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en del penninginrättningars obligationsportfölj 
har redan blivit otillräcklig för ändamålet. Då 
alla prognoser tyder på att penninginrätt
ningarnas centralbanksskuld också under 1971 
kommer att växa bl.a. på grund av den ogynn
samma utvecklingen av betalningsbalansen, an
såg direktionen, att den ånyo borde få full
makter att reglera eventuella överskridningar 
i penninginrättningarnas kreditkvoter via dis
konteringen eller rediskonteringen, vilket skulle 
förutsätta tilläggsränta som sanktion. Möjlig
heten till obligationstransaktioner skulle härvid 
endast begränsas till vissa specialfall. Rätten 
att uppbära tilläggsränta kunde enligt direk
tionens åsikt baseras på det beslut som bank
fullmäktige fattade senast vid sitt möte den 
27 april 1962.

Bankfullmäktige beslöt den 24 november i 
enlighet med direktionens förslag att ändra sitt 
räntebeslut av 12. 12. 1969 så att Finlands 
Bank, vid beviljande av diskonterings- och 
rediskonteringskredit åt inhemska penninginsti
tut inom ramen för direktionens allmänna 
kreditdirektiv debiterar en ränta om 7 %  per 
år och så att direktionen dessutom, beroende 
på penninginrättningens skuld till Finlands 
Bank, har rätt att enligt prövning uppbära en 
tilläggsränta om högst 4 % .

Räntan på Finlands Banks depositionsbevis

Direktionen hemställde den 18 mars till 
bankfullmäktige att kreditinstituten borde ges 
alternativa placeringsobjekt för att kunna 
utjämna variationerna i utlåningen. Kortfristiga 
marknadsgilla värdepapper står emellertid inte 
till buds i hemlandet, och under nuvarande 
förhållanden kan Finlands Bank inte heller 
tillåta kreditinstituten att i större utsträckning 
göra placeringar i kortfristiga utländska till
godohavanden. Då det vore angeläget, att 
inhemska placeringar skulle minska penning
utbudet på samma sätt som utländska, borde 
de verkställas i Finlands Bank. Detta kan likväl 
inte ske genom terminsköp av obligationer, då 
bankens obligationsportfölj inte förslår för 
ändamålet. I en liknande situation år 1960 
inledde Finlands Bank försäljning av tidsbundna 
depositionsbevis. Bankfullmäktige beslöt då 
bevilja Finlands Bank fullmakt att på sina 3 
och 6 månaders depositionsbevis enligt direk
tionens prövning erlägga högst 5 % i årlig 
ränta. Denna fullmakt gällde först till mitten

av 1961 och utsträcktes senare till slutet av 
1962.

Direktionen konstaterade i sin skrivelse, att 
det också nu vore angeläget att ta i bruk 
depositionsbevis, vilket skulle förutsätta att 
bankfullmäktige berättigade banken att erlägga 
ränta på dessa. Enligt direktionens uppfattning 
borde depositionsbevisens löptid variera från 
7 dagar till 12 månader. Räntan skulle bestäm
mas på basen av bl. a. löptiden och det rådande 
läget på penningmarknaden. Med beaktande av 
den dåvarande räntenivån skulle räntan vara 
högst 8 %  per år. Då räntebetalning enligt 
bankens reglemente kan tillåtas endast på 
grund av särskilda omständigheter, kunde rätt 
härtill med stöd av den exceptionella ökningen 
i kreditvolymen beviljas till utgången av 1971. 
Banken skulle alltså kunna sälja 12 månaders 
depositionsbevis under hela redogörelseåret och 
bevis för kortare tid ännu under 1971.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
framställning den 19 mars och beslöt berättiga 
Finlands Bank att till utgången av 1971 på 
sina, på innehavaren ställda minst 7 dagars 
och högst 12 månaders depositionsbevis enligt 
direktionens prövning erlägga högst 8 % i årlig 
ränta.

Räntorna på vissa konjunkturreserveringar

Vid ett möte den 20 oktober föredrogs för 
bankfullmäktige direktionens skrivelse av den
15 oktober, i vilken direktionen för bankfull
mäktige föreslog, att Finlands Bank skulle 
berättigas erlägga högst 8 %  i årlig ränta på 
de konjunkturdepositioner, som i förskott 
skulle inbetalas till Finlands Bank med stöd 
av det tilläggsavtal om konjunkturreserveringar 
varom underhandlingar pågick, och högst 6 % 
i årlig ränta på de depositioner, som i enlighet 
med lagen om skattelättnader för främjande 
av sjöfarten hade inbetalats till Finlands Bank 
inom ramen för gällande konjunkturreserve- 
ringssystem eller skulle komma att inbetalas 
med stöd av det tilläggsavtal varom under
handlingar fördes.

I motiveringarna till sitt förslag nämnde 
direktionen, att Finlands Bank på uppdrag av 
regeringen hade fört underhandlingar med 
Finska Träförädlingsindustriernas Centralför
bund och Finlands Industriförbund för att få 
till stånd ett tilläggsavtal om konjunkturreser
veringar. Vid underhandlingarna, som befann
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sig i sitt slutskede, hade man utgått från att 
de i tilläggsavtalet inbegripna förpliktelserna 
till konjunkturreserveringar skulle upphävas 
den 31 januari 1971, såvida inte vissa åtgärder 
från statsrådets sida därförinnan vidtagits och 
klarhet erhållits om en del av förutsättningarna 
för en fortsatt stabiliseringspolitik. För att till- 
läggsavtalet skulle kunna upphävas borde före
tagen betala in sina i form av konjunkturde
positioner erlagda konjunkturreserveringar på 
ett särskilt konto i Finlands Bank. Från detta 
konto skulle medlen vid en fortsättning av 
tilläggsavtalet först i slutet av januari 1971 
överföras till de i lagen om beskattning av 
konjunkturdepositioner (892/69) stadgade kon
tona. Enligt denna lag skulle Finlands Bank 
på konjunkturdepositionerna erlägga en årlig 
ränta om 3 V\ % , som vore skattefri och skulle 
motsvara en skattepliktig ränta om c. 8 % . 
Finlands Bank hade vid underhandlingarna 
meddelat, att banken var beredd att erlägga 
ränta på de ovan nämnda, i förskott verk
ställda konjunkturdepositionerna förutsatt att 
bankfullmäktige gav sitt tillstånd. Direktionen 
skulle fastställa räntan till 8 % , om tilläggs
avtalet inte upphävdes, och till 6 % , om det 
upphävdes.

De nuvarande konjunkturreserveringssyste- 
men omfattar också avtal, som statsrådet har 
ingått med företag och grupper av företag 
vilka inte tillhör de tidigare nämnda central
organisationerna. Också med dessa fördes 
underhandlingar för att få till stånd tilläggs
avtal. För rederirörelsens del hade som alterna
tiv konjunkturreserveringsform avtalats de i 
lagen om skattelättnader för främjande av sjö
farten (229/66) avsedda depositionerna i Fin
lands Bank, de s.k. fartygsanskaffningsdeposi- 
tionerna. Enligt lagen skulle då dessa deposi
tioner lyfts erläggas en ränta om 3 % per år. 
Finlands Bank hade såväl tidigare som vid de 
nu pågående underhandlingarna uppgett sig 
vara beredd att på dessa fartygsanskaffnings- 
depositioner erlägga en högre ränta om 6 % , 
såvida bankfullmäktiges medgivande kunde in
hämtas.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 17 november.

Höjning av befattningshavarnas avlöning

Genom en lag given den 12 december 1969 
(766 /69 ) om ändring av § 19 i lagen av den

24 juli 1964 (427 /64 ) om justering av stats- 
tjänstemännens avlöning, sådan denna paragraf 
lydde i lagen av den 9 juli 1968 (43 0 /6 8 ), 
stadgades, att justering av statstjänstemännens 
avlöningar, med avvikelse från de för år 1969 
stadgade justeringsgrunderna, under år 1970 
skulle företas enligt de grunder, om vilka 
avtalats i den överenskommelse som den 11 
september 1969 ingicks mellan arbetstagarnas, 
funktionärernas och tjänstemännens mest repre
sentativa fackliga centralorganisationer och 
arbetsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer.

Statsrådet och statstjänstemännens central
organisationer hade den 12 juni 1966 ingått 
avtal om utgångsnivåjustering av statstjänste
männens avlöningar för 1970. Då överenskom
melse om justering av statstjänstemännens av
löningar för år 1970 inte nåtts före fastställd 
tidpunkt eller den 16 december 1969, verk
ställde statsrådet med avvikelse från det i lag 
stadgade medlingsförfarandet justeringen för år
1970 och fastställde genom sitt beslut av den 
30 december 1969 (832 /69 ) de tjänstemanna
avlöningar som skulle erläggas från den 1 ja
nuari 1970.

Justeringen innebar, att statstjänstemännens 
grundlöner och -arvoden samt avtalslöner för 
att motsvara de med 18 penni höjda timlönerna 
på den privata arbetsmarknaden höjdes med 
30 mark per månad, likväl med minst 1 % . 
Därutöver beviljades för tjänstemannalönernas 
förbättrande en summa motsvarande 1.3 % av 
statens årliga lönesumma. Därav motsvarade 
1 procentenhet regleringshöjningarna av avlö
ningarna och 0.3 procentenheter sociala förmå
ner, beviljade arbetstagarna i samband med 
stabiliseringsavtalet. I summan ingick den 
kostnad, som sänkningen av den till statens 
ålderstillägg berättigande åldersgränsen från 21 
till 20 år orsakade och som enligt uppgift 
motsvarade 0.06 % av den ovan nämnda löne
summan.

Direktionen föreslog i sin skrivelse av den 
14 januari, att bankens befattningshavares av
löningar vid ingången av 1970 skulle justeras 
på motsvarande sätt som statstjänstemännens 
avlöningar enligt det nämnda statsrådsbeslutet 
eftersom bankfullmäktige redan den 21 juni 
1966 hade beslutat att höjningen av avlö
ningarna för Finlands Banks ordinarie och 
extraordinarie befattningshavare åren 1966— 70 
borde genomföras på motsvarande sätt som 
utgångsnivåjusteringen av statstjänstemännens
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avlöningar. Förslaget till sänkning av den till 
ålderstillägg berättigande åldersgränsen från 21 
till 20 år i bankens avlöningsstat kunde emel
lertid enligt direktionens åsikt lämnas till bank
fullmäktige först sedan motsvarande ändring av 
bestämmelserna om ålderstillägg hade fast
ställts i statens avlöningslagar. Det belopp, 
som enligt modell av staten skulle användas till 
regleringshöjningar och sociala förmåner för 
bankens befattningshavare, borde därför vara 
0.06 procentenheter mindre än det belopp sta
ten använt till höjningen dvs. 1.24 %  av ban
kens lönesumma. Direktionen föreslog, att 
detta belopp skulle fördelas som proportionsvis 
lika stora höjningar till bankens samtliga be
fattningshavare i enlighet med hemställan från 
bankens tjänstemanna- och befattningshavarföre- 
ningar Suomen Pankin Virkailijayhdistys r.y. 
och Suomen Toimenhaltijat r.y.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 23 januari.

Aktieteckningar

Vid möten den 23 januari, den 5 juni och 
den 15 september berättigade bankfullmäktige 
direktionen att för Finlands Banks räkning 
teckna 293 859 nya, delvis gratis emitterade 
aktier vid Enso-Gutzeit Osakeyhtiös aktieemis
sion eller ett antal motsvarande bankens aktie
innehav i bolaget, 10 nya aktier å 1 000 marks 
nominellt värde i Saariselkä Oy och högst
25 000 nya aktier i Tervakoski Osakeyhtiö i 
samband med höjningen av bolagets aktie
kapital under redogörelseåret.

Omrädesbyte mellan Vinlands Bank och staten

Direktionen meddelade i en skrivelse till 
bankfullmäktige den 26 maj, att det i samband1 
med den sanering av tomterna i kvarteret nr 2 
i I stadsdelen av Helsingfors stad, som statsrå
det skall företaga för att råda bot på utrym
mesbristen för de olika ministeriernas ämbets
verk, konstaterats att det endast var den av 
Finlands Bank ägda s.k. apotekstomten nr 1 
med en areal på 1 417.9 m2, som inte befann 
sig i statens ägo. För att även få äganderätten 
till denna tomt vore statsrådet villigt att som 
vederlag till banken överlåta tomt nr 3 c med 
en areal på 4 218.2 m2 i kvarteret 44 a i 
samma stadsdel; av denna tomt hade % genom

ett kontrakt upprättat 8 .2 . 1951 arrenderats 
för sedeltryckeriet på 50 år. Statsrådet vore 
dessutom villigt att till banken överlåta ett 
rektangulär område på c. 3 100 m2 av tomt 
nr 3, som utgör fortsättning på den nämnda 
tomten nr 3 c och i stället överta ägorätten 
till bankens tomt nr 7 på 1 392 m2 i kvarteret 
nr 16 i I stadsdelen av Helsingfors stad, adress 
Estnäsgatan 1. Ytterligare villkor för områdes- 
bytet vore, att banken till staten skulle erlägga 
den av byggnadsstyrelsen beräknade mellanav- 
giften om 645 000 mk och förbinda sig att 
låta Nya Klinikens sjukhusbyggnad utan veder
lag stå kvar på tomterna 3 c och 3, så länge 
som den används för sjukhusändamål. Både 
det sistnämnda villkoret och en överenskom
melse om byte av den s.k. apotekstomten nr 1 
och tomten nr 3 c vid erforderlig tidpunkt utan 
extra vederlag från någondera parten hade 
intagits redan i det ovan nämnda 8. 2. 1951 
uppgjorda arrendekontraktet för sedeltryckeriet. 
I sin skrivelse anhöll direktionen om det i 
punkt 5 i § 17 i bankens reglemente stadgade 
tillståndet av bankfullmäktige till områdesbytet.

Bankfullmäktige behandlade skrivelsen vid 
sitt möte den 5 juni och berättigade direktio
nen att på lämpliga villkor verkställa det före
slagna områdesbytet mellan Finlands Bank och 
staten.

Lagen om ägobyte mellan staten och Fin
lands Bank (526/70) stadfästes den 22 juli
1970.

Beviljade understöd

Bankfullmäktige beviljade under 1970 två 
understöd.

Direktionen

Republikens president beviljade den 12 juni 
filosofie doktorn Reino Rossi begärt avsked 
från tjänsten som direktionsledamot räknat från 
den 15 augusti 1970 och utnämnde genom 
öppet brev av den 7 juli på bankfullmäktiges 
framställning av samma datum verkställande 
direktören för Teollistamisrahasto Oy —  In- 
dustrialization Fund of Finland Ltd, ekonomie 
doktorn Jaakko Sakari Lassila till direktions
ledamot räknat från den 16 augusti.

Den 15 juli utnämnde och förordnade re
publikens president direktionsledamoten Ahti 
Karjalainen till statsminister i den nya rege
ringen. Av denna anledning beviljade bankfull
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mäktige vid sitt möte den 18 augusti bank
direktör Karjalainen tjänstledighet för den 
tid han är statsminister och förordnade sam
tidigt direktör Timo Helelä att fungera som tf. 
direktionsledamot under den tid bankdirektör 
Karjalainen är medlem av statsrådet.

Med anledning av direktionsledamoten Esko 
K. Leinonens bortgång den 6 november, för
ordnade bankfullmäktige den 17 november sek
reteraren Pertti Tammivuori att fungera som 
tf. direktionsledamot, till dess den vakanta 
tjänsten som ledamot av direktionen besätts.

Bankfullmäktige behandlade besättandet av 
den efter bankdirektör Leinonen vakanta direk- 
tionsledamotstjänsten vid sina möten den 24 
november och den 16 december och under
rättade i en skrivelse statsrådet om de tre kan
didater, som framfördes vid sistnämnda möte.

Den 23 januari beslöt bankfullmäktige att 
lönerna för direktionens ordförande, supp
leanten för ordföranden och direktionsleda- 
möterna skulle höjas på i beslutet nämnt sätt.

Bankfullmäktige fastställde vid sitt möte den 
5 juni den nya arbetsfördelningen mellan direk
tionens ordförande och ledamöter och vid sitt 
möte den 18 augusti en ändring i denna arbets
fördelning.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1971 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 Kaler
vo Kaitila och verkställande direktören Eino 
Kivikoski;

kontoret i Joensuu: kontrollanter köpman
nen Aulis Erkki Tahvo Aho och rektorn, filo
sofie magistern Aulis Olavi Waldemar Koivu- 
salo samt suppleanter landskamreren, vice- 
häradshövdingen Otto Alvar Gustaf Sorasalmi 
och polisinspektören, vicehäradshövdingen Leo 
Ilkka Kalevi Hupli;

kontoret i Jyväskylä: kontrollanter polisin
spektören, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Karpio och direktören, lantbruksrådet, agro- 
nomie- och forstkandidaten Veikko Verner Va-

resmaa samt suppleanter länsrådet Uuno Osmo 
Volmari Aarnio och justitieborgsmästaren Jaak
ko Wilhelm Krogerus;

kontoret i Kotka: kontrollanter polismäs
taren Eero Johannes Kettunen och vicehärads
hövdingen Leif Gunnar Thuresson Häggblom 
samt suppleanter justitierådmannen Heikki 
Pajari och stadsfogden, vicehäradshövdingen 
Eero Antero Salmi;

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 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Matti 
Esaias Nahkola samt suppleanter verkställande 
direktören, förvaltningskandidaten Eero Einar 
Lindfors och chefen för omsättningsskatte- 
byrån, vicehäradshövdingen Lasse Joutsiniemi;

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 
omsättningsskattebyrån, juris kandidaten Åke 
Johannes Helanko och fabrikschefen Ralf-Erik
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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.

Bankfullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade från årets 
början till och med den 15 maj följande per
soner:

Kokkola, Veikko, stadsdirektör,
Saarinen, Aarne, partiordförande, 
Kaasalainen, Nestori, jordbrukare,
Junnila, Tuure, filosofie doktor,
Paasio, Rafael, partiordförande,
Uusitalo, Eino, agrolog,
Lehto, Oiva, sektionssekreterare,
Melin, Ingvar S., ekonomie licentiat, 
Salonen, Olavi, vice chefdirektör.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade ledamoten av 
bankfullmäktige Kokkola och som vice ord
förande ledamoten av bankfullmäktige Saari
nen.

När riksdagen sammanträdde efter riksdags
valet i mars, utsåg elektorerna den 15 maj 
följande personer till bankfullmäktige:

Ilaskivi, Raimo, politices doktor, 
Kaasalainen, Nestori, jordbrukare,
Vennamo, Veikko, juris licentiat,
Melin, Ingvar S., ekonomie licentiat, 
Junnila, Tuure, filosofie doktor,
Linnamo, Jussi, sociologie licentiat,
Salonen, Olavi, vice chefdirektör,

Helsingfors den 19 mars 1971.

Hykkäälä, Heikki, byråchef,
Saarinen, Aarne, partiordförande i FKP.

Samtidigt bestämde elektorerna, att bankfull
mäktige Ilaskivi, Kaasalainen och Linnamo 
skulle utgöra de ordinarie bankfullmäktige.

Den 2 juni utsåg riksdagens elektorer i 
stället för Ilaskivi, som fått befrielse från upp
draget som bankfullmäktige, till ledamot av 
bankfullmäktige för den återstående mandatti
den politices magister Juha Rihtniemi, som 
även skulle tillhöra de ordinarie bankfullmäk
tige i stället för Ilaskivi.

Vid sitt möte den 5 juni valde bankfullmäk
tige till ordförande ledamoten av bankfullmäk
tige Rihtniemi och till viceordförande ledamo
ten av bankfullmäktige Linnamo.

Sedan riksdagen den 8 september på be
gäran av Kaasalainen beviljat honom befrielse 
från uppdraget som ledamot av bankfullmäk
tige på grund av att han utnämnts till medlem 
av statsrådet, valde riksdagens elektorer den 15 
september i stället för Kaasalainen jordbruka
ren Aaro Lintilä till ledamot av bankfullmäk
tige för den återstående mandattiden. Lintilä 
kommer även att tillhöra de ordinarie bankfull
mäktige i stället för Kaasalainen.

Ordförande Rihtniemi avled den 12 januari
1971.

Revisorerna

Till revisorer av bankens räkenskaper för
1970 utsåg elektorerna följande personer:

Siltanen, Sylvi, riksdagsman; suppleant Vil- 
poniemi, Väinö, riksdagsman;

Sinkkonen, Yrjö, riksdagsman; suppleant 
Nimikoski, Paavo, riksdagsman;

Kivimäki, Erkki, ekonom; suppleant Aita
murto, Aarno, vicehäradshövding;

Pesola, Pekka, vicehäradshövding; suppleant 
Westerlund, Henrik, riksdagsman;

Hara, Erkki, riksdagsman; suppleant Suomi
nen, Sami, riksdagsman.

HARRI H OLKERI
Jussi Linnamo Aaro Lintilä
Veikko Vennamo Ingvar S. Melin
T. Junnila Olavi Salonen
Heikki Hykkäälä Aarne Saarinen

Pertti Tammivuori


