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om familjepensioner samt vidtogs i ärendet 
erforderliga ändringar av punkterna 20 och 22 
i 1 momentet av § 17 i reglementet. Jäm
fört med Finlands Banks gällande familjepen- 
sionsbestämmelser skulle ändringarna innebära, 
att familjepensionsskyddet även omfattar per
soner som står i privaträttsligt arbetsförhål
lande till banken, dvs. sedeltryckeriets perso
nal, kökspersonalen, städerskorna och vissa 
gårdskarlar, att bankens familjepensioner i till
lämpliga delar fastställs enligt samma stadgan- 
den som familjepensionerna för personer i 
tjänste- och arbetsförhållande till staten, att 
bankens familjepensioner beviljas av direktio
nen, i vars beslut ändring får sökas genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, att 
bankens pensionsombud har rätt att följa med 
handläggningen av familjepensionsärenden i 
direktionen samt att närmare bestämmelser 
om erläggandet av familjepension och om pen
sionsskyddet ges i den av bankfullmäktige fast
ställda familjepensionsstadgan.

I sin skrivelse av den 23 maj föreslog direk
tionen därför, att bankfullmäktige för Finlands 
Bank skulle fastställa den nya familjepensions
stadgan, vilken som bilaga fogats till skrivelsen.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
förslag den 3 juni och fastställde i överens
stämmelse därmed familjepensionsstadgan för 
Finlands Bank och bestämde, att den skall 
träda i kraft den 1 januari 1969.

Upphävande av 1 momentet av § 14 i 1957 
års familjepensionsstadga

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
23 maj meddelade direktionen, att de av Fin
lands Banks manliga tjänste- och befattnings
havare, vilka blivit utnämnda till ordinarie 
tjänst eller befattning före den lag om familje- 
pensionsförsäkring för innehavare av statens 
tjänst eller befattning, som utfärdades den 29 
juni 1951, trädde i kraft och vilka är delägare 
i Civilstatens änke- och pupillkassa samt har 
bibehållit sina försäkringsvillkor oförändrade, 
alltjämt till den nuvarande familjepensionsfon
den erlägger månatlig försäkringspremie i en
lighet med kassans stadgar. Enligt 1 momen
tet av § 14 i bankens familjepensionsstadga 
av 1957 skall från den familjepension, som 
banken betalar, avdras det av ifrågavarande 
kassa erlagda pensionsbeloppet. Detta inne
bär, att Finlands Bank indrar den av kassan

beviljade pensionen, som tjänstemannen likväl 
har inbetalat till sin pensionsålder. Direktio
nen ansåg skäl föreligga att rätta till denna 
inkonsekvens och föreslog, att 1 momentet av 
§ 14 i den år 1957 fastställda familjepensions
stadgan skulle upphävas.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
förslag vid sitt möte den 3 juni och bestämde, 
att stadgandena i 1 momentet av § 14 i den 
år 1957 fastställda familjepensionsstadgan för 
Finlands Bank inte mera tillämpas från in
gången av den kalendermånad, som följer på 
dagen för stadfästandet av Finlands Banks nya 
familjepensionsstadga, dvs. den 3 juni 1969.

Tillstånd för Mort gage Bank of Finland Oy 
att uppta lån

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
30 januari meddelade direktionen, att Banque 
Lambert S. C. S., Bryssel, vore beredd att 
bilda ett bankkonsortium, vilket skulle åta 
sig att på den internationella kapitalmarkna
den sälja ett av Mortgage Bank emitterat obli
gationslån på högst 60 miljoner D-mark. Lå
nets ränta skulle vara 6.75 % , emissionskur- 
sen 97.5— 98 %  och lånetiden 15 år, varav de 
2— 3 första åren skulle vara friår. Lånet skulle 
garanteras av finska staten. Åberopande bank
fullmäktiges beslut av den 23 november 1955, 
enligt vilket bankfullmäktiges samtycke bör 
inhämtas för Mortgage Banks obligationslån 
och andra lån, anmodade direktionen i sin 
skrivelse bankfullmäktige att bevilja Mortgage 
Bank tillstånd att uppta ifrågavarande ut
ländska obligationslån. Bankfullmäktige god
kände ansökan den 25 februari.

Tillstånd att teckna aktier i Internationella 
Regleringsbanken (B IS) ävensom att godkänna 

ändring av bolagsordningen

Vid sitt möte den 3 juni gav bankfullmäk
tige i enlighet med direktionens förslag i skri
velse av den 30 maj sitt tillstånd till att Fin
lands Bank tecknar i samband med höjningen 
av Internationella Regleringsbankens (Bank 
for International Settlements) aktiekapital 
utan kontantbetalning emitterade 5 004 nya 
aktier, vilka samtliga berättigar till full divi
dend och höjer det röstetal Finlands Bank 
disponerar över till 8 000, ävensom att Fin
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lands Bank godkänner i direktionens skrivelse 
relaterade förslag till ändring av Internatio
nella Regleringsbankens bolagsordning till de 
delar den berör vinstfördelningen.

Tomtbyte för filialen i Uleåborg

Direktionen föreslog i september att bank
fullmäktige måtte besluta, att den av Finlands 
Bank ägda, i kvarteret nr 7 i I stadsdelen av 
Uleåborgs stad belägna tomten nr 31 för filia
len i Uleåborg jämte byggnader skulle över
låtas till Uleåborgs stad mot att staden i gen
gäld till Finlands Bank skulle överlåta ägan
derätten till tomt nr 1 i kvarteret nr 14 i 
I stadsdelen av Uleåborgs stad och till Fin
lands Bank erlägga 130 000 mark för byggna
derna på tomt nr 31.

Sitt förslag motiverade direktionen med att 
Uleåborgsfilialens nuvarande hus, som är upp
fört 1883, är beläget inom det område av cen
trum, vilket kommer att ingå i den s.k. gamla 
staden, vars gamla byggnader man försöker 
skydda mot rivning och bevara så oförändrade 
som möjligt. Denna omständighet utgör jämte 
tomtens grund ett hinder för uppförandet av 
de underjordiska befolkningsskydds- och valv
utrymmen som filialkontoret behöver. Dess
utom motsvarar inte filialens kontorsutrymmen 
kraven på en modern banklokalitet. Det är 
inte heller möjligt att genomföra modernise
ringar. Uleåborgs stad däremot önskade överta 
bankens hus, som är uppfört efter arkitekt 
Th. Deckers ritningar, och var beredd att till 
banken överlåta en obebyggd tomt belägen i 
en i historiskt och arkitektoniskt avseende vär
defull omgivning invid Franzénsparken, på c. 
150 m:s avstånd från det nuvarande huset. 
Tomtens areal är 1 858 m2, byggnadsrätten 
sammanlagt 2 000 m2 och grunden lämpar sig 
även för byggandet av underjordiska utrym
men. Staden skulle även gå med på att ban
kens nuvarande tomt utan arrendevederlag för
blir i bankens besittning till dess att den nya 
byggnaden på tomt nr 1 har blivit färdig och 
banken har flyttat in. Däremot skulle besitt
ningen av tomt nr 1 genast övergå till ban
ken, varför banken när som helst kunde inleda 
byggnadsarbetena.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
förslag vid sitt möte den 24 september och 
godkände det föreslagna tomtbytet. Bytesbre
vet undertecknades den 2 oktober.

Köp av jordområde för sedeltryckeriet

Emedan Finlands Banks sedeltryckeris nuva
rande maskin-, lager- m. fl. utrymmen blivit 
otillräckliga då verksamheten expanderat, er
höll direktionen, på anhållan, den 25 februari 
av bankfullmäktige fullmakt att inleda under
handlingar om köp av ett jordområde för det 
nya sedeltryckeriet av Helsinge kommun, vil
ken som resultat av de sonderingar direktio
nen låtit företa hade offererat det utanför sta
den belägna område som föreföll bäst lämpat 
för ändamålet.

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
28 november framhöll direktionen, att i enlig
het med ett önskemål från bankfullmäktiges 
sida hade tomtförfrågan även gjorts hos Hel
singfors stad, men då något för ändamålet 
lämpat område inte kunnat anvisas banken 
inom stadens gränser, hade direktionen av 
Helsinge kommun införskaffat bindande för- 
säljningsanbud på ett jordområde, som hör till 
i kommunens ägo befintliga Stubbacka lägen
het RNr 222 och som direktionen redan den 25 
februari förklarat vara lämpat för ändamålet. 
Ifrågavarande område är beläget i Voutila- 
industriområde i Vinickby by av Helsinge 
kommun invid den yttre ringvägen på c. 1.5 
km:s avstånd från korsningen med riksvägen 
till Tavastehus och på c. 20 km:s avstånd 
från Helsingfors.

I sitt anbud framlade kommunen tre alter
nativa förslag till areal, varierande mellan c. 16 
ha och c. 64 ha, för det område, vilket skulle 
bli föremål för köp, och meddelade, att den 
förbinder sig att före utgången av 1970 ut
föra på området erforderlig kommunalteknik, 
varmed avses att bygga en gata från tomt
gränsen till Helsingfors omfartsväg benämnda 
landsväg och vatten- och avloppsledningar ända 
till tomtgränsen. Enligt planeringsbestämmel- 
serna för industriområdet får på området vå- 
ningsytinnehållet i proportion till byggnads- 
ytinnehållet utgöra högst 1.00 och den till 
bygget utnyttjade arealen högst 60 %  av tom
tens areal. I områdets fabriks- och lagerbygg
nader får inrymmas kontors-, matserverings- 
och övriga motsvarande utrymmen som ankny
ter sig till dessa byggnaders användning, och 
på området får endast uppföras de bostäder, 
som oundgängligen behövs för anläggningens 
bruk. Till anbudet fogade grundundersöknings- 
kartor utvisade, att det minsta offererade om
rådet till övervägande del bestod av åkerareal
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invid ringvägen, medan den övriga delen av 
det utbjudna området även omfattade för byg
gande av underjordiska utrymmen lämpat berg 
och att i det största offererade området dess
utom ingick delvis kärrartad och till avfalls
område lämpad terräng. Kommunens försälj- 
ningsanbud var på grund av den stora efter
frågan på industriområden endast i kraft till 
utgången av redogörelseåret.

Direktionen meddelade i sin skrivelse, att 
med beaktande av det offererade områdets 
terrängförhållanden och byggnadsbestämmelser 
samt det byggnadsbehov, som nu kan påvisas 
och som borde förverkligas inom de närmaste 
30 åren, vartill kommer de parkeringsplatser, 
grönområden mm., som enligt planeringsbe- 
stämmelserna bör reserveras, skulle det största 
offererade området om c. 64 ha vara den för
delaktigaste arealen för det nya sedeltryckeriet 
och dess tekniska anläggningar. Härvid skulle 
anläggningarnas avfallsfråga även kunna ord
nas, och kring den egentliga byggnadsarealen 
bildas en gränszon, vilket skulle underlätta or
ganiseringen av områdets bevakning och lös
ningen av säkerhetsfrågorna. Då det område 
som skall anskaffas bör täcka behovet av bygg- 
nadsareal för sedeltryckeriet jämte därtill an
slutna ävensom en del andra tekniska anlägg
ningar långt in i framtiden och då nu utbjudits 
ett för ändamålet lämpat område på lagom av
stånd från staden, föreslog direktionen, att 
bankfullmäktige skulle besluta att Finlands 
Bank för sedeltryckeriet jämte därtill anslutna 
ävensom en del andra tekniska anläggningar 
skulle köpa det utbjudna c. 64 ha stora om
råde, som hör till den av Helsinge kommun 
ägda, Stubbacka benämnda lägenheten RNr 2n i 
Vinickby by av Helsinge kommun för en köpe
skilling om 2.5 mmk och på övriga av direk
tionen överenskomna köpvillkor ävensom att 
direktionen skulle berättigas att med Helsinge 
kommun ingå ett avtal om utförandet av de 
kommunaltekniska arbeten, som betjänar ifråga
varande område, mot en ersättning om 1.5 
mmk.

Bankfullmäktige godkände direktionens fram
ställning den 5 december. Köpebrevet och ett 
särskilt avtal om de kommunaltekniska arbe
tena undertecknades den 18 december.

Utländska agenturbanker

Vid sitt möte den 24 september beslöt bank
fullmäktige att följande utländska bankinstitut

antas som Finlands Banks korrespondentban
ker: Scandinavian Bank Ltd, London, Com- 
merzbank AG, Diisseldorf, Detroit Bank and 
Trust Company, Detroit, ävensom de bank
institut, vilkas huvudkontor redan är bankens 
agenturbanker, nämligen: Canadian Imperial 
Bank of Commerce, New York, First National 
City Bank, London, Deutsche Bank AG, Frank
furt a. M. och Dresdner Bank AG, Diissel- 
dorf. Bankfullmäktige beslöt dessutom, att 
alla centralbanker, med vilka Finlands Bank 
upprätthåller bankförbindelser, betraktas som 
Finlands Banks utländska agenturbanker och 
att Internationella Valutafonden, Internatio
nella Återuppbyggnadsbanken, Internationella 
Finansieringsbolaget, Internationella Utveck- 
lingsorganisationen, Asiatiska Utvecklingsban
ken och Inter-American Development Bank 
jämställs med bankens utländska agenturban
ker.

Tillstånd att teckna aktier i Saariselkä Oy

Vid sitt möte den 3 juni gav bankfullmäk
tige på direktionens förslag sitt tillstånd till 
aktieteckning, varigenom banken fick i sin 
ägo tio aktier å 1 000 mark i Saariselkä Oy. 
Bolaget syftar närmast till att låta uppföra en 
skidlift på sluttningen av Kaunispää invid Fin
lands Banks fjällstuga, vilket kommer att ut
vidga möjligheterna att använda bankens stuga.

Beviljade familjepensioner och understöd samt 
beviljad begravningshjälp

Bankfullmäktige beviljade under 1969 en 
familjepension, ett understöd och i tre fall 
begravningshj älp.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1970 enligt bankfullmäktiges beslut följande 
personer:

kontoret i Björneborg: kontrollanter borg
mästaren Väinö Wilhelm Hahta och politie- 
borgmästaren Olavi Einar Koivisto samt supp
leanter verkställande direktören Heimo Ka
lervo Kaitila och direktören, diplomekonomen 
Lasse Jukka Pollari;

kontoret i Joensuu: kontrollanter vicehärads-

21

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, lant- 
bruksrådet, agronomie- och forstkandidaten 
Veikko Verner Varesmaa och landskamreren, 
vicehäradshövdingen Uuno Osmo Volmari Aar
nio;

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 
Ilmari Johannes Vartiainen och stadsfogden, 
juris kandidaten Matti Sakari Rintala;

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

kontoret i St Michel: kontrollanter rektorn 
Pauli Veli Vainio och befolkningsskyddsinspek- 
tören, vicehäradshövdingen Viljo Uolevi Lehto
lainen samt suppleanter justitierådmannen 
Jorma Kalevi Pekonen och merkantilchefen, 
merkonomen Erkki Heikki Nevasaari;

kontoret i Tammerfors: kontrollanter justi
tieborgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen och 
universitetssekreteraren, vicehäradshövdingen 
Aunis Kasperi Kantonen samt suppleanter 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Matti 
Esaias Nahkola och verkställande direktören, 
kandidaten i förvaltningslära Eero Einar Lind
fors;

kontoret i Uleåborg: kontrollanter stadshus- 
hållningsinspektören, diplomekonomen Ville

Kalevi Matturi och länsskatteinspektören, vice
häradshövdingen Aulis Evert Virtanen samt 
suppleanter stadsjuristen, vicehäradshövdingen 
Erkki August Korhonen och polisinspektören, 
vicehäradshövdingen Yrjö Kalervo Liisto;

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

kontoret i Åbo: kontrollanter länsrådet Yrjö 
Hemminki Aliharmi och lantbruksrådet Frans 
Einari Karvetti samt suppleanter professorn 
Auvo Armo Säntti och stadssekreteraren, vice
häradshövdingen Tauno Ilmari Maijala.

Bank fullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade under 1969 
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, partiordförande, 
Uusitalo, Eino Oskari, agrolog,
Lehto, Oiva, sektionssekreterare,
Melin, Ingvar Selimson, ekonomie licentiat, 

filosofie magister, direktör,
Salonen, Olavi Oskar, sociologie magister, 

vice chefdirektör.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade hela året leda
moten av bankfullmäktige Kokkola och som 
vice ordförande ledamoten av bankfullmäktige 
Saarinen.

Revisorerna

Till revisorer av bankens räkenskaper för
1969 utsåg elektorerna följande personer:

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

Sinkkonen, Yrjö, kommunalråd; suppleant 
Pesola, Pekka Antero, vicehäradshövding;
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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.

Helsingfors den 19 mars 1970.

VEIKKO KOKKOLA

Aarne Saarinen 
T. Junnila 
Eino Uusitalo 
Ingvar S. Melin

Nestori Kaasalainen 
Rafael Paasio 
Oiva Lehto 
Olavi Salonen

Pertti Tammivuori


