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tas till behandling vid ett andra bankfull
mäktigemöte. Om bankfullmäktige understödde 
direktionens förslag, skulle ärendet ännu 
samma dag behandlas vid ett extra statsråds- 
sammanträde. Bankfullmäktige bestämde, att 
promemorian och diskussionerna med anled
ning därav skulle hållas hemliga och att bank
fullmäktiges följande möte skulle inledas ome
delbart efter det första mötet.

Vid bankfullmäktiges andra möte föredrogs 
direktionens skrivelse av den 11 oktober om 
ändring av markens internationella grundvärde. 
Bankfullmäktige beslöt att i enlighet med di
rektionens förslag med stöd av § 2 i mynt
lagen till statsrådet framställa,

att statsrådet efter att ha inhämtat Interna
tionella Valutafondens samtycke skulle besluta, 
att den finska markens internationella grund
värde, som sedan den 1 januari 1963 hade 
varit 0.27771 gram fint guld per mark, skulle 
bli 0.211590 gram fint guld per mark;

att statsrådet i brådskande ordning skulle 
fatta beslut om att till riksdagen avlåta pro
position till ny lag om exportavgift; och

att statsrådet skulle fatta beslut om att till 
riksdagen avlåta en proposition, enligt vilken 
tullarna på de produkter, som avses i artikel 3 
i överenskommelsen angående bildandet av en 
association mellan Republiken Finland samt 
medlemsstaterna i Europeiska frihandelssam- 
manslutningen, slopas den 1 januari 1968 (s. 
5 ).

Vidare beslöt bankfullmäktige att med stöd 
av 2 momentet av § 2 i myntlagen hålla be
handlingen av denna sak hemlig, till dess stats
rådets beslut om markens internationella grund
värde fattats.

Sedan Internationella Valutafonden gett sitt 
samtycke, beslöt statsrådet den 11 oktober 
med stöd av § 2 i myntlagen, att markens 
internationella grundvärde skulle vara 0.211590 
gram fint guld per mark och att beslutet 
skulle träda i kraft den 12 oktober 1967. 
Likaså gav statsrådet den 11 oktober riks
dagen proposition till lag om exportavgift.

kredit i Internationella Valutafonden. Finlands 
kvot i Internationella Valutafonden uppgick ef
ter höjningen våren 1966 till 125 miljoner dol
lar eller 400 mmk. Härav var det meningen att 
begära en kredit på 200 mmk utöver den an
del på 100 mmk, som Finland hade erlagt i 
guld till Internationella Valutafonden och som 
redan ingick i Finlands Banks valutareserv. 
Det sammanlagda beloppet av dessa poster ut
gjorde 93.75 miljoner US-dollar och skulle 
läggas till grund för ett avtal om en s. k. 
stand by-kredit. Av krediten skulle högst 70 
miljoner dollar eller 224 mmk kunna lyftas 
före den 1 september 1967 och resten, 23.75 
miljoner dollar eller 76 mmk, senast i mars
1968. Krediten bör betalas tillbaka senast tre 
år efter det att respektive poster lyfts. In
ternationella Valutafonden debiterar för arran
gemanget med stand by-krediten Va %  pro
vision, som erläggs i en klumpsumma men i 
samband med användningen av krediten betalas 
tillbaka i proportion till de lyfta beloppen. 
Dessutom bör V2 % erläggas på varje lyft be
lopp, då dragningen sker. Guldtranchen är rän- 
tefri, medan den årliga räntan på de delar av 
det överskjutande beloppet på 200 mmk, som 
varit i användning under högst 18 månader, 
utgör 2 % . Därefter växer räntan med V2 %  
varje halvår. Den effektiva räntan för kredit
beloppen blir sålunda 2.51 % vid en ett års, 
2.38 %  vid en två års och 2.68 %  vid en tre 
års kreditperiod. Krediter som är i använd
ning under högst tre månader är räntefria, 
men för dem liksom för guldtranchen debite
ras provision. Dragningarna sker i de valutor 
som Internationella Valutafonden och Finlands 
Bank kommer överens om (s. 10— 11).

Åberopande punkt 6 i § 17 i reglementet 
för Finlands Bank anmodade direktionen bank
fullmäktige att låta Finlands Bank uppta en 
stand by-kredit på högst 300 mmk i Inter
nationella Valutafonden på nämnda villkor. 
Bankfullmäktige gav vid ett möte den 1 mars 
sitt tillstånd till att Finlands Bank upptar den 
ovan nämnda utländska krediten.

Utländsk kredit till Finlands Bank

I en skrivelse av den 25 februari meddelade 
direktionen, att Finlands regering och Finlands 
Bank, med beaktande speciellt av vårens behov 
av kompletteringar av valutareserven, hade fört 
diskussioner om möjligheterna att uppta en

Återbetalning till penninginrättningarna av till- 
läggsräntorna på rediskonteringen

Vid ett möte den 20 juni föredrogs för bank
fullmäktige direktionens skrivelse av den 19 
juni, vilken innehöll förslag till ett arrange
mang, som skulle underlätta ställningen för en
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av de rediskonterande penninginrättningarna. 
Bankfullmäktige föreslog emellertid, att direk
tionen skulle överväga vilka motsvarande lätt
nader som kunde beviljas de andra penning
inrättningarna, och ärendet bordlädes därför till 
bankfullmäktiges följande möte.

Vid mötet den 28 augusti anförde direktio
nen, att dess ovan nämnda skrivelse inte gav 
anledning till några åtgärder, och föreslog, att 
bankfullmäktige skulle bevilja direktionen rätt 
att till de rediskonterande penninginrätt
ningarna återbetala de tilläggsräntor, som de
biterats på rediskonteringen för tiden januari—  
maj 1967. Bankfullmäktige godkände direktio
nens förslag vid samma möte.

Teckning av aktier i Teollistamisrahasto Oy 
(Industrialiserings}onden Ah) och i 

Sponsor Ah

I en till bankfullmäktige riktad skrivelse 
av den 21 september och en därtill fogad pro
memoria meddelade direktionen, att Finlands 
Bank under redogörelseåret vidtagit och plane
rat ett antal åtgärder, som skulle åstadkomma 
eller understödja sådana finansieringsarrange- 
mang, som kunde tillgodose de från tillväxt- 
och utvecklingspolitisk liksom från betalnings- 
balanspolitisk synpunkt viktiga närings- och 
produktionsgrenarnas kapitalbehov ( s. 7 ). 
Aktuella var bl. a. två planer, som syftade till 
att förbättra finansieringsmöjligheterna för små 
och medelstora industriföretag och även till 
att utveckla deras produktionsverksamhet och 
resultaten av denna. Den första planen bestod 
i att Industrialiseringsfonden Ab:s aktiekapital 
skulle höjas och den andra i att ett finansierings
institut av ny typ, ett utvecklingsbolag för 
industrin, skulle grundas.

I samband med omorganisationen av In
dustrialiseringsfonden Ab 1963 höjdes bolagets 
aktiekapital till 15 mmk, vilket fördelade sig 
på en serie A på 6 mmk och en serie B på 9 
mmk; den senare serien tecknades med bank
fullmäktiges tillstånd av den 21 november 1962 
av Finlands Bank. I enlighet med bolagsord
ningen har bolaget årligen inlöst aktier av 
serie B till ett värde av 300 000 mark, så att 
Finlands Banks innehav av dessa uppgår till 
ett belopp av 7.8 mmk.

Behovet att höja Industrialiseringsfonden 
Ab:s aktiekapital sammanhänger med att bo
lagets främmande kapital enligt villkoren för 
de lån det erhöll från Världsbanken åren 1963

och 1965 får vara högst tre gånger så stort 
som det egna kapitalet. Detta villkor har kun
nat uppfyllas endast genom att Världsbanken 
gått med på att vid beräkning av det ovan 
nämnda förhållandet jämställa de av bolaget 
emitterade debenturlånen med det egna kapi
talet. Även om Världsbanken möjligen allt
jämt skulle godkänna denna tolkning, har från 
dess liksom från Internationella Finansierings- 
bolagets håll emellertid framförts önskemål 
om att bolagets egentliga aktiekapital skulle 
höjas. Behovet att höja aktiekapitalet har även 
klart framkommit vid de överläggningar bo
laget på andra håll fört om upptagande av ut
ländska krediter.

Den planerade höjningen av aktiekapitalet 
utgjorde 12 mmk. Aktiekapitalet av serie A 
skulle höjas med 8 mmk, varav Finlands Bank 
vid den ursprungliga emissionen skulle teckna 
aktier till ett värde av 2 mmk i avsikt att 
senare sälja dem till ett antal nya aktionärer. 
Aktiekapitalet i serie B skulle höjas med 4 
mmk, som i sin helhet skulle tecknas av Fin
lands Bank. Begränsningarna med avseende på 
rösträtt och dividend skulle vara desamma för 
de nya som för de gamla aktierna av serie B. 
Bolaget skulle även i sin bolagsordning för
binda sig att lösa in dessa nya B-aktier på 
samma sätt som de gamla B-aktierna, dock så, 
att inlösningen av de nya B-aktierna skulle 
vidta först då de gamla B-aktierna i sin helhet 
befinner sig i Industrialiseringsfonden Ab:s 
ägo.

Finlands Bank hade med penninginrätt
ningarna förhandlat om att i Finland grunda 
ett utvecklingsbolag för industrin, vilket en
ligt planerna skulle få namnet Sponsor Ab. 
Planen hade framkallats av behovet att ut
vidga den konkurrenskraftiga produktionen och 
att främja uppkomsten av ny exportindustri 
liksom även av importersättande industri ge
nom att utveckla och understödja företagsverk
samheten. Det planerade nya utvecklingsbolaget 
skulle fylla en viktig uppgift, som inte hör till 
de nuvarande penning- och kreditinrättningar
nas verksamhetssfär. De erfarenheter som bl. a. 
Industrialiseringsfonden Ab:s verksamhet givit 
visar, att flera små och medelstora industri
företag har potentiella produkt- och produk- 
tionsidéer, som de inte kan utnyttja närmast 
beroende på brist på handledning och finansie- 
ringskapital. Att utveckla dylika idéer och upp
finningar och göra dem industriellt användbara 
skulle vara en av det nya bolagets huvudupp
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gifter. Å andra sidan skulle bolaget sträva till 
att fylla det på sista tiden tydligt skönjbara be
hovet av sådan företagsorganisation och struk
turrationalisering, som skulle effektivera före
tagens verksamhet och öka deras konkurrens
förmåga och tillväxtmöjligheter. Bolaget skulle 
erbjuda expert- och finansieringshjälp för dy
lika ändamål och härigenom kunna leda till 
uppkomsten av företag baserade på nya in
dustriella lösningar och samtidigt kunna skapa 
helt nya verksamhetsförutsättningar för många 
företag, som för närvarande på grund av för
åldrat produktsortiment e. d. är på tillbakagång 
och tydligen inte med egna krafter kan fort
sätta med eller utvidga sin produktion.

Enligt direktionens uppfattning borde Fin
lands Bank alltjämt delta i finansieringen av 
Industrialiseringsfonden Ab och därigenom 
bidra till att förbättra upplåningsmöjligheterna 
för landets småindustri och medelstora industri. 
Vidare borde banken såsom initiativtagare 
vara med vid grundandet av utvecklingsbolaget 
för industrin. Direktionen anmodade därför i 
den i början nämnda skrivelsen bankfullmäk
tige att berättiga Finlands Bank att vid den 
nya aktieemission, som Industrialiseringsfonden 
Ab planerade, teckna aktier av serie A till 
ett belopp av 2 mmk och av serie B till ett 
belopp av 4 mmk och att berättiga Finlands 
Bank att i det planerade utvecklingsbolaget för 
industrin, Sponsor Ab, teckna aktier till ett 
belopp av 6.5 mmk. Bankfullmäktige gav sitt 
tillstånd vid sitt möte den 27 september 1967.

Tillstånd till låneupptagningar för Mortgage 
Bank of Finland Oy

I en skrivelse av den 21 mars meddelade 
direktionen, att Banque Lambert S.C.S., Brys
sel, vore beredd att bilda ett bankkonsortium, 
vilket skulle åta sig att sälja ett av Mortgage 
Bank of Finland Oy emitterat obligationslån 
på högst 12 miljoner US-doIlar på den inter
nationella kapitalmarknaden. Lånets ränta skulle 
vara 7 V4. %  och låneperioden 1967— 1979. 
Lånets säkerhet skulle bestå av finska statens 
borgen, för vilken riksdagens befullmäktigande 
redan inhämtats. Lånemedlen skulle användas 
till finansiering av sådana industriprojekt, som 
framför allt bidrar till att göra den finländska 
industrin mångsidigare, bl.a. investeringar inom 
den kemiska och metallurgiska industrin och 
inom gruvdriften.

Enligt bolagsordningen för Mortgage Bank 
of Finland Oy får det sammanlagda beloppet 
av bankens utelöpande obligationer och andra 
förbindelser inte överstiga det 20-fa!diga belop
pet av aktiekapital, reservfond och debenturer. 
Direktionen meddelade i sin ovan nämnda 
skrivelse, att Mortgage Bank of Finland Oy:s 
egna medel visserligen är tillräckliga för att 
täcka dess nuvarande förbindelser men att ban
kens styrelse, emedan den ovan nämnda ut
ländska krediten inte skulle fylla bankens be
hov av lånekapital i så hög grad som vore 
önskvärt, hade planerat att utöka bankens egna 
medel genom att utge i § 14 i lagen om hypo- 
teksbanker avsedda debenturer till ett belopp 
av 15 mmk och med en ränta av 7 95. Deben- 
turerna skulle, sedan det utländska obligations
lånet i sin helhet betalts tillbaka, fr. o. m. 
1980 amorteras i lika stora poster under en 
period av 10 år.

Åberopande bankfullmäktiges beslut av den 
23 november 1955, enligt vilket bankfullmäk
tiges samtycke bör inhämtas för Mortgage Bank 
of Finland Oy:s upptagande av obligationslån 
och andra lån, anmodade direktionen i sin 
skrivelse bankfullmäktige att bevilja Mortgage 
Bank of Finland Oy tillstånd att uppta det 
ovan nämnda utländska obligationslånet på 
högst 12 miljoner US-dollar och debenturlånet 
på 15 mmk. Bankfullmäktige godkände fram
ställningen den 30 mars.

Tillstånd att bygga fjällstuga

Vid sitt möte den 1 mars gav bankfullmäk
tige sitt samtycke till att en fjällstuga avsedd 
till bankens personals disposition uppförs på 
ett område på omkring 1.30 ha av Laanila för
sökspark, vilket Finlands Bank genom ett 
kontrakt av den 16 december 1966 arrenderat 
av Skogsforskningsinstitutet för en tid av 60 
år.

Fonden för Finlands självständighets 
jubileumsår 1967

I sitt betänkande nr 2 med anledning av 
revisionen av Finlands Banks förvaltning och 
ställning under 1966 uppgav bankutskottet sig 
speciellt ha studerat bankfullmäktiges förslag 
i berättelsen för år 1966 om grundande av en 
fond med anledning av Finlands självständig-
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hetsjubileum och anse det angeläget att försla
get förverkligades för att bidra till att stabili
sera penningvärdet, påskynda den ekonomiska 
tillväxten i landet och förbättra landets inter
nationella konkurrensförmåga. Utskottet ansåg 
det motiverat att fatta beslutet om grundande 
av fonden, som skulle vara i Finlands Banks 
ägo och förvaltning, i samband med behand
lingen av bankfullmäktiges berättelse och att så 
skyndsamt som möjligt vidta åtgärder för ut
arbetande av stadgar för fonden, så att dessa 
i vederbörlig ordning kunde föreläggas riksda
gen för godkännande.

Riksdagen fattade den 2 juni 1967 beslut 
om att obligationer och med dem jämförbara 
värdepapper i Finlands Banks ägo till ett no
minellt värde av 100 mmk skulle överföras till 
en speciell fond, som skulle grundas med an
ledning av Finlands självständighets jubileumsår 
och förvaltas av Finlands Bank, och att riksda
gens beslut om grundande av fonden skulle 
remitteras till bankutskottet, för att detta till 
riksdagen skulle framställa vederbörligt förslag 
till stadgar för fonden.

Vid ett möte den 28 augusti föreläde direk
tionen bankfullmäktige ett inofficiellt utkast till 
stadgar för fonden, vilket utarbetats i banken 
på basen av en diskussion med bankutskottets 
ordförande. Utkastet tillställdes bankutskottet.

Bankutskottets betänkande nr 3 om faststäl
lande av stadgar för fonden och stora utskottets 
betänkande nr 96 i samma ärende föredrogs 
för bankfullmäktige den 15 november. Riksda
gen fastställde den 5 december stadgarna för 
fonden för Finlands självständighets jubileumsår
1967, och stadgarna publicerades i Finlands 
författningssamling den 21 december 1967 
(596/67).

Emedan det ankommer på bankfullmäktige 
att ge närmare föreskrifter om tillämpningen 
och tolkningen av fondens stadgar, godkände 
bankfullmäktige vid sitt möte den 13 december 
på framställning av direktionen en plan för 
inledande av fondens verksamhet. Bankfullmäk
tige anställde kansler Klaus Waris som över
ombudsman för fonden från ingången av 1968.

Ändringar i bankens avlöningsstat

Bankfullmäktige fastställde den 28 augusti 
och den 15 november vissa justeringar i § 3 
i avlöningsstaten: den 1 september 1967 inrät
tades en ny kassörsbefattning, två nya kontors- 
biträdesbefattningar och en ny vaktmästarbe-

fattning vid kontoret i Åbo och en ny kassörs
befattning och en ny kontorsbiträdesbefattning 
vid kontoret i Lahtis och ändrades två eldar
befattningar vid huvudkontoret till en vaktbe- 
fattning och en gårdskarlsbefattning; den 1 ja
nuari 1968 inrättades en ny kamrersbefattning 
vid huvudkontoret.

Ändringar i bankens pensionsstadga

Vid sitt möte den 11 oktober beslöt bank
fullmäktige att i enlighet med direktionens 
förslag ge 1 momentet av § 3 i Finlands Banks 
pensionsstadga följande ändrade lydelse:

” Förutsättning för erhållande av ål
derspension är, att tjänstgöringen upp
hört och att förmånstagaren fyllt 65 år 
eller, om förmånstagaren omedelbart 
före pensionsfallet varit i Finlands 
Banks eller sedeltryckeriets tjänst under 
en tid av minst fyra månader, 63 år, 
chaufför, montör och vakt, som står i 
befattningsförhållande, likväl 60 år, och 
kvinna, som står i befattningsförhål
lande, 55 år."

och bestämde att ändringen skulle träda i kraft 
samma dag.

Vid sitt möte den 13 december beslöt bank
fullmäktige likaså i enlighet med direktionens 
förslag att förlänga den tid, inom vilken för- 
månstagarna bör välja mellan 1964 och 1966 
års pensionsstadgor, med ett år eller till ut
gången av 1968 och fastställde motsvarande 
ändring i 2 momentet av § 26 i den pensions
stadga för Finlands Bank, som de fastställt den 
13 december 1966.

Höjning av befattningshavarnas avlöning

Med stöd av lagen om justering av statstjäns
temannens avlöning av den 24 juli 1964 och 
lagen om införande av denna lag av samma 
datum erhöll statstjänstemännen under redogö
relseåret en årshöjning med 3 % räknat från 
den 1 januari 1967 och med 2.5 %  räknat 
från den 1 juli 1967. På grund av löneglidning
arna på den allmänna arbetsmarknaden fick 
statstjänstemännen redan under 1966 en höj
ning som ersatte ” löneglidningsförlusten” , dvs. 
en summa som motsvarade 1.4 % av statens 
avlöningsutgifter. Under 1967 fick tjänstemän



2 2

nen av samma anledning en summa som 
motsvarade 1 % av avlöningarnas totalbelopp. 
Den av löneglidningsförlusten förorsakade höj
ningen, som sålunda under 1966 och 1967 
uppgick till sammanlagt 2.4 %  av avlöningar
nas totalbelopp, tillföll under de båda åren c. 
60 %  av statens totala tjänstemannakår i form 
av justeringar av placeringen i löneklasser.

I en skrivelse av den 14 augusti föreslog 
direktionen, att bankens ordinarie och extra- 
ordinarie befattningshavare även denna gång 
skulle beviljas en höjning av avlöningarna 
motsvarande den ovan avsedda årshöjningen av 
statstjänstemännens avlöningar, dvs. 3 %  räk
nat från den 1 januari och 2.5 %  räknat från 
den 1 juni 1967. För att det inte skulle uppstå 
någon eftersläpning av förtjänstnivån i förhål
lande till staten i detta avseende och å andra 
sidan med beaktande av de år 1966 verkställda 
och de i direktionens ovan nämnda skrivelse 
för 1967 föreslagna små justeringarna av löne
grupperna, vilka sammanlagt berörde endast 
c. 10 % av bankens befattningshavare och 
uppgick till c. 0.2 %  av bankens avlönings- 
utgifter, föreslog direktionen vidare på hem
ställan av bankens tjänstemannaförening, att en 
höjning av avlöningarna för bankens ordinarie 
och extraordinarie befattningshavare, som skulle 
ersätta den av löneglidningsförlusten betingade 
höjningen hos staten och uppgå till 2.2 % , 
skulle företas den 1 januari 1967.

Vid sitt möte den 28 augusti godkände bank
fullmäktige direktionens förslag och beslöt 
likaså på framställning av direktionen, att de 
på nämnda sätt höjda lönerna skulle erläggas 
till befattningshavarna fr. o. m. den 1 septem
ber 1967 och att de retroaktiva betalningarna 
skulle få erläggas till befattningshavarna så 
snart som det tekniskt sett var möjligt.

Beviljade familjepensioner och understöd

Bankfullmäktige beviljade under 1967 en 
familjepension och tre understöd.

Direktionen

Vid sitt möte den 10 maj beviljade bank
fullmäktige direktionens ordförande Klaus Wa- 
ris rätt att fr. o. m. den 1 juni 1967 tillsvidare 
såsom bisyssla inneha kanslersämbetet vid 
Kauppakorkeakoulu.

Vid samma möte förordnade bankfullmäk
tige med stöd av 3 momentet av § 1 i bankens

instruktion bankdirektören, filosofie doktorn 
Reino Rossi till suppleant för direktionens ord
förande.

Republikens president beviljade den 13 okto
ber filosofie doktorn Klaus Waris av honom 
begärt avsked från tjänsten som direktionens 
ordförande räknat från den 31 december 1967 
och utnämnde genom öppet brev av samma 
datum finansministern, filosofie doktorn Mauno 
Henrik Koivisto till ordförande i direktionen 
räknat från den 1 januari 1968.

Den 30 mars beslöt bankfullmäktige, att 
direktionens ordförandes och ledamöters löner 
skulle höjas med en viss procent räknat från 
den 1 januari och den 1 juni 1967.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1968 enligt bankfullmäktiges beslut följande 
personer:

kontoret i Björneborg: kontrollanter direk
tören Yrjö Edvard Nurmi och borgmästaren 
Väinö Wilhelm Hahta samt suppleanter politie- 
borgmästaren Olavi Einar Koivisto och verk
ställande direktören Heimo Kalervo Kaitila;

kontoret i Joensuu: kontrollanter vicehärads- 
hövdingen Mauno Moilanen och köpmannen 
Aulis Erkki Tahvo Aho samt suppleanter rek
torn, filosofie magistern Aulis Olavi Waldemar 
Koivusalo och landskamreren, vicehäradshöv- 
dingen Otto Alvar Gustaf Sorasalmi;

kontoret i jyväskylä: kontrollanter polisin
spektören, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Karpio och justitieborgmästaren Aaro Tapio 
Häkkinen samt suppleanter direktören, agrono- 
mie och forstkandidaten Veikko Verner Vares- 
maa och landskamreren, vicehäradshövdingen 
Uuno Osmo Volmari Aarnio;

kontoret i Kotka: kontrollanter fabriksche
fen, överingenjören Mauno Sopanen och polis
mästaren Eero Johannes Kettunen samt supp
leanter justitierådmannen Heikki Pajari och 
vicehäradshövdingen Leif Gunnar Thuresson 
Häggblom;

kontoret i Kuopio: kontrollanter borgmästa
ren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och hovrätts
rådet Toimi Tulikoura samt suppleanter agro
nomen Lauri Arvid Pekkarinen och kontors
chefen, diplomekonomen Lauri Johannes Salmi;

kontoret i Lahtis: kontrollanter direktören 
Esko Bruno Kunnas och justitierådmannen 
Timo Johannes Tuori samt suppleanter rektorn
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Ilmari Johannes Vartiainen och stadsfogden, 
juris kandidaten Matti Sakari Rintala;

kontoret i Rovaniemi: kontrollanter kontors
chefen, diplomekonomen Juho Kalervo Lahti
nen och länsassessorn, vicehäradshövdingen 
Vilho Johannes Haataja samt suppleanter stads- 
sekreteraren, vicehäradshövdingen Aarne Johan
nes Koponen och Iänsskatteinspektören, juris 
kandidaten Erkki Emanuel Ollila;

kontoret i St Michel: kontrollanter härads
hövdingen Jaakko Armas Kinnunen och rektorn 
Pauli Veli Vainio samt suppleanter domkapi- 
telsassessorn, vicehäradshövdingen Mauri Pertti 
Toiviainen och befolkningsskyddsinspektören, 
vicehäradshövdingen Viljo Uolevi Lehtolainen;

kontoret i Tammerfors: kontrollanter jus
titieborgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen 
och konsuln, verkställande direktören, diplom
ingenjören Lauri Veikko Virkkunen samt supp
leanter universitetssekreteraren, vicehäradshöv
dingen Aunis Kasperi Kantonen och stadssek- 
reteraren, vicehäradshövdingen Matti Esaias 
Nahkola;

kontoret i Uleåborg: kontrollanter stadshus- 
hållningsinspektören, diplomekonomen Vilie 
Kalevi Matturi och direktören, diplomekono
men Lauri Johannes Heikkinen samt supplean
ter Iänsskatteinspektören, vicehäradshövdingen 
Aulis Evert Virtanen och stadsjuristen, vice
häradshövdingen Erkki August Korhonen;

kontoret i Vasa: kontrollanter chefen för om- 
sättningsskattebyrån, juris kandidaten Åke Jo 
hannes Helanko och fabrikschefen Ralf-Erik 
Klockars samt suppleanter landssekreteraren, 
vicehäradshövdingen Henrik Matias Palomäki 
och direktören, diplomekonomen Esko Olavi 
Antero Kaikko; samt

kontoret i Åbo: kontrollanter länsrådet Yrjö 
Hemminki Aliharmi och lantbruksrådet Frans 
Einari Karvetti samt suppleanter rektorn, pro
fessorn Auvo Armo Säntti och stadssekretera- 
ren, vicehäradshövdingen Tauno Ilmari Maijala.

Helsingfors den 20 mars 1968.

VEIKKO
Aarne Saarinen 
T. Junnila 
Eino Uusitalo 
Ingvar S. Melin

Bankfullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade under 1967 
följande av riksdagens elektorer för nämnda 
åliggande valda personer:

Kokkola, Veikko Johan, stadsdirektör, 
Saarinen, Aarne Armas, partiordförande, 
Kaasalainen, Nestori Johannes, lantbrukare, 
Junnila, Tuure Jaakko Kalervo, filosofie dok

tor, bankdirektör,
Paasio, Kustaa Rafael, chefredaktör,
Uusitalo, Eino Oskari, agrolog,
Lehto, Oiva, sektionssekreterare,
Korsbäck, Verner Valentin, agronomie och 

forstmagister,
Salonen, Olavi Oskar, sociologie magister, 

direktör.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade under hela året 
ledamoten av bankfullmäktige Kokkola och som 
viceordförande ledamoten av bankfullmäktige 
Saarinen.

Revisorerna

Till revisorer av bankens räkenskaper för
1967 utsåg elektorerna följande personer: 

Siltanen, Sylvi Cecilia, bokförare; suppleant 
Paasivuori, Tyyne Maria, socionom;

Sinkkonen, Yrjö, kommunalråd; suppleant 
Wainio, Weijo Werner, politices doktor;

Kivimäki, Erkki Antero, ekonom; suppleant 
Aitamurto, Aarno Kari Antero, vicehäradshöv- 
ding;

Kemppainen, Jaakko Abram, vicehäradshöv- 
ding; suppleant Nordström, Torsten Edvin, 
diplomingenjör;

Hykkäälä, Heikki Kalervo, byråchef; supp
leant Vilponiemi, Väinö Antero, distriktssekre- 
terare.

KOKKOLA
Nestori Kaasalainen 
Rafael Paasio 
Oiva Lehto 
Olavi Salonen

Pertti Tammivuori


