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familjepension i tillämpliga delar följer motsva
rande, gällande stadganden i statens pensionslag- 
stiftning, föreslog direktionen att de ovan näm n
da ändringarna i lagen om statens pensioner och 
lagen om statens familjepensioner skulle göras 
också i pensionsstadgan och familjepensions- 
stadgan för Finlands Bank.

Bankfullmäktige beslöt vid sitt möte den 10 
mars att godkänna direktionens förslag till änd
ringar i Finlands Banks pensionsstadga och fa- 
miljepensionsstadga så att de skulle träda i kraft 
retroaktivt från början av 1994. De ändringarna 
som gällde gamla arbetstagares pensionsålder, 
pensionens målnivå och tillväxt skulle dock till- 
lämpas först från ingången av 1995.

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 29 
november framhöll direktionen att lagen om sta
tens pensioner och lagen om statens familjepen
sioner hade ändrats  så att  försäkringsdomstolen 
den 1 januari 1995 skulle bli högsta besvärsin- 
stans också för den offentliga sektorns pensions- 
ärenden. Syftet med ändringen var att förenhetli
ga rättstillämpningen i pensionsfrågor. Samtidigt 
hade också lagen om Finlands Bank ändrats  så 
att  direktionens beslut i pensionsärenden över
klagas hos försäkringsdomstolen i stället för hos 
högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom lagen 
hade ändrats  på ovan näm nt sätt föreslog direk
tionen att motsvarande ändring skulle göras i 
Finlands Banks pensionsstadga och familjepen- 
sionsstadga så att  pensionsstadgorna för Fin
lands Bank inte skulle strida mot lagen om Fin
lands Bank.

Vid sitt möte den 15 december beslöt bankfull
mäktige godkänna direktionens förslag till änd
ringar i Finlands Banks pensionsstadga och fa- 
miljepensionsstadga så att  ändringarna skulle 
träda i kraft den 1 januari 1995.

Direktionen

Vid utgången av 1994 hade direktionsmedlem- 
marna bl.a. följande förtroendeuppdrag:

Direktionens ordförande Sirkka Hämäläinen
—  Internationella valutafonden, medlem av 

styrelsen

Direktionsmedlem Harri Holkeri
—  Finnair Oy, ordförande i förvaltningsrådet
—  Helsingfors Telefon Ab, ordförande i för

valtningsrådet
— Helsingfors Telefonförening, styrelseordfö

rande

— Livförsäkringsbolaget Salarna, medlem av 
förvaltningsrådet

—  Pensionsförsäk ringsbolaget Ilmarinen, 
medlem av förvaltningsrådet

— Repola Oy, revisor
— Sponda Oy och Solidium Oy, styrelseord

förande

Direktionsmedlem Esko Ollila
—  Jubileumsfonden för Finlands självständig

het, styrelseordförande

Direktionsmedlem Kalevi Sorsa
— Finnair Oy, styrelseordförande

Direktionsmedlem M atti Vanhala
—  Statsgaranticentralen, medlem av förvalt

ningsrådet
— Internationella valutafonden, suppleant i 

styrelsen

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelningskontor 
och som deras suppleanter fungerar 1995 enligt 
bankfullmäktiges beslut av den 15 december föl
jande personer: 

kontoret i Kuopio:
kontrollanter polismästaren, vicehäradshöv- 

ding Erkki Juhani Vahronen och agronom Pauli 
Uolevi Ilva samt suppleant jordrättsdomaren, 
vicehäradshövding Juha Antero Voutilainen; 

kontoret i Tammerfors: 
kontrollanter politices kandidat Veikko A r

mas Seppänen och ingenjör Pertti Päiviö Sormu
nen samt suppleanter administrative direktören, 
kandidaten i samhällsvetenskaper Seppo Tapio 
Loimio och administrative chefen, magistern i 
administrativa vetenskaper M arkku Veikko T a 
pani Uusitalo;

kontoret i Uleåborg:
kontrollanter länspolisrådet, vicehäradshöv

ding Erkki Eino Haikola och borgmästaren vid 
tingsrätten, juris licentiat Lauri Jorm a Tirinen 
samt suppleanter generallöjtnant Lasse Erik 
Wächter och verkställande direktör Jouko Ante
ro Simonen; 

kontoret i Åbo:
kontrollanter stadsrådet Heikki Alarik Löyt- 

tyniemi och kansler Jaakko Ilmari Nousiainen 
samt suppleant kanslichef Paavo Aarne Sakari 
Heinonen.
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Bankfullmäktige

Som bankfullmäktige fungerade vid ingången av
1994 följande personer, vilka utsetts av riksda
gens elektorer.

M äki-Hakola, Pentti, diplomingenjör 
Ranta, Jussi, ingenjör 
Jäätteenmäki, Anneli, vicehäradshövding 
A la-Nissilä, Olavi, ekonomie magister 
Hämäläinen, Tuulikki, ekonom 
Seppänen, Esko, ekonomie kandidat 
Miettinen, Mauri, landshövding 
Donner, Jörn, filosofie magister 
Renko, Tellervo, filosofie magister.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Ordförande var bankfullmäktig Pentti Mäki- 
Hakola och vice ordförande bankfullmäktig Jus
si Ranta.

Riksdagen beviljade den 22 april på begäran 
Anneli Jäätteenmäki befrielse från uppdraget 
som bankfullmäktig. Riksdagens elektorer för
rättade den 29 april fyllnadsval och valde politi
ces dok to r  Paavo Väyrynen till bankfullmäktig 
räknat från den 1 maj 1994 för resten av m andat
tiden i stället för Anneli Jäätteenmäki och förord

nade Väyrynen att fungera som ordinarie bank
fullmäktig med Olavi Ala-Nissilä som förste 
suppleant och Tellervo Renko som andra supple
ant.

Revisorer

Riksdagens elektorer förrättade den 11 mars val 
av revisorer och revisorssuppleanter för Finlands 
Bank och utsåg följande personer till revisorer av 
bankens räkenskaper för 1994:

Alho, Arja, politices kandidat 
Lipponen, Paavo, politices kandidat 
Heikkinen, Kauko, skattedirektör 
Korva, Timo E., politices magister 
Lahtinen, M atti, verkställande direktör.

Till revisorssuppleanter utsågs:
Apukka, Asko, kom m unkam rer 
Koski, M arkku, jordbrukare  
Tiuri, M artti, professor 
Laivoranta, Jarmo, byggmästare 
Suhonen, Hannu, administrativ chef.

Revisorerna valde den 17 mars skattedirektör 
Kauko Heikkinen till ordförande och utsåg pro
fessor Kalervo Virtanen till sekreterare.

FINANSINSPEKTIONEN

Enligt lagen om finansinspektionen (503/93), som 
trädde i kraft den 1 oktober 1993, har  bankfull
mäktige endast förvaltningsuppgifter vid finans
inspektionen som fungerar vid Finlands Bank. 
Finlands Banks direktions beslutanderätt be
gränsar sig, med undantag av den direktionsmed
lem som är medlem av finansinspektionens direk
tion, också enbart till förvaltningsuppgifter.

Eftersom bankfullmäktiges och direktionens 
befogenheter avgränsar befogenheterna också 
för de revisorer som granskar deras verksamhet 
kan revisorerna för Finlands Bank, som utses av 
riksdagen, verkställa granskning och övervak
ning endast till den del f inansinspektionen admi
nistrativt är ansluten till Finlands Bank.

Såsom av bankfullmäktiges utlåtande om 
Finlands Bank-kommitténs betänkande framgår 
(s. 35— 36) anser bankfullmäktige att  övervak
ningen av finansinspektionens verksamhet och 
förvaltning för närvarande inte har ordnats på ett 
tillfredsställande sätt i lagstiftningen.

Denna omständighet har uppmärksammats 
inte bara av bankfullmäktige utan också av riks
dagens ekonomiutskott i ekonomiutskottets be
tänkande om riksdagens bankfullmäktiges berät
telse för 1993 (EkUB 21/94).

I sitt protokoll över 1993 års revision har vida
re Finlands Banks revisorer konstaterat att det är 
oklart vilken organisatorisk och operativ ställ
ning finansinspektionen vid Finlands Bank har. 
Revisorerna anser det vara särskilt problematiskt 
att  det i lagen om finansinspektionen inte ingår 
några stadganden om vem som skall övervaka 
finansinspektionens verksamhet.

N är regeringens proposition med förslag till 
lag om finansinspektionen (R P 319/92 rd) be
handlades av riksdagen ändrades den i ekonomi
utskottet så att finansinspektionen i operativt 
hänseende blev mera separerad från Finlands 
Bank än vad som föreslagits i propositionen. De 
knappa motiveringarna och sättet a tt  skriva stad- 
gandena i ekonomiutskottets betänkande om



propositionen (EkUB 18/93) har orsakat p ro
blem med tolkningen av vilken ställning och vilka 
befogenheter riksdagens bankfullmäktige och 
Finlands Banks revisorer har i relation till finans
inspektionen.

Bankfullmäktige konstaterar att det i höst blir 
två år sedan lagen om finansinspektionen trädde 
i kraft. Sålunda finns det redan tillräckligt med 
erfarenhet av det nya systemet för att bristerna 
skall kunna upptäckas och rättas till. Dessutom 
ger Finlands medlemskap i Europeiska unionen 
anledning att utvärdera det finländska systemet 
också i ljuset av de övriga EU-ländernas erfaren
heter.

Bankfullmäktige anser därför att det är skäl att 
omedelbart börja bereda de ändringar i lagen om 
finansinspektionen och i lagstiftningen i samband 
med den som är nödvändiga för att problemen 
med övervakningen av finansinspektionens verk
samhet och förvaltning samt bankfullmäktiges 
och Finlands Banks revisorers ställning i relation 
till finansinspektionen skall kunna klargöras. 
Detta skulle vara naturligt att göra till exempel i 
samband med totalreformen av lagstiftningen om 
Finlands Bank eller, om reformen drar ut på 
tiden, snarast möjligt som ett separat projekt.

Riksdagens bankfullmäktige behandlade un
der verksamhetsåret följande ärenden som gällde 
finansinspektionen:

—  Vid sitt möte den 1 juni antecknade bank
fullmäktige för kännedom finansinspektionens 
verksamhetsberättelse för 1993 och fastställde 
arvodena för suppleanterna i finansinspektio
nens direktion

—  Vid sina möten den 16 och 21 juni fick 
bankfullmäktige en allmän översikt över finans
inspektionens verksamhet, resurser och övervak
ning av derivatinstrument

—  Vid sitt möte den 25 augusti antecknade 
bankfullmäktige för kännedom riksdagens eko
nomiutskotts betänkande nr 21 om riksdagens 
bankfullmäktiges berättelse för 1993 och konsta
terade samtidigt att  ekonomiutskottet i sitt betän
kande gav bl.a. följande utlåtande:

” Eftersom finansinspektionen har verkat bara 
några m ånader har formerna för dess förvaltning 
samt tillsynen och övervakningen av hur upp
gifterna utförs ännu inte helt utformat sig. Even
tuella olägenheter kommer till synes sedan verk
samheten har stabiliserats. Utskottet finner det 
angeläget att de olika parterna sinsemellan disku
terar tillsynens innehåll och linjedragningarna.”

Helsingfors den 30 mars 1995

PENTTI MAKI-HAKOLA

JUSSI RANTA PAAVO VÄYRYNEN
OLAVI ALA-NISSILÄ TELLERVO RENKO
TUULIKKI HÄMÄLÄINEN ESKO SEPPÄNEN
MAURI MIETTINEN JÖRN DONNER

H eikki T. Hämäläinen


