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Fonden för Finlands självständighets jubileums
år 1967 (Sitra)

Bankfullmäktige har godkänt 1974 års rä
kenskaper för Sitra och tillställt riksdagens 
bankutskott avskrifter av verksamhetsberättel
sen, inventariet och balanserna.

Dagslånemarknaden och räntan på denna

Vid ett möte den 29 maj föredrogs för 
bankfullmäktige direktionens skrivelse av den
28 maj, vilken gällde grundandet av en dags- 
lånemarknad och räntan på denna.

I sin skrivelse konstaterade direktionen, att 
det varit nödvändigt att fortlöpande i avgöran
de grad basera Finlands Banks penningpolitik 
på en kvantitativ reglering av affärsbankernas 
centralbankskredit. Denna reglering har oftast 
skett så, att de till grundränta berättigade 
kvoterna justerats. Som instrument för pen
ningpolitiken har kvotjusteringarna emellertid 
visat sig vara rätt trögrörliga. Finansierings
marknaden har därför närmast på grund av ut
ländskt inflytande tidvis uppvisat en lätthet 
eller stramhet, som stått i strid med det upp
ställda målet men som inte kunnat påverkas 
tillräckligt smidigt eller snabbt inom ramen 
för kvotpolitiken. I avsikt att undanröja des
sa problem hade direktionen planerat att grun
da en dagslånemarknad. Dagslånemarknaden 
skulle genom att erbjuda en möjlighet till 
finreglering av penningpolitiken komplettera 
kvotpolitiken, vilken skulle fortsätta på lik
nande sätt som tidigare.

Direktionen påpekade även, att den allvar
liga bristen på jämvikt i betalningsbalansen 
och den hotande försämringen av sysselsätt
ningsläget förutsatte å ena sidan att stor stram
het upprätthölls på finansieringsmarknaden 
men å andra sidan att man kunde undvika en 
svår inhemsk likviditetskris. I detta läge an
såg direktionen det ändamålsenligt att grunda 
en dagslånemarknad förutsatt att räntenivån 
på denna vid behov skulle kunna stiga till
räckligt högt.

Med ovanstående motiveringar och med be
aktande av att det planerade dagslånearrange- 
manget skulle basera sig på konton i Fin
lands Bank och att banken borde kunna er
lägga ränta på depositioner på dessa konton 
samt debitera en lika stor ränta på dagslån 
från dem, föreslog direktionen för bankfull
mäktige, att Finlands Bank skulle berättigas

att till utgången av maj 1976 på depositioner 
på dagslånekontona erlägga en ränta om högst 
36 % per år och på dagslånen enligt direktio
nens övervägande debitera en årlig ränta om 
91/4— 36 % .

Sedan frågan varit bordlagd, behandlade 
bankfullmäktige vid ett möte den 19 juni ånyo 
förslaget och beslöt härvid, att Finlands Bank 
till utgången av maj 1976 på depositioner på 
dagslånekonton skulle få erlägga en årlig ränta 
om högst 30 %  och på dagslån enligt direktio
nens övervägande debitera en årlig ränta om 
91/4— 30 %.

Ändring av § 4 och 30 i reglementet för  
Finlands Bank

I en skrivelse till bankfullmäktige av den
29 oktober föreslog direktionen en ändring av 
§ 4 och 30 i reglementet för Finlands Bank. 
Vid sitt möte den 6  november behandlade 
bankfullmäktige förslaget och beslöt anmoda 
statsrådet att på basen av skrivelsen lämna en 
proposition till lag till riksdagen.

Direktionen meddelade i sin skrivelse, att 
Finlands Banks grund- och reservfonder ut
gjorde c. 9.1 %  av balansens omslutning och 
bankens samtliga egna medel, inklusive regle- 
ringsräkningarna, c. 2 1  % av denna summa. 
Det sammanlagda beloppet av grund- och re
servfonderna var 837.4 Mmk. Då förhållan
det mellan de egna medlen och balansens slut
summa inte kunde anses tillfredsställande med 
hänsyn till ökningen av bankens förbindelser, 
föreslog direktionen, att § 4 och 30 i regle
mentet skulle ändras så, att grundfonden skul
le höjas till 1 400 Mmk med erforderliga me
del från regleringsräkningarna och så, att det 
sammanlagda belopp av bankens grund- och 
reservfonder, som utgör maximum för att åt
minstone hälften av årsvinsten skall användas 
till ökande av reservfonden, skulle fastslås till
2  400 Mmk.

Lagen om de ovan redovisade ändringarna 
av reglementet för Finlands Bank stadfästes 
den 9 januari 1976 (18/ 76).

Ändring i bankens avlöningsstat

Vid sitt möte den 26 februari ändrade bank
fullmäktige § 3 i avlöningsstaten så, att denna 
utökades med en direktörsbefattning räknat 
från den 1 mars 1975.

Ändring av Finlands Banks pensions- 
bestämmelser

Med anledning av att statstjänstemännens 
rätt att välja mellan 1950 års pensionslag och 
statens nu gällande pensionslag genom en lag 
av den 18 juli 1975 blev fri från tidsbegräns
ningar, dock så, att valet bör träffas senast 
då vederbörande ansöker om pension, beslöt 
bankfullmäktige vid sitt möte den 1 2  decem
ber, att Finlands Banks förmånstagare skulle 
beviljas motsvarande rätt att välja mellan den 
pensionsstadga, som fastställts för banken den 
J0  juni 1964, och den nu gällande, den 13 
december 1966 fastställda pensionsstadgan. 
Bankfullmäktige beslöt därför att ge 2  momen
tet av § 26 i den senare pensionsstadgan, så
dant som detta lydde efter ändringen 2 3 .5 .
1974, följande ändrade lydelse:

”Förmånstagare bibehåller sin rätt till pen
sion enligt pensionsstadgan för Finlands 
Bank av den 10 juni 1964, om han senast då 
han ansöker om pension meddelar Finlands 
Banks direktion alt han så önskar.”

Tillstånd för Mort ga ge Bank o f Finland Oy 
att uppta utländsk kredit

Vid ett möte den 29 maj föredrogs för bank
fullmäktige direktionens skrivelse av den 26 
maj, i vilken direktionen hänvisade till bank
fullmäktiges beslut av den 23 november 1955, 
enligt vilket bankfullmäktiges godkännande bör 
inhämtas för Mortgage Bank of Finland Oy:s 
obligationslån och andra krediter, och före
slog, att bankfullmäktige skulle bevilja Mort
gage Bank of Finland Oy tillstånd att utöver 
de tidigare godkända kreditbeloppen uppta ny 
utländsk kredit till ett värde av högst 600 
Mmk.

Direktionen motiverade sitt förslag med att 
riksdagen den 19 mars hade berättigat stats
rådet att för utländska lån på högst 600 Mmk 
upptagna av Mortgage Bank of Finland Oy 
bevilja statlig proprieborgen men att banken 
inte ännu av bankfullmäktige fått motsvaran
de fullmakter för utländsk upplåning. De full
makter, som bankfullmäktige tidigare beviljat, 
var visserligen outnyttjade till ett belopp av 
2 0 1  Mmk, men även härav var c. 125 Mmk 
i princip bundna vid vissa aktuella planer på 
utländsk kredit. Det fanns alltså i själva ver
ket rum för ytterligare utländsk upplåning till 
ett värde av endast c. 76 Mmk.

Enligt direktionens uppfattning vore det 
under rådande läge synnerligen viktigt att an
skaffa långfristig utländsk kredit. På grund 
av de snabba förändringarna på den interna
tionella kapitalmarknaden i fråga om såväl till
gången på finansieringskapital som kreditvill
koren vore det även viktigt, att Mortgage 
Bank of Finland Oy hade tillräckliga lånefull- 
makter för att av de vid varje enskild tidpunkt 
till buds stående möjligheterna till utländsk 
upplåning kunna välja det fördelaktigaste al
ternativet. Vid bestämmande av beloppet för 
kreditfullmakterna borde bankfullmäktige även 
reservera utrymme för sådana utländska kre
diter, för vilka låntagarna inte kräver stats- 
garanti utan Finlands Banks garanti vore till
fyllest.

Bankfullmäktige beslöt att berättiga Mort
gage Bank of Finland Oy att utöver de tidi
gare godkända kreditbeloppen uppta ny ut
ländsk kredit till ett värde av högst 600 Mmk.

Förslag till en lag om utjämning av vissa 
poster i anslutning till växelmynten

Vid ett möte den 6  november föredrogs 
direktionens skrivelse av den 31 oktober, vil
ken innehöll förslag till en lag om utjämning 
av vissa poster i anslutning till växelmynten. 
Ett förverkligande av förslaget skulle i prakti
ken innebära, att utjämningen, då det till be
talning förfallande beloppet slutar med 1 , 2 , 
8  eller 9 penni, skulle ske till närmaste 10 
penni och, då beloppet slutar med 3, 4, 6  
eller 7 penni, till närmaste 5 penni.

Sedan frågan varit bordlagd, behandlade 
bankfullmäktige förslaget ånyo vid sitt möte 
den 1 2  december och beslöt härvid att göra 
en hemställan om att statsrådet till riksdagen 
måtte lämna en med direktionens förslag över
ensstämmande proposition.

Tillstånd till köp av fast egendom

Vid sitt möte den 6  november beslöt bank
fullmäktige berättiga direktionen att för Fin
lands Bank inköpa den i Vinikby by i Vanda 
stad belägna lägenheten Grönalund, reg.nr 
2 12, för en köpeskilling av c. 180 0 0 0  mark och 
för övrigt på av direktionen överenskomna 
villkor.

Den nämnda lägenheten på 4 000 m2 hade 
hamnat innanför det jordområde, som anskaf
fats för sedeltryckeriets nybygge, och hade där
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för inte mera ett tillfredsställande läge för bo
stadsändamål. Av denna anledning hade äga
ren utbjudit lägenheten till salu åt Finlands 
Bank. Den på lägenheten belägna byggnaden 
kan under sedeltryckeriets byggnadsskede an
vändas som inkvarteringsställe och senare som 
bostad för servicepersonalen.

Aktieteckningar och -köp

Vid sitt möte den 24 april berättigade bank
fullmäktige direktionen att för Finlands Bank 
teckna

1 432 560 stycken av Enso-Gutzeit Oy:s 
nya aktier å 1 0  mk och

46 046 stycken av Tervakoski Osakeyh- 
tiös nya aktier å 2 0 0  mk liksom de aktier 
som eventuellt blivit otecknade samt 

att skaffa huvudkontoret tilläggsutrymmen ge
nom att i Bostadsaktiebolaget Norra Kajen 4 
i Helsingfors för en köpeskilling av 1 070 000 
mk inköpa en del aktier, vilka berättigade till 
innehav av två lägenheter på sammanlagt 405 
nr i det av bolaget ägda huset.

Vid samma möte och vid mötet den 22 sep
tember berättigade bankfullmäktige direktionen 
att vid den aktieemission, som Industrialise- 
ringsfonden (Teollistamisrahasto Oy) företog 
under året, för bankens räkning teckna 2 878 
nya aktier å 1 2 0 0  mk eller ett antal motsva
rande bankens tidigare aktieinnehav i bolaget 
och dessutom de aktier, som eventuellt skulle 
erbjudas banken på grund av att de annars 
blivit otecknade, på villkor bestämda av In- 
dustrialiseringsfondens direktion.

I  en skrivelse av den 28 maj meddelade 
direktionen, att G. A. Serlachius Oy hade ut
bjudit bolagets hela aktieinnehav i Tervakoski 
Osakeyhtiö till salu åt Finlands Bank och att 
priset på de utbjudna aktierna enligt en i 
banken verkställd uppskattning kunde anses 
utgöra 300 mk per aktie. Direktionen före
slog, att den skulle beviljas fullmakt att inköpa 
de ifrågavarande 3 600 aktierna i Tervakoski 
Osakeyhtiö å 300 mk liksom de av andra 
samfund eller privatpersoner vid denna tid
punkt ägda aktier i Tervakoski Osakeyhtiö, 
som eventuellt skulle erbjudas banken till salu.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag den 29 maj.

Vid sitt möte den 19 juni berättigade bank
fullmäktige direktionen att för bankens räk
ning inköpa vissa aktier i fastighetsbolaget

Kiinteistö Oy Lastenkodinkatu 5 i Helsing
fors. Aktierna berättigade till innehav av kon- 
tors- och lagerutrymmen på sammanlagt 
632 m2, vilka har överlåtits som tilläggsut
rymmen åt bankens ADB-avdelning, som sedan 
tidigare befinner sig i samma hus.

Vid sitt möte den 22 september gav bank
fullmäktige sitt samtycke till de 27. 8 . 1975 
avslutade köp, genom vilka Finlands Bank 
till ett sammanlagt pris av 228 306 mk i 
St Michel förvärvat aktier i bostadsaktiebolaget 
Asunto-osakeyhtiö Piikkopaikka, vilka berätti
gade till innehav av en lägenhet på 71 m2, 
liksom aktier i bolaget Asunto-osakeyhtiö Por- 
rassalmentie 28, vilka berättigade till innehav 
av en lägenhet på 39,5 m2. Lägenheterna har 
överlåtits som bostäder åt kassören och hus
modern vid kontoret i St Michel. Dessas tidi
gare bostäder i kontorsbyggnaden kommer att 
behövas, då kontorets köks- och matsalsut- 
rymmen utvidgas.

I  en skrivelse av den 16 september med
delade direktionen, att Oy Yhtyneet Ravintolat 
Ab, som hyrt hotell- och restaurangbyggnaden 
på bankens fastighet i Rovaniemi, hade gjort 
en förfrågan, huruvida banken vore villig 
att upplåta sin på samma fastighet belägna 
personalbostadsbyggnad som tilläggsutrymmen 
för hotellet. Bolaget hade meddelat, att man 
snabbt borde finna effektiva och utveckiings- 
främjande lösningar för att kunna förbättra det 
på fastigheten belägna hotellet Polars kon
kurrensförmåga och bevara dess andel inom 
norra Finlands hotell- och restaurangliv. Det 
vore härvid nödvändigt att erhålla tilläggsut
rymmen och att iståndsätta samtliga utrymmen.

Direktionen ansåg, att man inte kunde börja 
planera de av restaurangbolaget föreslagna re
parations- och omändringsarbetena i praktiken, 
förrän bostadsfrågan för bankens personal hade 
funnit sin lösning. Direktionen föreslog där
för, att den, ifall avtal om reparations- och 
omändringsarbetena och om villkoren för arbe
tet kunde nås med Oy Yhtyneet Ravintolat 
Ab, skulle berättigas att på de villkor den kom 
överens om för personalen vid kontoret i 
Rovaniemi inköpa 4— 5 aktielägenheter med 
en sammanlagd golvyta av omkring 350 m2.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt ovan nämnda möte den 2 2  sep
tember. På basen av godkännandet har under 
redogörelseåret inköpts vissa aktier i bostads
aktiebolaget Asunto Oy Lainaanpuisto i Rova-
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niemi stad, vilka berättigar till innehav av 
en lägenhet på 104 m2 och ett garage i bolagets
hus.

Vid sitt möte den 1 2  december berättigade 
bankfullmäktige direktionen att för Finlands 
Banks räkning teckna 35 aktier med det no
minella värdet 1 000 mk per aktie i Helsingin 
Tennisstadion Oy.

Den nya 500 marks sedeln

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
28 maj föreslog direktionen, att bankfullmäk
tige skulle fatta beslut om tillverkning av en 
ny sedeltyp med det nominella värdet 500 mk. 
Med anledning av att republikens president 
Urho Kekkonen under redogörelseåret fyllde 
75 år, föreslog direktionen, att den nya sedeln 
skulle förses med president Kekkonens bild. 
Direktionen skulle enligt uppgift senare lämna 
bankfullmäktige förslag till modell för och 
beskrivning av sedeln.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 29 maj.

Vid sitt möte den 11  augusti beslöt bank
fullmäktige godkänna den till direktionens 
skrivelse av den 6  augusti fogade modellen till 
500 marks sedel och hos statsrådet hemställa 
om att beskrivning av sedeln måtte publiceras 
i författningssamlingen. Publiceringen skedde 
den 29 augusti.

Förverkligande av sedeltryckeriets byggnadsplan

Vid ett möte den 29 maj mottog bankfull
mäktige direktionens redogörelse för det då
varande skedet av sedeltryckeriets byggnads
projekt. Bankfullmäktige beslöt berättiga direk
tionen att fortsätta med planeringen av sedel
tryckeriets byggnad på basen av det inlämnade 
förslaget.

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 19 
september konstaterade direktionen, att de inle
dande arbeten som på basen av bankfullmäk
tiges beslut av 18. 4. 1973 påbörjats på sedel
tryckeriets område hade slutförts liksom att 
sprängningen av de underjordiska utrymmena 
och uppförandet av bostadshus för alarm- och 
vaktpersonalen, som baserade sig på samma 
beslut, skulle slutföras under januari 1976. 
Vidare meddelade direktionen, att Oy Mec- 
Rastor Ab hade givit sitt utlåtande om bygg

nadsprojektet, och anmodade bankfullmäktige 
att fatta beslut dels om att planeringen av 
det nya sedeltryckeriets fabriksbyggnad kunde 
fortsättas, ifall de förslag till åtgärder som 
Oy Mec-Rastor Ab framfört i sitt utlåtande 
beaktades, dels om att inredandet av de under
jordiska utrymmena och uppförandet av en fri
stående värmecentral kunde påbörjas omedel
bart. Vid uppförandet av värmecentralen borde 
man dock beakta, att framtida beslut om den 
totala volymen av det nya sedeltryckeriets fab
riksbyggnad inte fick föregripas.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 2 2  september.

Justering av befattningshavarnas avlöning

Den 11 april 1974 ingicks statens tjänste- 
kollektivavtal, vilket gällde avtalsperioden 
1. 4. 1974— 31. 1. 1976. I  överensstämmelse 
med direktionens förslag beslöt bankfullmäktige 
23. 5. 1974, att bankens ordinarie och extra- 
ordinarie befattningshavare åren 1974— 1975 
skulle beviljas likadana allmänna lönehöjningar 
som statstjänstemannen och att man i tillämp
liga delar skulle verkställa de övriga arrange
mangen i anslutning till lönejusteringen på det 
sätt som framgick av statens tjänstekollektiv- 
avtal.

Till följd av den helhetslösning, som upp
stod genom det s.k. granskningsförfarandet på 
våren 1975, ändrades de i statens ovan nämnda 
tjänstekollektivavtal för 1975 fastställda be
stämmelserna för lönejusteringen sålunda, att 
statstjänstemännens månadslöner räknat från 
1. 4. 1975 skulle höjas med 162 mk i löneklass 
V 1, med 153 mk i löneklasserna V 2— V 4, 
med 147 mk i löneklass V 5 och med 145 mk 
i övriga löneklasser, dock med minst 5  % , och 
att i dessa förhöjningar skulle ingå den höj
ning av månadslönerna med 26 mk, som en
ligt tjänstekollektivavtalet skulle ha skett först
1. 9. 1975. Dessutom reserverades för en mot 
löneglidningarna på den allmänna lönefronten 
svarande korrigering av tjänstemannalönerna 
ett belopp, som utgjorde 0 . 2  % av statens 
lönesumma. Utöver dessa justeringar användes 
de c. 48 Mmk, som i tjänstekollektivavtalet re
serverats för korrigering av orättvisor och 
snedvridningar år 1975, för detta ändamål på 
i tjänstekollektivavtalet föreskrivet sätt.

Finlands Bank har i sina lönearrangemang 
följt staten, och direktionen föreslog därför



i en skrivelse till bankfullmäktige av den 13 
mars med hänvisning till ovanstående, att 
bankfullmäktige med vissa justeringar av sitt 
beslut av 23. 5. 1974 skulle besluta,

att månadslönerna för bankens ordinarie be
fattningshavare den 1 april skulle höjas på 
samma sätt som enligt det ovanstående fast
slagits för statstjänstemännens löner och att i 
förhöjningen skulle ingå den höjning av må
nadslönerna med 26 mk, som bankfullmäktige 
i sitt ovan nämnda beslut hade bestämt att 
skulle utbetalas fr.o.m. 1. 9. 1975;

att ett belopp utgörande 0 . 2  % av bankens 
lönesumma skulle användas som löneglidnings- 
ersättning för bankens befattningshavare under
1975 på av direktionen senare anvisat sätt;

att en av bankfullmäktige enligt det ovan 
nämnda beslutet reserverad del av bankens 
lönesumma, motsvarande c. 48 Mmk av sta
tens lönesumma, under 1975 skulle användas 
för korrigering av orättvisor och snedvridningar 
på av direktionen senare anvisat sätt; samt 

att avlöningen för bankens extraordinarie 
befattningshavare skulle höjas på ett mot det 
ovan beskrivna svarande sätt.

Direktionen meddelade samtidigt, att den 
skulle fatta beslut om fördelning av den sum
ma, som skulle användas för löneglidnings- 
ersättningar samt orättvisor och snedvridningar, 
efter att först ha rådgjort med bankens tjänste- 
manna- och befattningshavarföreningar Suomen 
Pankin Virkailijayhdistys r.y. och Suomen 
Pankin Toimenhaltijat r.y.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 14 mars.

Vid ett möte den 1 1  augusti mottog bank
fullmäktige direktionens redogörelse för den 
justering av avlöningarna till innehavarna av 
tjänst eller befattning i banken, vilken med 
resultatet av förhandlingarna om granskning av 
statens tjänstekollektivavtal som utgångspunkt 
hade verkställts på basen av bankfullmäktiges 
beslut av den 14 mars.

Utländska agenturbanker

Vid möten den 19 juni, den 11 augusti och 
den 1 2  december beslöt bankfullmäktige, att 
Bank fiir Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft 
i Frankfurt am Main, The Industrial Bank of 
Japan Limited i Tokyo och Mongoliska Folk
republikens Statsbank (B.N.M.A.U. Ulsyn 
Bank) i Ulan Bator skulle antas som utländska 
agenturer för Finlands Bank.

Beviljade understöd

Bankfullmäktige beviljade under redogörelse
året ett understöd.

Direktionen

Vid sitt möte den 6  november beviljade 
bankfullmäktige tjf. bankdirektören Pertti Tam
mivuori begärt avsked från direktörsbefatt- 
ningen räknat från den 1 december 1975.

Bankfullmäktige beslöt den 14 mars, att 
direktionens ordförandes, vice ordförandes och 
ledamöters löner skulle höjas enligt samma 
principer, som låg till grund för det samma 
dag fattade beslutet om justering av befatt
ningshavarnas avlöning.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1976 enligt bankfullmäktiges beslut följande 
personer:

kontoret i Björneborg: kontrollanter politie- 
borgmästaren Olavi Einar Koivisto och verk
ställande direktören, kommerserådet Heimo 
Kalervo Kaitila samt suppleanter verkställande 
direktören Eino Kivikoski och biträdande stads- 
direktören, vicehäradshövdingen Mikko Iisakki 
Sävelä;

kontoret i Joensuu: kontrollanter undervis
ningsrådet, filosofie magistern Aulis Olavi 
Waldemar Koivusalo och landskamreren, vice
häradshövdingen Otto Alvar Gustaf Sorasalmi 
samt suppleanter polisinspektören, vicehärads
hövdingen Leo Ilkka Kalevi Hupli och verk
ställande direktören, merkonomen Mauri Hei
mo Kalervo Vänskä;

kontoret i Jyväskylä: kontrollanter polis
inspektören, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Karpio och kanslichefen, länsrådet Uuno Osmo 
Volmari Aarnio samt suppleanter justitieborg- 
mästaren Jaakko Wilhelm Krogerus och kon
torschefen, agronomen Ingmar Gottfried 
Finskas;

kontoret i Kotka: kontrollanter f.d. polis
mästaren Eero Johannes Kettunen och vice
häradshövdingen Leif Gunnar Thuresson Hägg
blom samt suppleanter justitierådmannen Heik
ki Pajari och fabrikschefen, diplomingenjören 
Karl Holger Forsberg;

kontoret i Kuopio: kontrollanter borgmästa
ren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och hov

rättsrådet Toimi Tulikoura samt suppleanter 
agronomen Lauri Arvid Pekkarinen och läns
rådet Toivo Kalevi Kopponen;

kontoret i Lahtis: kontrollanter justitieråd
mannen Timo Johannes Tuori och rektorn Il
mari Johannes Vartiainen samt suppleanter 
direktören Toivo Voitto Kullervo Koponen 
och förvaltningsdirektören, diplomekonomen 
Pertti Juhani Lares;

kontoret i Rovaniemi: kontrollanter kontors
chefen, diplomekonomen Juho Kalervo Lahti
nen och länsrådet Vilho Johannes Haataja 
samt suppleanter länsskatteinspektören, juris 
kandidaten Erkki Emanuel Ollila och stads- 
kamreren, diplomekonomen Erkki Antero Vä- 
hälä;

kontoret i St Michel: kontrollanter rektorn 
Pauli Veli Vainio och länsrådet Viljo Uolevi 
Lehtolainen samt suppleanter justitierådman
nen Jorma Kalevi Pekonen och merkantilchefen, 
merkonomen Erkki Heikki Nevasaari;

kontoret i Tammerfors: kontrollanter justi- 
tieborgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen och 
biträdande ekonomichefen, förvaltningskandida- 
ten Eero Einar Lindfors samt suppleanter 
direktören för omsättningsskattebyrån, vice
häradshövdingen Lasse Joutsiniemi och stads- 
sekreteraren, sociologie magistern Seppo Ilmari 
Välisalo;

kontoret i Uleåborg: kontrollanter stadshus- 
hållningsinspektören, diplomekonomen Ville 
Kalevi Matturi och f.d. länsskatteinspektören, 
vicehäradshövdingen Aulis Evert Virtanen 
samt suppleanter stadsjuristen, vicehäradshöv
dingen Erkki August Korhonen och verkstäl
lande direktören Jorma Jalmari Sallamo;

kontoret i Vasa: kontrollanter direktören 
för omsättningsskattebyrån, juris kandidaten 
Åke Johannes Helanko och f.d. fabrikschefen 
Ralf-Erik Klockars samt suppleanter länsrådet 
Henrik Matias Palomäki och verkställande di
rektören, juris kandidaten, diplomekonomen 
Hans-Erich Slotte;

kontoret i Åbo: kontrollanter kanslichefen 
Yrjö Hemminki Aliharmi och lantbruksrådet 
Frans Einari Karvetti samt suppleanter pro
fessorn Auvo Armo Säntti och kanslirådet 
Tauno Ilmari Maijala.

Bankfullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade från årets 
början till den 17 oktober följande personer:

Holkeri, Harri, politices magister;
Sandelin, Valdemar, landshövding;
Lintilä, Aaro, jordbrukare;
Vennamo, Veikko, juris licentiat;
Melin, Ingvar S., ekonomie licentiat;
Junnila, Tuure, filosofie doktor;
Siltanen, Sylvi, landshövding;
Hykkäälä, Heikki, kommunalråd;
Saarinen, Aarne, partiordförande i FKP.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade ledamoten av 
bankfullmäktige Holkeri och som vice ordfö
rande ledamoten av bankfullmäktige Sandelin.

När riksdagen sammanträdde efter riksdags
valet i september, utsåg elektorerna den 17 
oktober följande personer till bankfullmäktige:

Sorsa, Kalevi, sociologie magister;
Saarinen, Aarne, partiordförande i FK P;
Tiilikainen, Paavo, socialchef;
Alenius, Ele, politices doktor;
Holkeri, Harri, politices magister;
Väyrynen, Paavo, politices magister;
Melin, Ingvar S., ekonomie licentiat;
Maijala, Matti, bankdirektör;
Junnila, Tuure, filosofie doktor.

Elektorerna förordnade samtidigt Sorsa, Hol
keri och Väyrynen till ordinarie bankfullmäk
tige.

Vid sitt möte den 17 oktober valde bankfull
mäktige ledamoten av bankfullmäktige Holkeri 
till ordförande och ledamoten av bankfullmäk
tige Sorsa till vice ordförande.

Sedan riksdagen den 5 december på begäran 
av Sorsa, Tiilikainen, Väyrynen och Melin be
viljat dessa befrielse från uppdraget som leda
möter av bankfullmäktige på grund av att de 
utnämnts till medlemmar av statsrådet, valde 
riksdagens elektorer den 9 december i stället 
för dem vicehäradshövding Jermu Laine, po
litices magister Ulf Sundqvist, andelsbankschef 
Ahti Pekkala och jordbrukare Ragnar Granvik 
till ledamöter av bankfullmäktige för den åter
stående mandattiden. Elektorerna förordnade 
samtidigt Laine och bankdirektör Matti Maijala 
till ordinarie bankfullmäktige.

Vid sitt möte den 12 december valde bank
fullmäktige ledamoten av bankfullmäktige Lai
ne till vice ordförande.



Revisorerna

Till revisorer av bankens räkenskaper för
1975 utsåg elektorerna följande personer: 

Suominen, Sami, diplomingenjör; suppleant 
Mäki-H akola, Pentti, lantmäteriingenjör;

Kaarna, Mikko, kommunalråd; suppleant 
Niinikoski, Paavo, chaufför;

Helsingfors den 23 mars 1976.

Pesola, Pekka, vicehäradshövding; suppleant 
Volotinen, Hannes, medborgarskollärare;

Vilponiemi, 'Väinö, personalchef; suppleant 
Turunen, Väinö, kontorschef;

Kivimäki, Erkki, organisationssekreterare; 
suppleant Aitamurto, Aarno, vicehäradshövding.

HARRI HOLKERI

Jermu Laine 
Aarne Saarinen 
Ele Alenius 
Ahti Pekkala

Matti Maijala 
Ulf Sundqvist 
Ragnar Granvik 
T. Junnila

Eino Helenius


