s Bankfullmäktiges berättelse, afgif- 

ven tili Ständernas Bankutskott vid 1894 clrs landtdag.

Förslag
tili

Reglemente för Finlands Bank.
Kap. I.

Allmänna bestämningar. 

1 §■
Finlands Bank, som stär under Finlands Ständers ga- 

ranti och värd, har tili uppgift att upprätthälla stadga och 
säkerhet i landets penningeväsende samt att befordra och 
^derlä tta  penningeomsättningen i landet.

2 §•

Banken eger rätt att utgifva sedlar enligt de i kap. 
stadgade grunder, samt har tili föremäl för sin verk- 

Samhet att:
ln'  och utvexla bankens sedlar och metalliskt mynt; köpa 

och sälja guld och silfver samt ryskt och främmande 
lands mynt; köpa och sälja inhemska och utländska 
statspapper, obligationer och kuponger samt ä ryskt och 
främmande lands mynt lydande sedlar, vexlar och an
visningar;

8̂ ia anvisningar, betalbara ä ort, der banken har kontor 
eller agentur;



diskontera vexlar, accepterade af inhemsk firma eller inom 
landet bosatt finsk medborgare äfvensom andra, jemväl 
ä ort inom landet betalbara kreditpapper; 

bevilja penningelän pä viss tid mot pant af ädla metaller, 
statspapper, obligationer, aktiebref, intecknade skuld
sedlar samt andra värdepapper och varor; 

bevilja kassakreditiv säväl mot inteckning i fastighet som mot 
de i föregäende punkt omnämnda slag af pant, med 
undantag af varor; 

mottaga penuingeinsättningar, dock utan räntegodtgörelse; 
verkställa inkasseringar;
mottaga i förvar handlingar, värdepapper och dyrbarheter sä

väl under försegling som i öppna depositioner, med 
det ansvar, som lag stadgar.
Om de förrättningar, som äligga banken för statsver

kets räkning, samt om förvaltningen af Längmanska testa- 
mentsfonden är särskildt stadgadt.

3 §.
Bankens fonder äro:
grundfonden, som skall utgöra tio miljoner mark och 

vid detta belopp bibehällas;
reservfonden, som skall uppbringas tili tjugu m iljo n e r 

mark, värdet af bankens fastigheter, inventarier och o säk ra  

fordringar deri icke inberäknadt.
Intill dess re s e rv fo n d e n  stigit tili detta belopp, h ö r 

för hvarje är af bankens disponibla vinstandel öfverföras en 
fjerdedel tili förstärkande af denna fo n d ; ankommande de 
pä Ständerna att vid hvarje landtdag pröfva, huruvida d e ru t-  
öfver ytterligare öfverföring af vinstmedel tili re se rv fo n d e n  

skall ega rum.

4- §
Har bankens rörelse lemnat förlust, skall denna he 

täckas med bankens odisponerade vinstmedel. Äro dessa 
icke för ändamälet tillräckliga, skall bristen afföras & r®' 
servfonden. Har nägon del af reservfonden sälunda tagi 
1 anspräk för förlustens betäckande, skall bankens vinst u

3

der följande är i främsta rummet användas för att tili fast- 
stäldt belopp äter uppbringa fonden.

Angäende de för särskilda statsändamäl tillsvidare ut- 
gäende anslag gäller hvad derom särskildt är stadgadt.

5 §.

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af stad- 
gandet i 3 §, af Ständerna för allmänna statsändamäl anvisas.

6 §•

Inseendet öfver bankens förvaltning handhafves af Fin
lands Ständers bankfullmäktige i öfverensstämmelse med 
detta reglemente och den af Ständerna för bankfullmäktige 
feststälda instruktion.

Bankfullmäktige jemte suppleanter utses pä sätt landt- 
dägsordningen föreskrifver.

7 §•
Bankens förvaltning handhafves af direktionen för Fin- 

Jands Bank.
Direktionen utgöres af en ordförande samt tvä äldre

edamöter och en yngre ledamot, den sistnämnde pä extra 
stat.

Ordföranden utnämnes af Kejsaren och Storfursten pä 
laHiställning af Senatens Ekonomiedepartement.

Äldre ledamöterna, af hvilka den ene bör hafva ädaga- 
a§'t insigt och erfarenhet i landets lagar och rättegängs- 

väsende, utnämnas äfven af Hans Kejserliga Majestät; i hvil- 
afseende det, vid inträffad ledighet, tillkommer bankfull- 

äktige att, efter behörigen kungjord ansökningstid af fem- 
tl0sex dagar, uppgöra underdänigt förslag och derpä uppföra 
jTe s°kandena i den ordning, fullmäktige finna dem skick- 
^ge och erfarne samt tili embetet lämplige. Förslaget, öfver 

^  ^  besvär ej fä anföras, insändes tili Senatens Ekono- 
h^departement, som afgifver underdänigt utlätande i ämnet, 
sjaare^ er Hans Kejserliga Majestät utnämner en af de före-
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Yngre ledamoten förordnas och entledigas a f  Senatens 

Ekonomie Departement pä bankfullmäktiges framställning-

8 §•

Banken har sitt hufvudkontor i Helsingfors samt afdel
ningskontor i Abo, Viborg, Nikolaistad, Uleäborg, Kuopio, 
Björneborg, Tammerfors Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Sor
davala, Kotka och S:t Petersburg.

Om provisoriskt inrättande eller indragning af afdel
ningskontor pä andra än ofvannämnda orter förordnar Sena
tens Ekonomiedepartement pä bankfullmäktiges framställ' 
ning.

9 §.

Bankens afdelningskontor förestäs af en bankkommis
sarie.

Bankkommissarietjensterna skola vid inträffad ledighet 
i vanlig ordning ansläs och kungöras att inom femtiosex da- 
gar ansökas hos direktionen, som pä förslag uppför tre af 
de sökande i den ordning, direktionen finner dem tili tjen
sten lämpliga. Förslaget, hvaröfver besvär ej ega rum, iO' 
sändes jemte samtliga ansökningshandlingar af direktionen 
tili bankfullmäktige, livilka derä jemte eget yttrande öfver- 
lemna ärendet tili Senatens Ekonomiedepartement, som tili 
tjensten utnämner en af de pä förslaget uppförde.

10 §.

Vid afdelningskontoren inom landet skola tvä komite
rade jemte suppleanter tili lika antal ärligen utses af full' 
mäktige, efter det vederbörande bankkommissarie lemnat5 
tillfälle att yttra sig samt direktionen med framställning 
och förslag i ärendet inkommit.

Komiterade bilda jemte bankkommissarien en d iskon t 
komit6 för handläggning af samtliga ärenden angäende dis 
kontering af in- och utländska vexlar och andra kreditpapp61 
äfvensom beviljande af län och kassakreditiv.

5

Bankens böcker och räkenskaper skola föras samt ban
kens bokslut uppgöras enligt de grunder, som af bankfull
mäktige, pä direktionens förslag, fastställas.

Bankens räkenskaper afslutas med kalenderäret.
För hvarje mänad skall direktionen läta öfver bankens 

ställning uppgöra bilans, som bör insändas tili bankfullmäk
tige samt införas i landets officiela tidningar.

Direktionen skall ärligen inom Mars mänad afgifva be
rättelse om bankens tillständ, rörelse och förvaltning under 
uästföregäende är. Ärsberättelsen skall i tryck oflentliggöras.

12 §.

Revision af banken verkställes ärligen af Finlands Stän- 
ders bankrevisorer, utsedde jemte suppleanter pä sätt landt- 
^agsordningen föreskrifver.

13 §.

Samtliga embetsmyndigheter skola meddela banken lag- 
%  och skyndsam handräckning, och är det direktionen, om- 
^udsrnannen och föreständare för afdelningskontor tillätet
a);t i bref derom anhälla.

Det äligger jemväl vederbörande guvernör att, pä di
rektionens anhällan, tillförordna lämplig person att, mot skä- 
% t arvode af bankens medel, bevaka bankens rätt och föra 
dess taian i mäl, soin förekommer vid underdomstol i annan 
011 än i Helsingfors. Tillhör mälet hofrätt, utföres detsamma 

ädvokatfiskalen i hofrätten.

14 §.

Mäl och tvister, i hvilka kärandetalan efter stämning 
utföres mot banken, upptagas och afdömas af j-ädstufvu- 

ten i Helsingfors.
Banken är befriad frän skyldigheten att erlägga vade- 

Penningar och revisionsskilling.

11 §.
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15 §.

Uppstär under tiden mellan tvenne landtdagar fräga 
om ändring i bankens stat och anse bankfullmäktige ätgärd 
i sädant afseende behöflig, skall ärendet öfverlemnas tili 
Senatens Ekonomiedepartements afgörande.

Finnes annan ändring af eller tillägg tili reglementet 
under berörda mellantid vara af synnerlig nödvändighet pä- 
kallad, mä bankfullmäktige derom hemställa hos Kejsaren 
och Storfursten, som, i händelse bankfullmäktiges förslag vin- 
ner nädigt afseende, detsamma tili efterrättelse fastställer.

Sälunda tillkomna föreskrifter skola dock, för att vara 
gällande längre än tili följande landtdag, tili Ständerna öf
verlemnas och af dem godkännas.

16 §.

Bankfullmäktiges framställningar och förslag uti de ären
den, som omförmälas i 8, 15 och 19 §§ af detta reglemente, 
kunna icke delvis godkännas, utan skola antingen tili alla 
delar bifallas eller afsläs.

17 §•

Förutom i de u ti § 15 omnämnda fall, förhälles * 
fräga om ändring a f  detta reglemente enligt stadgandet * 
§ 11 a f  nädiga förordningen, angäende styrelsen och för
valtningen a f  Finlands B ank, gifven den 9 December 1867-

Kap. II.
Om bankeus sedelutgifning.

18 §.
Beloppet af bankens utelöpande sedlar mä med högst 

trettiofem millioner mark öfverstiga dess valuta för se d e l
utgifningsrätt, kvartill räknas ej blott bankens metalliska- 
kassa jemte silfver, utan ock bankens ostridiga fordringar 
hos dess utländska ombud samt banken tillhöriga, & utländskt 
myntslag lydande obligationer, kuponger och sedlar.

V

Säsom utelöpande sedlar skola jemväl anses bankens 
anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran förfallna 
förbindelser äfvensom innestäende belopp ä beviljade kassa
kreditiv.

19 §.

Säsom metallisk kassa anses: 
finskt guldmynt;
guld, som för bankens räkning innestär hos myntverket; 
ryskt och främmande guldmynt, samt 
°myntadt guld.

Bankens metalliska kassa fär icke bibehällas under 
tjugu millioner mark.

För den metalliska kassans förstärkande är landets re- 
gering berättigad att, efter pröfning af bankfullmäktiges 
derom gjorda framställning, pä Ständernas vägnar garantera 
Utländskt län eller kredit pä högst tio millioner mark, hvilka 
medel upplänas för statsverkets räkning och öfverlemnas 
1̂1 bankens förfogande mot förbindelse att ansvara för äter- 

betalningen inom stadgad tid.

20 §.
Banken är förpligtad att säväl vid hufvudkontoret som 

v'd afdelningskontoren inom landet vid anfordran med finskt 
gnldmynt inlösa sinä sedlar.

Vid afdelningskontoren mä dock, i händelse större be- 
°PP samtidigt tili inlösen företes, med sedlarnas invexling 

^nstä, intill dess kassaförstärkning i metalliskt mynt hunnit 
rän hufvudkontoret inträffa.

21 §.
Banksedel, som är söndrig, skall inlösas, säframt an- 

^ gen bäda underskrifterna jemte endera nummern, eller 
gra nummern jemte nägon del af underskrifterna, inlem- 

sammanhängande samt sedelns valör tillika kan tillför- 
1 igen urskiljas. Uppstär tvifvel om sedels giltighet, an- 
°nimer det pä bankfullmäktige att, efter framställning af
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direktionen, afgöra, huruvida sädan sedel skall af banken 
inlösas.

Försliten eller söndrig sedel mä ej i rörelsen änyo 
utlemnas.

22 §.
Pä direktionen ankommer att vidtaga nödiga ätgärder 

för sedeltillverkningen; men i frägor af större vigt eller der 
för ändamälet särskildt anslag af bankens medel erfordras, 
äligger det likväl direktionen att öfverlemna ärendet tili bank
fullmäktiges afgörande.

23 §.

Om sedlarnas valör, lydelse samt form och utseende 
är särskildt stadgadt.

Kap. III.

Om bankens länerörelse och öfriga verksamhet.

24 §.

Län mä icke beviljas mot pant af varor, som äro un- 
derkastade förskämning eller läckage.

Emot borgen allena beviljas icke län eller kassakredi
tiv, men tili förstärkande af pant eller inteckning mä bor
gen antagas.

25 §.

Pantsatt gods, som icke förvaras i banken, skall vara 
upplagdt i säkert förvaringsrum och stäldt under tillsyn och 
värd af en dertill förordnad magistratsledamot eller af kro- 
nofogde eller annan af banken godkänd person eller myn
dighet, som härom äfvensom angäende godsets mängd och 
beskaffenhet samt förvaringsruminets läge, beskaffenhet och 
stängsel tili banken utfärdat bevis jemte förbindelse att icke 
annorlunda än mot bevisets äterbekommande eller enligt ban
kens särskilda föreskrift utleinna det sälunda i förvar tagna 
godset eller nägon del deraf.

Säsom pant för län kunna äfven godkännas varor, som 
äro upplagda pä kreditnederlag under tillsyn af tullkammare 
eller insatta hos af bankstyrelsen godkänd dock- eller ma- 
gasinsinrättning; i hvardera fallet mot sädant bevis och sädan 
förbindelse, som i nästföregäende moment omförmäles.

Trävaror, som i banken pantsättas, mä dock vara upp- 
lagda i staplar eller öppna skjul, med vilkor att upplags- 
Platsen för pantsättningstiden tili banken pä arrende upp- 
lates samt att tillsyn öfver trävarorna öfvertages af person, 
s°m i sädant afseende af banken godkännes.

Alla af pantens öfvervakande och försäkring föranledda 
k°stnader drabba läntagaren.

26 §.

Direktionen är berättigad att under länetiden läta un- 
'lersöka pant, som icke förvaras i banken. Befinnes den 
dervid i behäll i oförändradt skick, bestrides kostnaden för 
sädan undersökning af banken, men stannar i motsatt fall 
antagaren tili last.

Varder pantsatt gods, som icke förvaras i banken, 
lul;>badt under länetiden, är länet genast förfallet tili betalning.

27 §.

Om pant eller inteckning icke vidare anses lemna pä- 
'äknad säkerhet, skall läntagaren pä direktionens anfordran 

a‘la sädan fyllnadssäkerhet, som af direktionen för ända- 
et godkännes. Gör hän det icke inom förelagd tid, är 

net genast förfallet tili betalning.

28 §.

Hvarje är i Januari mänad och äfven pä annan tid, när 
ve ,ec*n'n§ dertill förekommer, äligger det direktionen att hos 
up ^ örande domhafvande eller rädstufvurätt anhälla om 

7Sn n̂8i huruvida i afseende ä eganderätten tili fastighet,
banken har inteckningssäkerhet, förändring inträffat 

a f6jf uPPstätt; och bör sädan uppgift utan dröjsmäl
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29 §.

Om län eller kreditivskuld icke pä förfallodagen inbe- 
talas, är banken berättigad att utan läntagarens hörande 
föryttra panten.

30 §.

Tili banken pantförskrifven fast eller lös egendom, som 
exekutivt försäljes, fär tili skyddande af bankens rätt för 
dess räkning inropas, men skall, sä snart ske kan, äter 
försäljas.

31 §•

Räntan pä län beräknas frän den dag, dä länet lyftats. 
Pä kassakreditiv erlägger kreditivtagaren räntä ä h v arje  

uttaget belopp frän uttagningsdagen. För insatta m edel, 
som icke öfverstiga det ä kreditivet uttagna beloppet, godt- 
gör banken kreditivtagaren enahanda räntä frän nästa helg' 
fria dag efter den, dä insättningen skett.

Kreditivafgift erlägges förskottsvis med viss procent för 
är ä kreditivets belopp.

Om kreditivtagare aflidit, kan hans rättsinnehafvare 
af direktionen berättigas att begagna kreditivet för den äter
stäende tiden. I sädant fall erlägges icke ny kreditivafgift-

32 §.

Det tillhör bankfullmäktige att pä direktionens fraffl- 
ställning bestärnma:

bankens diskontränta samt räntesatserna för län ocb 
kreditiv äfvensom kreditivafgift;

längsta förfallotiden för in- och utländska vexlar och 
andra kreditpapper, som i banken diskonteras, samt längsta 
tiden, pä hvilken län och kreditiv mä af banken beviljas;

vilkoren och provisionen för förvarandet af öppna och 
slutna depositioner; samt

om och tili hvilket belopp provision bör beräknas för 
bankens anvisningar pä finskt mynt.

Bankens kurser för inköp och försäljning af vexlar och 
anvisningar ä ryskt och främmande lands mynt, priset vi

11

inköp och försäljning af myntadt och omyntadt guld och 
silfver samt af obligationer, kuponger och sedlar, lydande ä 
ryskt och främmande lands mynt, äfvensom provisionen för 
bankens inkasseringar bestämmas af direktionen.

33 §.

Pä bankfullmäktige ankommer att, efter framställning 
af direktionen, bevilja bankens gäldenärer de lättnader och 
eftergifter, som kunna vara af rädande sakförhällanden pä- 
^allade, besluta om ackordsförslag af bankens gäldenärer 
Samt afgöra, hvilka bankens fordringar skola säsom osäkra 

sitt bokförda värde nedskattas eller helt och hället af- 
skrifvas.

34 §.

Anvisning samt bevis öfver deponerade medel eller 
J^dsatt gods kunna i laga ordning dödas, pä sätt om vex- 
ar är stadgadt, derä anvisningens eller depositionsbevisets 
el°pp eller godset mä tili vederbörande utgifvas.

35 §.

Aro värdepapper inlemnade tili förvar i banken säsom 
'jPpen deposition, mä banken ätaga sig att lyfta dividen- 

r och räntor ä de deponerade värdepappren samt att i 
 ̂seende ä dem i öfrigt utföra de uppdrag, som kunna af 
^ fu llm äk tige  pä förslag af direktionen bestämmas.

36 §.

För bankens vexlar, anvisningar och bevis öfver de- 
lerade medel eller nedsatt gods gäller icke den för van- 

8a förskrifningar stadgade preskriptionstid. 
tili förvar nedsatt gods kan likväl, om anledning der-
del ^ re^ommeri af banken tili uttagning uppsägas. I hän- 

Se godset ändock icke uttages, eger direktionen sex mä- 
b lU’ efter det insättaren eller hans rättsinnehafvare fätt 

visiig de] af direktionens beslut eller kungörelse derom 
viu * landets officiela tidningar tre gänger införd, dermed 

aga den ätgärd, som kan af förhällandena päkallas
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37 §.
Bankens kurser skola hällas anslagna pä lämpliga stäl- 

Ien säväl i hufvudkontoret som i afdelningskontoren samt 
offentliggöras i landets officiela tidningar

Kungörelse, som af banken utfärdas, bör jemväl, för 
att ega vitsord, införas i landets officiela tidningar.

38 §.
Qvitto, utfärdadt af kassör öfver inbetalning tili ban- 

ken, gäller icke i och mot banken, om det icke blifvit hos 
vederbörande kamrerare eller bankkommissarie uppvisadt 
och af honom pätecknadt, hvarom tryckt tillkännag ifvande 
skall ingä i de qvittenser, som af kassör utgifvas.

Kap. IV.
Om värden af bankens redbarheter och om 

inventering.

39 §.
Enhvar af kassörerna i banken innehar under sin värd 

en särskild handkassa, hvars högsta belopp fastställes ai 
bankfullmäktige, pä direktionens framställning.

Bankens öfriga förräd af guld och silfver, myntadt och 
omyntadt, kopparmynt, sedlar, statspapper och obligatione1’ 
stä under vederbörande kassörs värd och tillsyn och förvaras 
i brandfria hvalf, försedda hvart med tvä olika läs, tili hvilk3' 
liksom tili de i hvalfven befintliga kassaskäp, nycklarna oH>" 
händerhafvas, vid hufvudkontoret af en ledamot i  direktto' 
n en och öfverkassören och vid afdelningskontoren af konn«jS' 
sarie och kassör.

Hufvudkontorets vexelportfölj förvaras under d ir e k t i0'  
nens särskilda värd i dess kassahvalf, tili hvilket ordfö rande11 
och en af ledamöterna innehafva hvar sin nyckel.

Bankens skuldsedlar, panter och säk erh e ts lian d lin g al 
stä vid hufvudkontoret under förste kamrerarens och vid a 
delningskontoren under kommissariens värd och tillsyn sa
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förvaras i brandfria hvalf, hvartill ena nyckeln omhänder- 
hafves af samma kamrerare eller kommissarie och den andra 
vid hufvudkontoret af kommissarien och vid afdelningskon
toren af kassören. Pä enahanda sätt förvaras vid hufvud
kontoret bankens sedelblanketter och vid afdelningskontoren 
derstädes befintliga vexlar.

Öppna och slutna depositioner, som banken i förvar 
ettottagit, stä under närmaste tillsyn och värd af kommis
sarien och förvaras uti särskildt hvalf, hvartill ena nyckeln 
°rnhänderhafves af honom och den andra af öfverkassören.

Alla uttagningar frän och insättningar i hvalfvet af 
penningar eller omyntadt guld eller silfver skola vid säväl 
hufvudkontoret som afdelningskontoren bokföras i en i hvalf- 
vet förvarad hvalfsspecial.

De af bankens embets- och tjenstemän, som innehafva 
nycklar tili bankens hvalf eller kassaskäp, böra, om de af- 
agsna sig frän staden, öfverlemna nycklarna under försegling 

annan bankens ä orten vistande tjenstemän efter direk
tionens bestämmande.

40 §.

Kassörernas vid hufvudkontoret handkassor äfvensom 
atl(lkassorna och hvalfven vid bankens afdelningskontor och 
genturer skola inventeras minst en gäng hvarje mänad, 
| |II(lkassorna vid hufvudkontoret af direktionens ordförande 

ei den af ledamöterna, som direktionen dertill utser, kas- 
rna vid afdelningskontoren eller agenturerna af komiterade

andra inventeringsinän, som af bankfullmäktige tillför- 
lc*nats.

ka> n̂ventei’ing af hufvudkontorets kassahvalf och samtliga 
Ssor äfvensom läne- och säkerhetshandlingar samt deposi- 

bör minst en gäng om äret verkställas af bankfull- 
a tige samt minst en gäng om äret af direktionen.

Vid kontoren skola vexlar, skuldsedlar och panter 
s tre gänger ärligen inventeras af ofvannämnda invente-

ringsmän.

st... tiiv(‘,nterii]g af afdelningskontor mä äfven eljes verk- 
as af bankfullmäktig, medlem i direktionen eller genom
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nägon af bankfullmäktige eller direktionen dertill förordnad 
person.

Om dessa inventeringar mä de redovisningsskyldige 
icke pä förhand eller tidigare, än när förrättningen päbörjas, 
erhälla underrättelse. Instrument öfver inventeringen skall 
ofördröjligen upprättas och meddelas säväl bankfullmäktige 
som direktionen för vidtagande af den ätgärd, hvartill för
rättningen kan föranleda.

41 §•

Bankens hufvud- eller afdelningskontor jemte der för- 
varade redbarheter mä, dä bankens säkerhet sädant fordrar, 
förflyttas tili annan ort inom landet, som af Senatens Ekono
miedepartement, pä bankfullmäktiges förslag, bestämmes.

Kap. V.
Om bankens kontor, agenturer och ombud.

42 §.

Rörelsen vid säväl bankens hufvudkontor som dess 
afdelningskontor inom landet omfattar de i 2 § upptagnä 
verksamhetsgrenar; dock att ä direktionens särskilda pröf' 
ning beror, huruvida afdelningskontor mä berättigas i förvar 
emottaga handlingar, värdepapper och dyrbarheter.

Afdelningskontor äligger för öfrigt att i ali sin veri'" 
samhet iakttaga de af bankfullmäktige eller direktione'1 
derom vidtagna bestämningar.

Bankens afdelningskontor i S:t Petersburg in- och ut- 
vexlar ryskt mynt, säljer anvisningar ä finska mark pä ha»' 
kens kontor inom landet, inlöser anvisningar, som af den* 
pä kontoret utstälts, samt utför i öfrigt de uppdrag. som al 
direktionen kunna kontoret anförtros.

De tider, dä bankens hufvud- och a f d e l n i n g s k o n t o 1 

skola vara för allmänheten tillgängliga, bestämmas af bank
fullmäktige pä direktionens framställning.

15

43 §-

Inrättande eller indragning af agentur inom landet an
kommer pä bankfullmäktiges afgörande.

Omfänget och beskaffenheten af agenturs befogenhet 
och verksamhet, sättet för dess förvaltning, ersättningen här- 
ör äfvensom den säkerhet, som skall ställas för agenturen 

anförtrodda medel, bestämmes af bankfullmäktige pä direk
tionens framställning. Dock mä agentur icke berättigas att 
diskontera inhemska eller utländska vexlar eller bevilja län 
e ler kassakreditiv utan direktionens föreskrift i hvarje sär- 
skildt fall.

Agentur förestäs af en agent, som tillsättes och entle- 
(‘igas af direktionen.

44 §.

P ä  bankfullmäktige ankommer att förordna om anta- 
gande eller uppsägning af ombud i utlandet samt att besluta 
0rn de vilkor, som med sädant ombud kunna aftalas.

Kap. VI.
Om bankens direktion och tjenstemän.

45 §■

Bankdirektionen äligger att:
Vl(l beviljandet af kredit och inom öfriga grenar af bankens 

verksamhet sä begä, att bankens säkerhet och fördel 
städse iakttagas;

Ppniarksamt följa rörelsen vid bankens afdelningskontor och 
agenturer, i hvilket afseende direktionens ordförande 
eller nägon dess ledamot tidtals bör, efter derom af 
direktionen hos bankfullmäktige gjord anmälan, pä ort 

öfv °Ĉ  Ŝ e Sranska kontorets verksamhet;
eivaka, att bankens samtliga embetsmän och betjente sam- 

vetsgrant fullgöra sinä äligganden;
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tillse, att lagsökningar och rättegängar mot gäldenärer och för- 
sumliga sysslomän utan tidsutdrägt utföras och fullföl- 
jas; äfvensom

i öfrigt ställa sig tili efterrättelse hvad detta reg lem en te  
innehäller eller framdeles kan varda stadgadt.

46 §.
Direktionen äligger vidare att i ärenden, som an k o m m a 

pä bankfullmäktiges handläggning, afgifva yttranden och för' 
öfrigt lemna bankfullmäktige alla upplysningar och förklarin- 
gar, hvilka desse anse nödigt infordra, äfvensom vid behof 
läta tillhandahälla dem bankens böcker, räkenskaper ocb 
öfriga handlingar.

Finner direktionen sädan ätgärd vara af nöden, som 
pä bankfullmäktige ankommer, mä direktionen derom göra 
främställning. I vigtigare frägor bör direktionens fram stä ll*  
ning afgifvas skriftligen.

47 §.

Direktionens samtliga medlemmar böra, dä de icke äro 
a f  andra tjensteäligganden upptagna, vid direktionens san1' 
manträden närvara och, der laga jäf icke hindrar, i dervid 
förefallande öfverläggningar och beslut deltaga. Uppstä olika 
meningar, bestämmes direktionens beslut af de flesta rö s te rn a - 
Falla rösterna lika, afgöre ordförandens röst.

Direktionen är beslutför, när tre a f  dess medlernMM 
äro tillstädes; dock kan, vid inträffadt jäf eller a n n a t  tili' 
fälligt förhinder för nägon medlem i direktionen, ärend® 
afgöras af tvä medlemmar, om de äro om beslutet ense.

Är ordföranden jäfvig eller annars förhindrad eller ai 
ordförandebefattningen ledig, föres ordet af den i tjen s ten  
äldre ordinarie ledamoten eller, om hvardera samtidigt ut' 
setts, af den tili ären äldre.

48 §.
Samtliga af direktionen handlagda ärenden böra af den 

lagfarne ledamoten eller, der hän är hindrad, af ordföranden 
i korthet antecknas i ett memorial, som skall af alla direk
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tionens medlemmar efter slutadt sammanträde underskrifvas.
n de frägor, i hvilka utdrag af protokollat skall utfärdas 

£ller omröstning förefallit eller hvilka direktionen anser vara 
af synnerlig vigt, skola dessutom utförligen upptagas i sär
skildt protokoll, som föres af sekreteraren.

Den andre ordinarie ledamoten i direktionen omhän- 
derhar vexlarna, hvilka förvaras i direktionens hvalf.

Om fördelningeu i öfrigt af arbetet mellan direktionens 
ordförande och ledamöter förordna bankfullmäktige, pä direk
tionens framställning.

49 §.
Innan bankfullmäktige fatta beslut i de ärenden, som 

°mförmälas i 32, 33 och 43 §§, eller dä fräga är att i an- 
iedning af penningeställningen i landet förordna tili in- 
skränkningar eller ändringar i bankens länerörelse, skall
0 verläggning med direktionen vid gemensamt sammanträde 

rum.
Äfven för andra vigtigare ärenden mä bankfullmäktige, 

\  de finna skäl dertill förekomma, kalla direktionen tili 
8emensamt sammanträde. Ästundar direktionen sädan öfver- 
^ggning, göre derom framställning hos bankfullmäktige.

ld dessa sainmanträden föres protokollet af fullmäktiges 
Seki-eterare.

50 §.

vid Hvad af bankfullmäkti8e tm ledning för verksamheten 
del afdolninSskontoren föreskrifves, varde genom direktionen 

gifvet vederbörande kommissarier och komiterade.

51 §•
tjenstemän i banken äro:
vid hufvudkontoret:

ano-f 611 bankkoimnissariei hvilken det, förutom de i 39 § 
Ijo?1 na göromäl, tillhör att öfvervaka bankens bokföring och 
SornS utets uPPgörande samt i öfrigt fullgöra de äligganden, 
tilld i 0110111 bankfullmäktige pä direktionens förslag kunna

2
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en sekreterare, en ombudsman, en förste kamrerare, 
en andre kamrerare, en öfverkassör, en förste kassör, en 
andre kassör, en vexelkassör, en registrator, tvä äldre och 
fyra yngre bokhällare äfvensom pä extra stat en biträdande 
vexelkassör och nödigt an tai kanslister; 

vid afdelningskontoren:
förutom en bankkommissarie, hvarom i 9 § är sagdt, 

en kassör samt, der behofvet sädant päkallar, en eller tvä 
kontorsskrifvare, de sistnämnda pä extra stat.

52 §.

Bankkommissarien vid hufvudkontoret utnämnes af Se
natens Ekonomiedepartement i samma ordning som bank- 
kommissarierna vid afdelningskontoren.

Öfriga tjenstemän vid hufvudkontoret, af hvilka sekre
teraren och ombudsmannen böra hafva ädagalagt insigt och 
erfarenhet i landets lagar och rättegängsväsende, antagas 
och utnämnas af direktionen, soin, efter det tjensten värit 
kungjord tili ansökning inom trettio dagar, utnämner de» 
af sökandena, soin direktionen finner tili tjensten lä m p lig a s t. 
Om direktionen icke anser nägon af dem för b e fa ttn in g e n  
fullt lämplig, eger direktionen änyo anslä tjensten tili an
sökning.

Kassör och kontorsskrifvare vid afdelningskontoren ut
nämnas af direktionen i enahanda ordning, som tjenstemän- 
n en vid hufvudkontoret, efter det vederbörande bankkommis
sarie lemnats tillfälle att yttra sig om sökandenas läm plighet-

53 §.

Vid besättandet af ordinarie tjenst i banken bör huf- 
vudsakligast afseende fästas vid sökandens skicklighet och 
lämplighet. Tili vilkoren för att säsom lämplig anses ho1 
jemväl ädagalagd eller eljes känd förmäga att, i den oi»' 
fattning tjenstens beskaffenhet päkallar, använda svenska 
finska spräken i tai och skrift.
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54 §.

Direktionen eger vid behof anställa extra tjenstemän 
i banken. Erfordras för sädant ändamäl anslag utöfver 
bankens stat, ankommer frägans afgörande pä bankfull- 
ffläktige.

55 §.

Vaktmästare antagas och entledigas vid hufvudkontoret 
af direktionens ordförande, vid afdelningskontoren af veder
börande bankkommissarie. De vid kontoret i S:t Petersburg 
an stälda penningeräknare antagas och afskedas likaledes af 
bankkommissarien.

56 §.

Samtliga bankens tjenstemän böra ställa sig tili efter- 
rättelse säväl detta reglemente som de instruktioner. hvilka 
kunna varda af bankfullmäktige pä direktionens framställ- 
n*ng faststälda, äfvensom i öfrigt ätlyda de föreskrifter och 
Ur|derkasta sig de förändrade bestämningar rörande tjenst- 
göringen, som direktionen finner skäligt meddela.

Tjenstemännen fä icke uppträda säsom ombud i banken.

57 §.

Bankens embets- och tjenstemän äro pligtige att doldt 
°ch förtegadt halla allt, som angär enskildes förhällanden 
^  banken eller är af beskaffenhet, att det ur syupunkten 
af bankens fördel eller säkerhet ej yppas mä. Direktionen 
^are dock berättigad, der sädant finnes nödigt, genom nägon 
®Ss medlem med föreständare för annan bankinrättning

0 V(;rlägga om enskild affärsman beviljad bankkredit och der-
sammanhängande oinständigheter.

58 §.

Bankens embets- och tjenstemän böra icke erhälla kre- 
°iler antagas säsom löftesmän i banken.

Ordförande och medlem i bankdirektionen samt bank- 
unissarie mä ej deltaga i styrelsen eller förvaltningen af
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enskild kreditanstalt eller af annat affärsföretag, hvilket an- 
litar kredit i Finlands Bank.

Pä direktionens pröfning ankommer, huruvida tjenste- 
man i banken mä, tillätas att aflönadt uppdrag utom banken 
mottaga.

59 §.

Ansöker medlem af direktionen om tjenstledighet för 
mer än tvä mänader eller erfordras af annan orsak vikaries 
tillförordnande för längre tid, ankommer det pä Senatens 
Ekonomiedepartement att, efter det bankfullmäktige med 
framställning i ärendet inkommit, detsamma pröfva och 
afgöra.

Men om tjenstledighet ansökes eller vikarie annars 
skall tillförordnas för en tid af tvä mänader eller der
under, ankommer ärendets pröfning och afgörande pä bank
fullmäktige.

Dock mä direktionen bevilja medlem af densamma tili- 
fällig tjenstledighet för högst en vecka och dervid inkalla 
sekreteraren eller annan af bankens högre tjenstemän att 
under tiden i direktionen tjenstgöra; hvarom allt an m älan  

oförtöfvadt bör göras hos bankfullmäktige.
Bankfullmäktige tillkommer jemväl att, efter det direk

tionen med yttrande i ärendet inkommit, pröfva an sö k n in g  
om tjenstledighet för bankkommissarie samt att, dä sä for- 
dras, förordna vikare att för rä tti b a n k k o m m issa r ie b e fa ttn in g -

Tillfällig ledighet för högst en vecka mä dock beviljas 
bankkommissarie af direktionen, hvilken det tillkommer att 
i sädant fall, äfvensom eljes vid hinder af kortare v a ra k t ig ' 
het, förordna nägon bankens tjenstemän att befattningen 
under tiden förrätta.

Behöfver annan bankens tjenstemän af en eller annan 
orsak ledighet frän tjensten, ankommer d e t  pä d irek tio n en  
att i ärendet besluta samt att, i händelse ledighet beviljas, 
förordna nägon dertill lämplig person, helst inom verket, att 
tjensten under ledigheten bestrida.
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Beviljas ledighet ät bankkommissarie, tjenstemän eller 
betjent i banken pä grund af styrkt sjukdom, utgär vika- 
riens arvode för en tid af högst tre mänader af bankens 
medel tili belopp, som af bankfullmäktige pä direktionens 
framställning kan varda faststäldt. Fortfar sjukdomen efter 
förloppet af nämnda tid, ankommer pä bankfullmäktiges 
Pröfning, huruvida och tili hvilket belopp bidrag tili vika- 
riens aflönande mä af bankens medel beviljas. Sökes ledighet 
för enskilda angelägenheter, äligger tjenstens innehafvare att 
af sinä löneförmoner afstä sä mycket, som för tjenstens be- 
höriga bestridande under ledigheten erfordras.

I de fall, dä bestämmandet af vikaries arvode, säsom 
verkande pä Civilstatens enke- och pupillkassas rätt, enligt 
Sällande författningar ankommer pä Senatens Ekonomiede
partement, väre bankfullmäktige ej förmenadt att af bankens 
medel bevilja sädant tillskottsanslag, som tilläfventyrs befin- 
nes nödvändigt för tjenstens upprätthällande.

61 §.

Semesterledighet för direktionens medlemmar samt 
bankkommissarierna meddelas af bankfullmäktige, pä derom 
af direktionen gjord framställning, men för öfriga tjenstemän 
af direktionen. Om användandet och fördelningen af det ä 
bankens stat för ifrägavarande ändamäl upptagna anslag ega 
bankfullmäktige pä direktionens förslag besluta.

62 §.

Ä. det pä bankens stat upptagna diskretionsanslag ega 
ankfullmäktige pä direktionens förslag tilldela tjenstemän 

°ch betjente, bäde ordinarie och extra, vid hufvud- och af- 
! ^mngskontoren gratifikationer för synnerligt nit och välför- 

ande äfvensom tillfälliga understöd, dä särskilda um- 
"lQnde omständigheter dertill gifva anledning.

63 §.

Den bankens ordinarie embets- eller tjenstemän eller 
‘ e Jent, som pä egen begäran erhäller afsked, är för sin

60 §.
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äterstäende lifstid berättigad tili ärlig pension af bankens 
medel sälunda, att den, som uppnätt sextiotre ärs älder och 
minst trettiofem är värit i allmän tjenst anstäld, undfär hela 
lönen i pension, den som fyllt femtiofem är och tjenat minst 
trettio är tre fjerdedelar, den som uppnätt femtio ärs älder 
och värit i tjenst minst tjugufem är tvä tredjedelar, den 
som fyllt fyratio är och tjenat minst tjugu är hälften samt 
den som uppnätt trettiofem ärs älder och tjenat minst fem
ton är en fjerdedel af lönen i pension. Dock mä bankfull
mäktige, ä hvilka det ankommer att fastställa pensionens 
belopp, undantagsvis tilldela afskedstagande embets- eller 
tjenstemän pension tili högre belopp än det, hvartill hän 
enligt förenämnda grunder vore berättigad. Uti antalet tjen- 
steär inberäknas jemväl den tid den afskedstagande tjenat 
säsom extra tjenstemän eller betjent i banken.

Varder embets- eller tjenstemän eller betjent i banken 
dömd tjensten förlustig, har hän förlorat rättigheten tili 
pension.

Rättigheten att uppbära redan beviljad pension af ban
kens medel förloras jemväl af den, som änyo inträder i tjenst 
pä allmän stat.

Tjenstemän, som tillförsäkras hela lönen i pension, 
är pligtig att, om bankfullmäktige sädant päyrka, inlemna 
ansökning om afsked, vid äfventyr att eljes varda frän tjen
sten skild.

Gratifikation efter afliden tjenstemän i banken utgär 
ur allmänna statsmedel enligt de för statstjenst gällande 
grunder.

Innehafvare af sädan befattning i banken, med hvilken 
rätt tili pension enligt ofvan stadgade grunder ej är förenad- 
kan vid sin afgäng frän tjensten af bankfullmäktige tilldelas 
ärligt understöd af bankens medel, derest hän eller hon 
genom längvarigt och nitiskt arbete i banken gjort sig deraf 
förtjent. Sädant understöd mä dock ej vidare utbetalas tili 
den, som änyo i allmän tjenst inträder.
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Kap. VII.
Om diskoutkomiteerna.

64 §.

Komiterade skola ställa sig tili efterrättelse säväl detta 
reglemente som hvad bankfullmäktige eller direktionen i öf
rigt kunna finna nödigt att i afseende ä de pä komiterade 
ankommande ätgärder föreskrifva.

Komiterad mä ej yppa nägot, som angär enskildes 
kreditförhällanden i banken.

65 §.

Diskontkomiten sammanträder pä tid, som af direktio
nen pä komitens förslag bestämmes.

Vid sammanträdena föredragas ärendena af bankkom
missarien, som i korthet antecknar de förevordna ärendena 
jemte de i dem fattade besluten i särskildt memorial, hvil
ket vid hvarje sammanträdes slut skall undertecknas af alla 
^em, som i sammanträdet deltagit. Yppas skiljaktighet, 
väre den äsigt gällande, som omfattas af de flesta rösterna, 
0ch den förefallna omröstningen skall antecknas i memo- 
rialet.

Vid förfall eller jäf för nägondera af komiterade inkal- 
ias i hans ställe suppleant. Är bankkommissarie jäfvig eller 
är endast en komiterad i tillfälle att jemte denne deltaga i 
Pröfning af ärende, kan detsamma af tvä afgöras, om de 
a i° om beslutet ense.

66 §.

Komiterade ätnjuta arvode tili belopp, som af bank- 
ullmäktige pä direktionens framställning fastställes.
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Kap. VIII.
Om bankens revision.

67 §.

Revisorerna sammanträda, pä kallelse af bankfullmäktige, 
i Helsingfors första helgfria mändag efter den 10 mars.

Har revisor förfall, anmäle derom hos bankfullmäktige, 
som ega vidtaga ätgärd om inkallande af behörig suppleant 
i hans ställe.

Revisorerna utse inom sig ordförande och kunna mellan 
sig fördela göromälen säsom dem lämpligt synes. Men om 
fräga uppstär angäende anmärkning eller annan anmälan, 
skola samtliga revisorer i öfverläggning och beslut derom 
deltaga.

Uppstär skiljaktighet i meningar, gälle säsom beslut 
den äsigt, hvilken omfattas af de flesta rösterna. Vid lika 
antal röster för olika meningar har ordföranden afgö
rande röst.

Vid revisorernas sammanträden föres protokoll af den 
revisorerna dertill utse.

68 §.
Alla de böcker, räkenskaper, protokoll och h a n d lin g a r , 

soin levisorema anse för sig nödiga, skola dem genom direk
tionens försorg tillhandahällas.

Direktionen är pligtig meddela revisorerna alla ä sk a d e  
upplysningar.

Bankens ombudsman äligger att afgifva särskild b e r ä t 
telse rörande alla tili hans ätgärd öfverlemnade vid före- 
gäende ärs utgäng icke slutförda ärenden för att revisorerna 
tillhandahällas.

69 §.

Det äligger revisorerna: 
att inventera hufvudkontorets kassa- och handlingshvalf äf

vensom kassörernas vid hufvudkontoret handkassor och
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dervid ej mindre undersöka, huruvida tillgängarne i 
metalliskt mynt, sedlar, obligationer, deponerade värde- 
föremäl, vexlar, skuldsedlar och säkerheter samt sedel
blanketter öfverensstämma med bankens böcker, än ock 
med ledning af hvalfsspecialen utröna, huruvida hvalfs- 
kassan vid redovisningsärets utgäng uppgätt tili det i 
bokslutet upptagna belopp; 

att efterse, huruvida föreskrifna inventeringar blifvit verk- 
stälda;

att pröfva, huruvida bankens säkerhet och fördel vid bevil- 
jandet af kredit äfvensom i öfrigt behörigen iakttagits; 

att granska räkenskaperna och bokslutet; 
att granska bankens förvaltning tili alla dess delar samt 

dervid tillika undersöka, huruvida bankens embets- och 
tjenstemän stält sig gällande stadganden och erhällna 
föreskrifter tili efterrättelse, äfvensom om utsökningar 
och rättegängar blifvit med tillbörlig skyndsamhet och 
omsorg utförda.

70 §.

Efter slutförd revision skola revisorerna tili bankfull
m äk tig e  öfverlemna sitt protokoll äfvensom skriftlig berät- 
® se om revisionens förlopp. I denna berättelse skola fram- 

la-s sädana omständigheter, som synts revisorerna vara af 
^eskaffenhet att de, utan att föranleda anmärkning, likväl 

r Jenade uppmärksammas, samt särskildt anmärkas sädan 
eller försummelse i förvaltningen, som revisorerna anse 

alla rättelse eller beifran, äfvensom revisorerna i sam- 
atia n b a n 8  härmed skola utläta sig om och i hvilka delar 

svarsfrihet för bankens förvaltning under redovisningsäret
11 direktionen tillerkännas. 

ba , Revisorernas berättelse skola bankfullmäktige delgifva 
riJ1 6nS ^’rektion samt tillika infordra direktionens och öf- 
a a . Vederbörandes förklaring ej mindre i anledning af de 
äfve • n^ar’ SOm rev’sorerna tilläfventyrs framstälts, än 
efter l  ^  a ŝeen(ien> sädant annars kan vara nödigt, hvar- 
i ^ . bankfullmäktige ankommer att afgöra, huruvida och 

Vl a delar ansvarsfrihet skall direktionen beviljas.
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71 §.
Revisor uppbär trettio mark i dagtraktamente samt 

resekostnadsersättning tili samma belopp, som de i fjerde 
klassen af gällande resereglemente upptagna embetsmän.

Revisorernas sekreterare ätnjuter arvode tili belopp, 
som af revisorerna bestämmes.

Kap. IX.
Öin ansvar för tjenstefel samt om ersättnings- 

skyldighet.

72 §•

Finnes bankfullmäktig hafva äsidosatt de föreskrifter, 
som äro genom detta reglemente eller Ständernas in s tru k tio n  
bankfullmäktige tili efterrättelse meddelade, skall hän, ifall 
Ständerna tili ätal mot honom förordna, dömas enligt hvad 
i allmän lag angäende sysslomäns öfverträdelser och försum-
melse stadgadt är.

Lag samma väre för komiterad, i händelse bankfull
mäktige mot honom läta utföra ätal.

Pä bankfullmäktige ankommer likaledes att, derest an- 
svarsfrihet blifvit bankens direktion förvägrad eller nägo» 
dess medlem eller bankkommissarie gjort sig skyldig ti 
tjenstefel, förordna tili laga ätal.

Har medlem af direktionen eller bankkommissarie stälts 
under fiskaliskt ätal eller tilltalats för svärare brott elH'1 
afträdt sitt bo, beror pä bankfullmäktiges pröfning, h u ru v id a  
hän fortfarande skall fä bestrida embetet eller annan derti
förordnas. .a

Har annan bankens tjenstemän eller betjent gjort s o 
skyldig tili fel eller försummelse i tjensten, eger direktionen 
efter verkstäld undersökning, antingen enskildt genom 01‘ 
föranden varna den felaktige eller försumlige eller inför '  
rektionens protokoll tilldela honom föreställning eller skU 
honom frän tjenstens utöfning pä en eller högst tvä mäna c
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med eller utan förlust af viss del af lönen för samma tid. 
Men anser direktionen felet eller försuinmelsen vara af svä
rare art, skall den skyldige tilltalas inför laga domstol samt 
emellertid, intill dess ärendet blifvit slutligen afgjordt, af 
hällas frän tjenstgöring.

Den, som blifvit skild frän tjenstens utöfning pä viss 
tid med eller utan förlust af lön, stände öppet att inom 
trettio dagar, efter det hän af beslutet erhällit del, deri 
söka ändring i hofrätt.

73 §.
Brist i kassörs handkassa är den, som förvaltade kas- 

San, dä bristen upptäcktes, skyldig att ersätta banken, derest 
^et icke ädagalägges, att bristen uppkommit genom olycks- 
^ändelse eller tillgrepp utan nägot hans förvällande.

Förekommer brist i bankens hvalf, väre sig hvad ban- 
kens redbarheter och sedelblanketter eller i bankens värd 
s^som pant eller deposition öfverlemnade värdeföremäl be
träffar, äro de, som omhänderhafva nycklarna, gemensamt 
ansvariga för bristens eller förlustens betäckande; dock sä- 
Ullda att den, under livars särskilda tillsyn och värd det 

f^nade stätt, äli gger ensam ansvara för fullständiga ilme
n n e t  af hvarje bundt, päse, kärl eller konvolut, samt inne- 

afvaren af den andra nyckeln endast för deras riktiga antal. 
, Ar det vexel, skuldsedel eller annat dokument, som i 

ftlfvet saknas, äro de, som omhänderhafva nycklarna, ge- 
^ « sam t skyldiga att antingen tillrättaskaffa det saknade 
e er ersätta dess fulla värde.
• Den hvilken det äligger tillse, att kassörs handkassa 

e öfverskjuter dess högsta tillätna belopp, är, derest hän 
a . sitt äliggande äsidosatt samt brist i kassan uppstär 

(| y c* a t t  jemte kassören för bristens ersättande ansvara, 
, icke tili högre belopp än det, som öfverskottet visas 

a utgjort.
sin • ^ ar ö̂reslil'ifven inventering uraktlätits, väre den, som, 

UlVenteringsskyldighet försummat, pligtig att jemte veder- 
ter- 6 redogörare ersätta brist, som vid nästskeende inven- 

lllg kan yppas, men väre berättigad att af denne eller,



28

der tvä eller flere äro för bristen ansvarige, af dem erhälla 
ersättning för hvad hän i följd häraf kömmit att utgifva.

I alla de fall, dä ersättningsskyldighet af här omför- 
mäld beskaffenhet pä engäng äligger flere, äro de derför an- 
svariga en för alla och alla för en. Men har sädan ersätt
ningsskyldighet blifvit nägon ähvälfd pä grund af försum 
melse i honom äliggande kontroll, är lian berättigad att fö> 
hvad hän i sädant afseende utgifvit erhälla godtgörelse af 
den, som för bristen närmast har att ansvara.

74 §.
Yppas balans och varder bristen icke genast fyld, egd 

direktionen, sedän balansräkning blifvit uppgjord samt veder
börande redogörare lemnats tillfälle att sig deröfver förklara, 
fastställa bristens belopp genom utslag, hvaröfver besvär fil 
inom trettio dagar efter delfäendet anföras i Senatens Eko 
nomiedepartement.

75 §.
Mäl, hvari bankfullmäktig, komiterad eller bankens 

embets- eller tjenstemän tilltalas för fel eller försummelse 1 
tjensten, upptages och afgöres af den hofrätt, inom hvars 
domvärjo felet eller försummelsen egt rum. Embets- °cl 
tjenstemän vid kontoret i S:t Petersburg lyda i detta hän 
seende under Wiborgs hofrätt.

76 §.
Genom detta reglemente uppliäfvas alla härförinna» 

utfärdade stadganden rörande Finlands Bank, sävidt de 
reglementet icke äberopas. Dock skola alla tidigare 111 
gängna förbindelser och rättsförhällanden mellan banken oc 
enskilda bedömas efter de aftal och stadganden, hvarä 
äro grundade.
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Förslag tili Stat för Finlands Bank.

Ordförande, lön 
arvode . .

sekostnads - ersättning, aflöning
ett för allt .............................
Sekreterare, lö n .........................

arvode ..................................
Ombudsman, l ö n .....................

arvode ..................................
Bankkommissarie vid hufvudkon

toret, l ö n .........................
a r v o d e ..................................

Förste Kamrerare, lön . . .  .
arvode ..................................

Andre Kamrerare, lön . . .  .
arvode ..................................

^fverkassör, l ö n ..................... ...
missräkningspenningar . . ,

förste Kassör, l ö n ................. ...
missräkningspenningar . . .

Andre Kassör, lön ................. ...
missräkningspenningar . . .

Vexelkassör, l ö n .........................
missräkningspenningar . . . 

'trädande vexelkassör, arvode .
Registrator, lö n .............................
.. a r v o d e ......................................
Äldre Bokhällare, l ö n .................

arvode .

arvode
Kanslister arvode

För en. 
Smf

För alla
Smf.

9.000
6.000 15,000

8,000
4,000 12,000 24,000

i

4.000
2.000

1 0 ,0 0 0

6,000
5.000
2.000 7,000

7,000
3,600 10,600

*
6,000
2,500 8,500
5,000
1,500 6,500
6,000
3,000 9,000
5,600
2,400 8,000
4,600
2,400 7,000
4.000
2.000 6,000

2,400
800

3,000

3,200
4,000
1,000 5,000 10,000
3,000

800 3,800 15,200
I 2,400 4,800
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1 Kanslist för utländsk korrespondens,
arvode ..........................................

Anslag tili aflönande af extra biträ
den, efter b e h o f .........................

1 Bankhusets ekonom, utom fria rum,
arvode . ......................................

1 Vaktmästare, utom fria rum, lön . 800
400

4,000

10,000

400

1,200

1 Vaktmästare, a r v o d e .....................
1 Portier och eldare, utom fria rum,

arvode ..........................................
(Nuvarande innehafvaren af befattnin
gen ätnjuter ett arvodestillskott af 150 
mark om äret.)

Tili aflönande af gärds-dräng och
n a ttv a k te r ..........................................

Expensemedel, mot redovisning, för-
slagsvis ......................................

Tili remont af bankhuset, förslagsvis 
Summa 190,300.

1,200 3,600
1,200

900

3,200

8,000
4,000

Bankens kontor i S:t Petersburg.

1 Bankkommissarie, l ö n ......................... 7.000
5.000 12,000
4.000
5.000 9.000

5.000
3.000 
2,400

1,200

1 Kontorsskrifvare, a rv o d e .....................
1 Äldre Penningeräknare, arvode . . . 
1 Yngre „ „ . . .

80C
40C

Tili liushyra, ljus, ved, skrifmaterialier och 
expenser, mot redovisning, förslagsvis. 4,000

Summa: 36,600.
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Kontoret i Abo.

1 Bankkommissarie, l ö n .........................
arvode ..............................................

I Kassör, l ö n ..............................................
missräkningspenningar.....................

1 Kontorsskrifvare, lö n .............................
1 Kontorsskrifvare, a r v o d e .....................
1 Vaktmästare, l ö n .................................
För aflönande af kontors- och kassörs-

biträden, efter behof.............................
Expensem edel mot red o v isn in g ....................

Anmärkning. Vid nuvarande innehaf- 
varens afgäng indrages den pä ordinarie 
stat uppförda kontorsskrifvaretjensten. 

Summa: 23,800.

Kontoret i Yiborg.

* bankkom m issarie, l ö n .........................
arvode ..........................................

* Kassör, l ö n ..................................................
m issräkningspenningar....................

j Kontorsskrifvare, a r v o d e ....................
i aflönande af kontorsbiträde efter 
| h o f .................................................................

Vaktmästare, l ö n ...................................
xPensemedel mot redovisning . . . 

Summa 22,800.

be

1 Bankk
Kontoret i Nikolaistad.

ommissarie, l ö n ..............................
arvode .......................................................

Kassör, l ö n ......................... . . . . ] .

m issräkn ingspenn in gar.........................
aflönande af kontorsskrifvare eller 
kontorsbiträden, efter behof . . . 

Vaktmästare, l ö n ........................................

6,000
4.000
4.000 
2,400

9.000

6.000 
1,800
2.400 
1,000

2.400 
1,200

10,000

6,400
3.000

1,200
1.000 
1,200

8,000

5.400

2.400 
600
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Expensemedel, mot redovisning . . . .  
Summa: 17,400.

Kontoret i Uleäborg'.

1 Bankkommissarie, l ö n .........................
a r v o d e ..............................................

1 Kassör, l ö n ..............................................
missräkningspenningar.....................

Tili aflönande af kontorsskrifvare eller
kontorsbiträden, efter behof.................

1 Vaktmästare, l ö n ..................................
Expensemedel, mot redovisning . . . .  

Summa: 17,400.

Kontoret i Kuopio.

1 Bankkommissarie, l ö n .........................
arvode ..........................................  •

1 Kassör, lö n ..............................................
missräkningspenningar.....................

Tili aflönande af kontorsskrifvare eller 
kontorsbiträden, efter behof . . . .

1 Vaktmästare, l ö n ..................................
Expensemedel, mot redovisning . . . .  

Summa: 17,400.

Kontoret i Björneborg.

1 Bankkommissarie, l ö n .........................
arvode ..............................................

1 Kassör, lö n ..............................................
missräkningspenningar.....................

Tili aflönande af kontorsskrifvare eller
kontorsbiträden, efter behof.................

1 Vaktmästare, l ö n ..................................
Expensemedel, mot redovisning . . . .  

Summa 17.400.

1,000

6,000
2,000 8,000
3,000
2,400 5,400

2,400
600

1,000

6,000
2,000
3,000
2,400

8,000

5,400

2,400
600

1,000

6,000
2,000 8,000
3,000
2,400 5,400

2,400
600

1,000
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Kontoret i Tammerfors.

1 Bankkommissarie, l ö n .................
a r v o d e ......................................

1 Kassör, l ö n ......................................
missräkningspenningar . . . . 

Dill aflönande af kontorsskrifvare 
kontorsbiträden, efter behof . . .

 ̂ Vaktmästare, l ö n .........................
Expensemedel, mot redovisning . . 

Summa 17,400.

Kontoret i Joensuu.
 ̂ Bankkommissarie, l ö n .................

arvode ......................................
* Kassör, l ö n ......................................

missräkningspenningar . . . .
* Vaktmästare, l ö n ..........................

xPensemedel, mot redovisning . .
Summa: 13,600.

eller

Kontoret i S:t Michel.
Bankkommissarie, lön . . .

arvode .............................
1 Kassör, l ö n .............................

missräkningspenningar . •
Vaktmästare, l ö n .................

xPenseinedel mot redovisning 
Summa: 13,600.

Kontoret i Jyväskylä.
Bankkommissarie, lön . . . 

arvode . . . . . .  .
1 Kassör, lön . . .  .

missräkningspenningar . •
* Vaktmästare, lön . . . . 

xpensemedel, mot redovisning 
Summa: 13.600.

6.000
2,000 8,000
3,000
2,400
■ 1 '

5,400

2,400
600

1,000

6,000
1,000 7,000
3,000
2,000 5,000

600
1,000!

6,000
1,000 7,000
3,000
2,000 5.000 

600
1.000

6,000 1

1.000 7,000
3,000
2,000 5,000

600
i,ooo;
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Kontoret i Sordavala.

1 Bankkommissarie, l ö n ......................... 6,000
arvode .............................................. 1,000 7,000

1 Kassör, lö n .............................................. 3,000
misräkningspenningar..................... 2,000 5,000

1 Vaktmästare, lön .................................. 600
Expensemedel, mot redovisning . . . . 1,000

Summa: 13,600.

K on toret i  K o tk a .

1 Bankkommissarie, l ö n ......................... 6,000
arvode .............................................. 1,000 7,000

1 Kassör, lön ■ .......................................... 3,000
m issräkningspenningar ................. 2,000 5,000

1 Vaktmästare, lön ■ ............................. 600
Expensemedel, mot redovisning . . . . 1,000

Sum m a: 13,600.

Diskretionsanlag, att användas enligt 62 
§ i reg lem en te t...................................... 15,000

Anslag för beredande af semesterledighet 
ät bankens embets- och tjenstemän» 
att användas enligt Bankfullmäktiges 
bestämmande .......................................... 15,000
Anmärkning 1. Angäende bankfullmäk

tiges arvode och anslaget tili bankfull
mäktiges kansli är särskildt stadgadt.

Anmärkning 2. Ordföranden och le
damöterna pä ordinarie stat i bankdirek
tionen fillkommer efter fem och tio ärs 
tjenstgöring i dessa befattningar arvodes- 
förhöjning, ordföranden med 2,000 mark 
och ledamot med 1,000 mark hvardera 
gängen.

Anmärkning 3. De för Sekreteraren, 
Kamrerarena, Kassörerna, Bokhällarena
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och Registratorn bestämda aflöningarna
Ökas efter fem ärs oförvitlig tjenst i samma
befattning med tio, och efter andra fem
är med ytterligare tio procent af den för
tjensten anslagna ordinarie lön, hvilka til-
'ägg likväl vid afskedstagandet icke in-
beräknas i pensionen.

Anmäkning 4. Ät tjenstemännen och
betjente vid kontoret i S:t Petersburg kan>
Oär förhällandena sädant päkalla, af bank
fullmäktige, pä förslag, som direktionen
eger i sädant afseende afgifva, tillerkän-

arvodestillägg för ett är i sender,
uPpgäende tili högst 15 °/o af deras i sta-
tei1 upptagna aflöning.

Anmärkning 5. Tili komiterade vid af
delningskontoren utgä de arvoden bank-
^Umäktige faststält.

Anmärkning 6. Arvode för bankens
a8'enter inom landet bestämmas i hvarje
särskildt fall genom kontrakt.

Anmärkning 7. Der lokal för bankens
^°ntor i landsorten behöfver upphyras, 

estämmes hyresbeloppet särskildt för 
'»M * fall.

Anmärkning 8. I ofvanstäende expen-
Settiedel ingär äfven kostnaden för ved
0(b ljus för kontorens behof.

Summa 458,500

Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons boktryckeri, 1894.


