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Av förändringarna under äret i va
lutan för sedelutgivningen äro de mest 
betydande tillväxten i tillgodohavan
dena hos Bankens utländska korrespon
denter och minskningen i statens korta 
förbindelser. Statens förbindelser, vilka 
i slutet av år 1921 ännu utgjorde inemot 
hälften av sedeltäckningen, belöpte sig 
vid slutet av senaste ar, endast till c. 
30 % därav.

Sedelutgivningsrätten har år 1922 väx
lat mellan 1,622 milj. mark (den 30 juni) 
och 2,558 milj. mark (den 8 november). 
Den obegagnade sedelutgivningsrätten 
har växlat mellan 111.4 milj. mark (den
23 juni) och 618.8 milj. mark (den 23 no
vember) samt har utgjort 6.7s—24.04 % 
av hela sedelutgivningsrätten.

Finlands Hanks ställning vid utgången 
av år 1922 och årsvinsten.

De viktigaste förändringarna i Ban
kens tillgångar, tillväxten av tillgodo
havandena hos de utländska korrespon
denterna »ch minskningen av statens 
korta förbindelser, hava redan ovan om
nämnts. På passivsidan observeras, att 
staten på upp- och avskrivningsräkning 
i Banken den 30 december hade inne- 
stående ett större belopp än tidigare, 
nämligen 239 milj. mark, och att dess 
tillgodohavande med uppsägningstid be
löper sig till 85 milj. mark. Sistnämnda

tillgodohavande utgör motvärdet i finskt 
mynt- för de utländska valutor, som sta
ten reserverat för sina behov.

Bankens ringa årsvinst beror på den 
agioförlust av 76 miljoner mark Banken 
under året lidit. Om orsakerna till den
samma har redogjorts i kapitlet angåen
de utvecklingen av finska markens 
värde.

I)e till täckande av agioförlusterna 
nödiga medlen hava influtit genom 
ränteinkomster, vilka under det tillända- 
gångna året varit 102.o milj. mark eller 
19.1 miiljoner istörre än år 1921 Bankens 
verksamhet har givit en nettovinst av 
Fmk 10,462,080:31.

Emedan det bokförda värdet av Ban
kens fastigheter under året stigit och 
Bankens reservfond enligt 3 § av regle
mentet skall vara 50 milj. mark, värdet 
av bl., a. bankens fastigheter däri icke 
medräknat, bör av vinsten till reserv
fonden överföras det belopp, med vilket 
fastigheternas värde ökats, eller 6,000,000 
mark. Återstoden av vinsten, Fmk 
4,462,080: 31, har obse rverats å vinstme- 
delsräkningen och står till Riksdagens 
förfogande. BankfuMmäktige föreslå,

att detta belopp lägges till de 
medel, vilka enligt Riksdagens be
slut av den 18 december 1922 böra 
användas till befästande av Fin
lands Banks ställning.

Åtgärder i avseende å valutan.

Sedan landets ekonomiska ställning 
gjort en verksamhet för stabilisering av 
markens värde möjlig även med de me
del, som å valutahandelns område stodo 
till buds, syntes det bliva nödvändigt, att 
Bankfullmäktige, för att övervaka, på 
vilket sätt Bankens huvuduppgift, upp
rätthållande av stadga och säkerhet i 
landets penningväsende, utfördes, skul
le begynna jämförelsevis noggrant följa 
med den av Banken bedrivna valuta
handeln.

Ekonomiska Kommissionens förslag.

Den första yttre anledningen till den 
ändring, som under senaste år i ovan
nämnt avseende inträffade i Bankför
valtningens verksamhetssätt, gavs där
av, att Finansministeriet i skrivelse 
av den 5 januari senaste år anmodade 
Bankfullmäktige att uttala sig i anled
ning av det utlåtande angående valuta
frågan, som den under sommaren 1921 
tillsatta Ekonomiska Kommissionen den
10 november sagda år avgivit till minis
teriet.

1 detta utlåtande itireslog Kommissio
nen, av vars medlemmar bl. a. tvenne 
voro bankfullmäktige och vilken vid be
handling av frågan om främjande av 
landets ekonomiska liv genom åtgärder 
å valutahandelns område hade konfere
rat med ordföranden i Bankens Direk
tion, att Finlands Bank såsom sitt när
maste mål borde uppställa stabiliserin
gen av markens värde och att Banken av 
denna orsak mera effektivt än tidigare

borde deltaga i valutahandeln. Genom 
att i avsevärd omfattning inköpa ut
ländska valutor, då kursen på dessa 
sjönk, skulle Banken motverka sjunkao. 
de fluktuationer i kurserna och ansamla 
en valutareserv. Genom försäljning av 
denna reserv, då de utländska valutorna 
stego, skulle Banken åter motarbeta fluk
tuationerna uppåt. Medelst en sådan 
verksamhet skulle Finlands Bank där
jämte bereda jordmån för ett slutligt 
ordnande av våra valuta förhållanden. 
För en detaljerad prövning av frågan 
om stabilisering av finska markens vär
de vore det enligt Kommissionens me
ning skäl att genom Finansministeriet 
sammankalla en konferens, där Finlands 
Banks representanter vore i tillfälle att 
rådgöra med personer, representerande 
produktionslivet, handeln och privatban
kerna. Såsom ett medel att förkovra va
lutareserven nämnde Kommissionen 
även upptagandet av ett. långvarigt ut
ländskt län, vilket i sin helhet skulle an
vändas till stabilisering av markkursen. 
Sedan Kommissionen vidare anfört att 
utbudet av exportvalutor, då kurserna 
stego, varit ojämnt även under sådana 
tider, då utskeppningen av exportvaror 
varit livlig, framhöll Kommissionen 
önskvärdheten av att bankerna, då de 
uppgöra kreditavtal med sina kunder, 
skulle träffa överenskommelse därom, 
att även den del av deras disponibla va
lutor, som icke skulle överlämnas till 
kreditgivaren, omedelbart skulle försäl
jas till någon annan bank eller bankir, 
vilken innehade rätt att bedriva valuta-
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handel. Genomförandet av ett dylikt 
förfarande kunde Finlands Bank i egen
skap av privatbankernas rediskon tör 
enligt Kommissionens mening befrämja.

Bankfullmäktiges åtgärder, i avvaktan 
på det utländska lånet.

Bankfullmäktige, vilka hade sig be
kant, att Regeringen försökte förverk
liga Ekonomiska Kommissionens förslag 
om upptagande av ett utländskt lån, vid- 
togo med planläggandet av den valuta
politik, som borde tillämpas efter länets 
erhållande. Dä underhandlingarna om 
det utländska lånet emellertid i slutet 
av mars tillsvidare togo uppskov, be
handlade Bankfullmäktige vid samman
träde den 30 i sagda månad endast den 
del av Ekonomiska Kommissionens för
slag, som gällde åtgärder för att så 
snabbt som möjligt bringa exportvalu
torna til] affärslivets i landet förfogan
de, och beslöto anmoda Direktionen at1; 
i detta syfte överväga särskilda före
slagna medel.

Direktionen sammankallade i anled
ning därav representanter för de större 
privatbankerna till en konferens den 3 
maj. Angående konferensens resultat 
meddelade Direktionen den 4 maj Bank
fullmäktige, att vid densamma nyttan 
av kontinuerligt disponibla uppgifter 
över beloppet av landets valutaförråd vid 
varje olika tidpunkt erkänts, men att det 
icke ansetts möjligt att med avseende å 
exportörerna uppställa det yrkande, som 
Ekonomiska Kommissionen föreslagit, 
och hade även Direktionen funnit sig 
föranlåten att omfatta denna mening.

Under tiden hade åtgärderna för er
hållande av ett utländskt lån åter upp
tagits. Den 2 maj överlämnade Rege
ringen till Riksdagen en proposition an-

gaende avslutande av ett statslån om 
högst 4,000,000 engelska pund. I pro
positionen förutsattes, att Bankfull
mäktige skulle stå i intimt samarbete 
med Bankens Direktion vid handha- 
vandet av den valutapolitik, som Ban
ken skulle följa, sedan den till sitt för
fogande erhållit de utländska valutor, 
som genom statslånet skulle inflyta. 
Den 3 maj upptogo Bankfullmäktige 
med anledning därav till förnyad be
handling Ekonomiska Kommissionens 
lörslag. Efter diskussion, i vilken Di
rektionens ordförande deltog, beslöto 
Bankfullmäktige:

1) till Statsrådet och Statsutskottet 
insända skrivelser angående användnin 
gen av det planerade statslånet om 4 mil 
joner pund;

2) anhålla om Statsrådets åtgärd för 
åstadkommande av vissa för en ända
målsenlig valutapolitik viktiga statis 
tiska utredningar angående vårt ekono
miska liv;

3) införskaffa utlåtande av sakkunnig 
person angående glidande tullar och mi 
nimipris; samt

4) förorda konferenser på initiativ av 
Finlands Banks ledning mellan repre
sentanter för Finlands Bank, produk
tionslivet, handeln och privatbankerna.

I ovannämnda skrivelser till Statsrå
det och Statsutskottet framhöllo Bank 
fullmäktige, att enligt Regeringens pro
position största delen av det plane
rade lånet kunde' bliva använt till 
andra ändamål än stabiliseringen av 
markens värde, och anförde kalkyler 
över valutabehovet samt uttalade såsom 
sin uppfattning, att utan en tillräcklig 
reserv av utländska valutor för utjäm
nande av tillfälliga växlingar i kurserna 
ävensom till betalning av förfallande ut
ländska skulder en målmedveten valuta
politik icke kunde handhavas och en ned
gång av markens värde icke förhindras.
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Bankfullmäktige föreslogo förty, att det 
planerade lånet om 4,000,000 pund i sin 
helhet måtte användas för markvärdets 
stabilisering.

Riksdagens svar av den 15 maj å Re
geringens proposition innehöll beträf
fande lånets användning i huvudsak 
samma bestämmelser, som ingått i Re
geringens proposition.

Till Ekonomiska Kommissionens för
slag, över vilka Bankens Direktion den
24 februari i särskilda delar utlåtit sig, 
återkom Direktionen den 8 maj i ett nytt 
kompletterande utlåtande.

Efter att hava mottagit detta utlå
tande, behandlade Bankfullmäktige ären
det vid sammanträden den 15 och 19 
maj tillsammans med Direktionen och 
rådgjorde därvid om de förfaringssätt, 
som borde iakttagas vid valutahandeln. 
Vid dessa rådplägningar framhöllo full
mäktige, att sedan Banken med till
hjälp av lånet erhållit en tillräcklig va
lutareserv, den med sin valutahandel 
borde särskilt sträva därhän, att kurs
noteringarna i Helsingfors bleve avgö
rande för markens utländska värde och 
icke den i Stockholm noterade mark
kursen. Därjämte anförde fullmäktige 
samma åsikter angående de förfarings
sätt, vilka borde vid valutahandeln iakt
tagas, som sedermera ingingo i Bank
fullmäktiges nedannämnda skrivelse till 
Direktionen av den 30 juni. Avgivan
det av utlåtande med anledning av Eko
nomiska Kommissionens förslag beslöto 
Fullmäktige sistnämnda dag uppskjuta 
tills det planerade lånet erhållits.

Efter att ånyo den 16 juni jämte Di
rektionens ordförande hava behandlat 
do valutapolitiska anvisningar, som 
Bankfullmäktige skulle giva Direktio
nen under förutsättning, att det projek
terade statslånet skulle erhållas, beslöto 
Bankfullmäktige i ärendet tillsända Di
rektionen en skrivelse, som justerades

som ä sid. 8 nämnes, avsevärt minskats, 
fullmäktige, att om det ock var ovisst, 
huruvida det valutabelopp, som ifråga
varande statslån skulle tillföra Banken, 
förökat med det överskott, som ur lan
dets betalningsbalans emotsågs, skulle 
förslå till stabilisering av finska mar
kens värde, syntes dessa belopp dock 
i varje fall möjliggöra en utjämnande 
inverkan på valutakurserna. Även 
utförandet av en så begränsad upp
gift förutsatte enligt Bankfullmäkti
ges mening, att Banken effektivt 
skulle deltaga i valutahandeln i eget 
land och vid de utländska börser, vilka 
med avseende å finska markens värde 
voro av avsevärd betydelse. Men om 
valutahandeln skulle bedrivas i detta 
syfte, vore det antagligen nödvändigt 
att avstå från det av Banken hittills 
iakttagna förfaringssättet, att försälj
ningen av valuta gjordes beroende av 
det ändamål, för vilket den avsågs. V i
dare framhöllo Bankfullmäktige i skri 
velsen,- att det vore nödvändigt att 
anpassa valutaprisen efter de under da
gens lopp ingående uppgifterna och efter 
anbud och efterfrågan samt anskaffa 
snabba telegrafiska rapporter från de 
ledande börserna.

Vidkommande åter det mål, till vilket 
Banken genom sin valutahandel borde 
sträva, uttalade Bankfullmäktige i skri
velsen, att såsom sådant borde uppstäl
las att såvitt möjligt frigöra kursen å 
finska mark från verkningarna av spe
kulation och av tillfälliga störingar i 
förhållandet mellan efterfrågan och an
bud.

Bankfullmäktiges åtgärder sedan låne- 
planen förfallit.

Då frågan om ett statslån sedermera 
förföll och då Bankens valutareserv, så-
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som å sid. 8 närnnes, avsevärt minskats, 
beslöto Bankfullmäktige, sedan ärendet 
först behandlats vid sammanträde den 
21 juli samt Direktionen avgivit berät
telse över den av Banken bedrivna 
valutahandeln från och med den 1 april, 
vid sammanträde den 28 juli meddela 
Direktionen såsom sin mening, att Ban
ken tillsvidare skulle försälja utländ
ska valutor endast åt statens inrättnin
gar samt därutöver åt kommuner för 
erläggande av annuiteter å utländska 
skulder, för såvitt icke Direktionen me
delst i protokollet antecknat beslut 
funnit försäljning även till annat ända- 
mäl nödvändig. Därjämte uppmanade 
Bankfullmäktige, vilka ansågo det vara 
av vikt, att till Banken, som förfogade 
över en ringa valutareserv, skulle in
flyta alla de utländska valutor, vilka 
Banken i egenskap av kreditgivare åt 
exportörer kunde erhålla, Direktionen 
att till prövning upptaga särskilda åt
gärder för vinnande av detta syfte.

Med anledning av Bankfullmäktiges 
skrivelse meddelade Direktionen den 12 
september Bankfullmäktige,

1) att en mera omfattande rapport 
från utliindet angående de verkliga kur
serna anordnats;

2) att Banken skridit till ett mera ak
tivt deltagande i valutahandeln mellan 
exportörerna, bankerna och de till va
lutahandel berättigade bankirerna;

3) att Banken i fria handeln sålde 
ända till 50 % av den i fria handeln per 
vecka (senare per månad) inköpta va
lutan;

4) att Banken begynt köpa och sälja 
valutor även på termin;

5) att statens, statsinrättningarnas och 
kommunernas valutabehov tillfredsställ
des huvudsakligen genom försäljning av 
de valutor, vilka på grund av tidigare 
avtal inköpts av exportaffärerna, samt 
av det i fria handeln erhållna beloppet

av 50 %, vilket skulle hällas såsom re 
servförräd.

Yttermera meddelade Direktionen,
6) att Direktionen, enligt vars uppfatt

ning det säkraste medlet att förvärva 
Banken en så stor del som möjligt av 
landets exportvalutor vore att konkur
rera på den fria marknaden, sökt över
vaka, att de exportörer, vilka åtnjöte 
kredit i Banken, fullgöra sina förbin
delser till Banken även med avseende å 
va lu taf örsäl j n i ngen; sam t

7) att vid uppgörande av villkoren för 
de krediter, som följande vinter skulle 
beviljas exportörerna, Direktionen så
vitt möjligt skulle beakta de av Bank- 
fullmäktige i detta avseende uttalade 
önskningsmälen.

Direktionen meddelade tillika, att de. 
i punkterna 1)—5) omförmäMa princi
perna redan tillämpats under sex vec
kor, och hade de enligt Direktionens en
hälliga uppfattning visat sig ändamåls 
enliga, varför Direktionen ansåg, att d<; 
tillsvidare fortfarande borde tillämpas. 
Valutor hade influtit till Banken i så
dan mängd, att från början av september 
intill om förmälda 12 september Bankens 
valutareserv ökats med inemot 100 mil
joner mark.

Direktionen, som avstått från att hela 
dagen iakttaga sina officiella kurser å 
de utländska valutorna och uppskjutit 
fastställandet av desamma från kl. 10 till 
kl. 12 på dagen, hade beslutit att 
vid köp och försäljning beakta den 
för stunden gällande marknadskursen. 
Ehuru Helsingfors är en viktig mark
nadsplats för finska mark, hade Direk
tionen ansett det nödvändigt att upp
rätthålla en så livlig förbindelse som 
möjligt med utlandet, i synnerhet Sve
rige, samt försökt genom köp och för
säljning av finska mark bekämpa obe
fogade fluktuationer i noteringarna av 
densamma.

Vidkommande statens ämbetsverks och 
affärsinrättningars valutabehov hade 
Direktionen infört ett sådant förfarande, 
att valutor såldes till dessa till dagens 
officiella kurser, därest valutabehovet 
delgavs Banken före kl. 11.30 på dagen, 
i annat fall till gällande marknads- 
kurser, och hade Direktionen upp
manat statens ämbetsverk och dess 
affärsinrättningar att köpa all valuta 
uteslutande genom Finlands Bank, på 
det att. valutamarknaden icke skulle 
oroas genom onödiga förfrågningar.

Efter att vid sammanträden den 12 och
15 september hava behandlat Direktio
nens redogörelse, beslöto Bankfullmäk
tige, vilka under diskussionen tast sär
skild uppmärksamhet vid (len förlust, 
som skulle tillskyndas Banken genom 
valutareservens anskaffande, och vid 
möjligheterna att begränsa densamma, 
sistnämnda dag i protokollet anteckna, 
att Bankfullmäktige ansågo en med för
siktighet bedriven terminhandel såsom 
lämpligt medel för anskaffande av en 
valutareserv och för stabilisering av 
markkursen. Angående införande av de 
under diskussionen berörda terminköpen 
på längre tid avvaktade Bankfullmäk- 
tige Direktionens framställning.

Vid sammanträde den 20 september 
behandlade Bankfullmäktige Direktio
nens ovan under punkterna 6) och 1) 
omförmälda meddelanden, varjämte Di
rektionens ordförande muntligen till
kännagav, att Direktionen med de ex
portörer, vilka åtnjöto kredit i Banken, 
sökte få till stånd avtal, enligt vilka 
exportörerna till Banken skulle över
lämna valutorna vid samma tidpunkt, 
då de själva erhöllo dem.

I Direktionens promemoria av den 18 
oktober redogjordes ånyo för den av 
Banken bedrivna valutahandeln. Di
rektionen meddelade, att Banken fortfa

rande endast av exportörer köpt termin
valutor, men för undvikande av termin
spekulationer vägrat att avsluta så
dana valutaköp med banker och ban
kirer. Med avseende ä den närmaste 
framtiden var Direktionen på grund av 
sin uppfattning om den situation, som 
rådde å valutahandelns område, av den 
mening, att oberoende av den förlust, 
som synbarligen skulle tillskyndas Ban
ken, densamma fortfarande och så 
länge valutareserven icke överstigit 
en miljard mark borde följa den dit
tills tillämpade inköpspolitiken, an
passad efter anbud och efterfrågan pä 
utländska valutor. Därjämte föreslog 
Direktionen, att Banken med exportörer 
skulle avsluta avtal om köp av valutor, 
vilka skulle levereras senast den 1 juli 
1923, enär Direktionen på de i prome
morian anförda skäl ansåg sådana 
avtal förenliga med utrikeshandelns och 
Bankens fördel.

Vid sammanträden den 18 och 23 ok
tober behandlade Bankfullmäktige den 
na Direktionens redogörelse. Med a v 
seende å köp av valutor, vilka skulle 
levereras år 1923, beslöto Bankfullmäk
tige att i enlighet med Direktionens för
slag bifalla till att Finlands Bank under 
förloppet av år 1922 till ett värde av 
högst 300 miljoner mark skulle av expor
törer inköpa utländska valutor, att leve
reras senast den 1 juli 1923, med den i 
Direktionens sagda promemoria omför
mälda kursnedsättning och på de övriga 
villkor, som Direktionen skulle fastställa. 
Sedan valutakurserna den 6 november 
begynt visa en stigande tendens, önskade 
exportörerna icke vidare avsluta dylika 
avtal och har Banken därför icke till 
nämnvärda belopp uppgjort sådana.

Den 4 november, då till följd av va 
lutakursernas fall en störing av häirva- 
rande marknad uppstod, sammanträdde 
Bankfullmäktige, om ock ieke i beslut
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fört antal, för att på Direktionens an
hållan rådgöra om nödiga åtgärder.

Vid Bank fullmäktiges sammanträde 
den 22 november framlade Direktionen 
äter en redogörelse för valutahandelns 
ställning. Med hänvisning till de 
ringa växlingarna i markkursen se
dan den 11 november, då dollarkursen 
hade varit Fmk 40:25, meddelade Di
rektionen, att bibehållandet av denna 
stadga krävt blott obetydliga åtgärder. 
Då valutamarknaden var jämförelsevis 
lugn och utvecklingen intill tidpunkten 
för sammanträdet måste betraktas så
som lycklig för landet, ansåg Direk
tionen det icke vara skäl att ändra 
den av Banken bedrivna valutapoliti 
ken. — Efter diskussion i ärendet om
fattade Bankfullmäktige Direktionens 
ståndpunkt.

Den 11 december redogjordes å Direk
tionens vägnar muntligen för ställnin
gen på valutamarknaden, för beloppet av 
de agioförluster, som voro att emotse för 
det utgående året, samt för beloppet av 
den sannolika vinsten av Bankens totala 
rörelse. Med omfattande av den utav Di
rektionen framställda ståndpunkten be- 
slöto Bankfullmäktige såsom sin upp
fattning uttala, att Finlands Bank fort 
farande tillsvidare ägde tillämpa samma 
valutapolitik som dittills samt sträva att 
upprätthålla en stadig kurs å finska 
mark, i den mån denna strävan icke för
anledde ett i anseende till årstiden opro
portionerligt förbrukande av valutare
serven, varjämte Bankfullmäktige an
tecknade, att Finlands Banks privateko
nomiska fördel icke finge vara bestäm
mande för valutapolitiken. Därjämte 
beslöto Fullmäktige, att kurserna å de 
utländska valutorna vid bokslutet skola 
upptagas lägre än försäljningskurserna 
den 31 december.

Anskaffande av utredningar för den 
framtida valutapolitiken.

Bankfullmäktige hava ansett det vara 
sin skyldighet att införskaffa utredning 
jämväl för en framtida valutapolitik.

Vid sammanträde den 3 maj fattade 
Bankfullmäktige, på sätt å sid 24 om- 
förmäles, principiellt beslut angående 
införskaffande av sådana statistiska 
uppgifter, vilka en ändamålsenlig valu
tapolitik förutsatte. Den 19 maj insände 
Bankfullmäktige i ärendet till Statsrå
det en skrivelse och underställde Stats
rådets prövning, huruvida det icke vore 
skäl att skrida till verkställande av föl
jande statistiska undersökningar:

1) kontinuerlig lönestatistik för olika 
områden och på grundvalen därav en 
löneindex, varjämte statistik borde in
samlas för lämpliga tidpunkter jämväl 
för åren 1920 och 1921;

2) kontinuerlig partiprisstatistik och 
på grundvalen därav en partiprisindex, 
varjämte statistik likaså, därest detta 
voro möjligt, borde insamlas jämväl för 
lämpliga tidpunkter åren 1920 och 1921;

3) kontinuerlig månatlig statistik över 
skulder i utländskt mynt, icke allenast 
över sådana, som garanterats av ban
kerna, utan även såvitt möjligt över 
större penning- och af färsinrättningars 
övriga skulder av denna art; denna sta
tistik borde enligt Bankfullmäktiges me
ning, ifall det vidare vore möjligt, in
samlas även för tidpunkterna 31/is 1919, 
31l,2 1920 och 3,/,2 1921;

4) kontinuerlig månatlig statistik över 
större penning- och affärsinrättningars 
utländska tillgodohavanden; och

5) årlig utredning angående landets 
betalningsbalans.

Statistiska Centralbyrån och Social
styrelsen förordade i avgivna utlåtan
den Bankfullmäktiges förslag och Rege
ringen upptog i statsförslaget för år 1923
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ett anslag för ifrågavarande statistiska 
arbeten. Emedan dessa arbeten vid så
dant förhållande kunnat komma i gang 
först från början av år 1923 och då etr 
uppskov på några månader kunnat leda 
därhän, att resultaten icke i tillräcklig 
grad kunnat tillgodogöras för valutapo
litiken i dess allra viktigaste och svå
raste skede, föreslogo Bankfullmäktige 
den 25 september hos Statsrådet.

att åt Statistiska Centralbyrån skulle 
uppdragas att i samråd med sakkunnige 
redan år 1922 planlägga grunderna för 
de statistiska undersökningar, vilka 
skulle utarbetas av detta ämbetsverk, och 
ordna anskaffningen av primäruppgif
terna; samt

att åt Socialstyrelsens statistiska av
delning måtte uppdragas att redan un
der år 1922 vidtaga med löneundersök- 
ningar rörande åren 1920 och 1921.

Statsrådet överlämnade åt sagda äm 
betsverk de uppdrag, som Bankfullmäk
tige föreslagit.

Emedan Riksdagen, som ansåg de! 
nödvändigt att få till stånd en minsk
ning i utgifterna för statistiken, likväl 
nedsatte det härför disponibla anslaget, 
och enär detta syntes leda till begrän
sande av lönestatistiken till nuvarande 
och kommande tid, varemot de statisti
ska uppgifter, som till jämförelsegrund 
skulle insamlas från äldre tider, skulle 
hava blivit uteslutna från arbetspro
grammet, föreslog Socialministeriet 
den 3 februari innevarande år hos 
Bankfullmäktige, att Bankfullmäktige 
måtte besluta, att specialundersökningen 
rörande äldre -tider, för vilken kostna
derna av Socialministeriet uppgåvos till
50,000 mark, måtte bekostas med Fin
lands Banks medel.

Sedan Socialministeriet meddelat, at'< 
specialundersökningen skulle m öjlig
göra jämförelse av löneuppgifterna med 
lönerna är 1913 och att uppgifter skulle 
införskaffas jämväl om lantbruksarbe- 
tarnas löner, biföllo Bankfullmäktige 
den 7 februari innevarande år Socialmi
nisteriets framställning.

Vid ovannämnda sammanträde den 3 
maj beslöto Bankfullmäktige bemyndiga 
ordföranden att i samråd med Direktio
nen av sakkunnig person införskaffa ut 
redning angående glidande tullar och 
minimipris samt dessas ändamålsenlig
het vid motverkande av de ekonomiska 
rubbningar, vilka kunna förekomma i 
samband med penningevärdets stabili
sering.

Utredningens avgivande överlämnades 
åt professorn vid Kauppakorkeakoulu
O. K. Kilpi, som även med stöd av i 
utlandet insamlat material utarbetade 
densamma. Utredningen har genom 
Bankfullmäktiges åtgärd utgivits i tryck 
samt utdelats på samma sätt som Bank
fullmäktiges berättelse.

Ytterligare beslöto Bankfullmäktige 
vid sammanträde den 30 juni av pro
fessorn Eli F. Heckscher och friherre 
Karl Langenskiöld i Stockholm an
hålla om utlåtande angående stabilise
ringen av vårt penningevärde. Friherre 
Langenskiöld kunde icke åtaga sig upp
draget, varemot professorn Heckscher 
biföll Bankfullmäktiges anhållan och 
besökte på inbjudan av Finlands Bank 
under förra hälften av sistförflutna de
cember Finland för att göra sig när
mare förtrogen med våra ekonomiska 
förhållanden och inom vårt ekonomiska 
liv inflytelserika personers åsikter.



Särskilda av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

i i

Lagen om idkande av valutahandel.

Lagen av den 24 mars 1921, angående 
Regeringens bemyndigande att utfärda 
bestämmelser om köp och försäljning av 
utländsk valuta, var gällande till den 1 
april 1922. Regeringen hade den 4 mars 
till Riksdagen överlämnat en proposi
tion angående lag om idkande av valu
tahandel, som jämförd med ovannämnda 
lag innehöll den ändring, att de villkor 
för och begränsningar av idkande av va
lutahandel, som regeringen med stöd av 
erhållet bemyndigande infört, nu skulle 
intagas i själva lagen samt aitt lagens 
giltighetstid icke skulle vara begränsad.

Bankutskottet anhöll i skrivelse av 
den 9 mars, att Bankfullmäktige, sedan 
de införskaffat Direktionens för Fin
lands Bank utlåtande med anledning av 
sagda proposition, måtte delgiva Bank
utskottet sin mening om densamma.

Direktionen avgav den 14 mars på an
hållan till Bankfullmäktige sitt utlåtan
de, vari Direktionen, som ansåg det syn
nerligen nödvändigt, att rätt att idka va
lutahandel gjordes beroende av pä ansö
kan beviljat tillstånd, förordade godkän
nande av Regeringens proposition.

Bankfullmäktige avgåvo utlåtande i 
ärendet den 20 mars och förordade likaså
i huvudsakliga delar Regeringens pro
position. Beträffande detaljbestämmel
serna voro Bankfullmäktige av den me

ning, att de begränsningar, vilka idkan
det av valutahandel är underkastat, 
borde bestämmas i själva lagen. På den
na grund föreslogo Bankfullmäktige 
särskilda ändringar i lagförslaget. 

Bankfullmäktiges förslag blevo i hu
vudsak beaktade i Bankutskottets betän
kande och Riksdagens beslut,

l ag i ärendet utfärdades den 29 maj.

2 *.

Bankens delaktighet i anskaffandet av
1922 års statslån.

Vid sammanträde den 4 september be
slöto Bankfullmäktige i enlighet med 
Direktionens förslag bifalla Stockholms 
Enskilda Banks framställning, att Fin
lands Bank skulle deltaga i anskaffan
det av det statslån om 200 miljoner 
mark, varis upptagande Regeringen be- 
slutit, med högst 10 procent av lånebe
loppet, dock under den förutsättning, att 
Banken skulle beviljas originalvillkor. 
Därjämte beslöts, att Finlands Bank 
oberoende därav, huruvida densamma 
bleve delaktig i anskaffandet av lånet 
vid sina kontor skulle mottaga teckning 
å detta lån samt förmedla inlösen av lå
nets kuponger och utlottade obligationer.

Emedan ifrågavarande lån likväl 
upptogs till ett belopp av endast 150 mil
joner mark, har Finlands Banks andel 
gestaltat sig i överensstämmelse där- 
med.

Bl

Bankens delaktighet i underhandlin
gar rörande statslån.

Sedan det i juli blivit känt, att under
handlingarna med utländska banker rö
rande det lån om 4 miljoner pund, vars 
upptagande Regeringen på våren före
slagit i och för stabilisering av kursen 
på finska mark, förfallit, beslöto Bank
fullmäktige upptaga till undersökning, i 
vilken grad Finlands Bank tidigare va
rit delaktig i underhandlingarna röran
de statslån och anskaffandet av sådana. 
Den framställda utredningen upptogo 
Bankfullmäktige till behandling, sedan 
en utländsk bank hos Finlands Bank 
gjort framställning om aitt Banken 
skulle deltaga i anskaffandet av det i
2 § omförmälda statslånet om 200 m iljo
ner mark.

Bankfullmäktige funno härvid, att re
geringen vid upptagandet av statslån i 
allmänhet ställt sig i förbindelse med 
Finlands Bank. Vid upptagandet av 
1889, 1895, 1898 och 1909 års lån hade in
förskaffandet av låneanbud överlämnats 
ät Finlands Bank. Då Regeringen un
der de vid sekelskiftet rådande excep
tionella förhållandena direkte med ut
ländska bankinrättningar ingick avtal 
om anskaffandet av 1901 och 1903 års 
lån, framställde Bankutskottet vid 1904 
—-1905 års lantdag i sitt betänkande om 
verkställd granskning av Finlands 
Banks ställning och förvaltning åren 
1900—1904 anmärkning därom, att Fin
lands Bank, i strid med vad som före
fallit naturligt, icke beretts tillfälle att 
deltaga i de förberedande underhand
lingarna beträffande dessa lån. Och dä 
Regeringen i september 1908 upptagit ett 
kort statslån om 16 miljoner francs utan 
att på förhand delgiva Finlands Bank 
låneplanerna, hade Bankfullmäktige i

3 *. skrivelse av den 15 oktober sagda år un
derställt Finansexpeditionens i Senaten 
prövning, huruvida icke vid behandling 
av ärenden rörande statslån Finlands 
Banks Direktion framdeles borde bere
das tillfälle att deltaga i underhandlin
garna beträffande avslutande av lån.

Emedan Bankfullmäktige vid behand
lingen den 12 september av ovananförda 
utredning ansågo, att under en tid, då 
landets myntsystem icke grundar sig på 
guldmyntdot, upptagandet av statslån 
och de vid dess avslutande överenskom
na villkoren i högre grad än tidigare 
kunna inverka på penningförhållandena 
och penningrörelsen i landet och sålun
da försvåra eller underlätta Finlands 
Banks uppgift att upprätthålla stadga 
och säkerhet i landets penningväsen 
samt befordra penningrörelsen i landet, 
beslöto Bankfullmäktige i skrivelse till 
Finansministeriet hemställa, att Fin
lands Banks förvaltning, då fråga upp
står om upptagande av statslån, måtte 
beredas tillfälle att såväl uttala sin me
ning därom ävensom sedermera vara de1 
aktig i underhandlingarna rörande de 
olika frågor, vilka stå i samband med 
ärendet.

4 §.

Upptagande av Bankens vinstmedel i 
statsförslaget.

Såväl år 1921 som år 1922 hava Bank- 
fullmäktige haft anledning uttala sin 
uppfattning beträffande upptagande av 
Bankens vinstmedel i statsförslaget.

Med anledning av Bankutskottets för
frågan år 1921 om Bankfullmäktiges 
mening angående användningen av sag
da års vinstmedel för andra ändamål än 
till stärkande av Bankens egen ställning,
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uttalade Bankfullmäktige i en till Bank- 
utskottet den 7 oktober avlåten skrivelse, 
att ett förfarande, som innebär beslut 
om användningen av Bankens årsvinst, 
innan räkenskapsperioden utgått, bok
slutet uppgjorts samt 1'örefintligheten av 
årsvinst jämte dess belopp konstaterats, 
bör anses vara såväl oformligt som 
sakligt oriktigt.

I Regeringens förslag till statsförslag 
för år 1923 liade såsom extraordinarie 
inkomst upptagits 22,750,000 mark ur 
Finlands Banks vinstmedel eller samma 
belopp, som staten ägde erlägga ät Fin
lands Bank såsom annuitet å de obliga
tioner, uppgående till ett belopp av 350 
miljoner mark, vilka staten år 1918 över
lämnat åt Finlands Bank till stärkande 
av dess ställning. Emedan det varken 
av statslorslaget eller av redogörelsen för 
detsamma framgick, huruvida avsikten 
varit att uttaga sagda belopp ur det 
löpande årets vinstmedel eller ur de 
odisponerade vinstmedlen, funno Bank
fullmäktige det nödvändigt att i en 
skrivelse i ärendet av den 23 oktober 
hos Bankutskottet hänvisa till sitt ut
låtande av föregående år och därjämte 
tillägga, att det denna gång var så m yc
ket viktigare att avstå från ett dyliki 
förfarande, som ovisst vore, i vilken 
grad Bankens bokslut vid Arets utgång 
kunde utvisa vinst.

Därjämte uttalade Bankfullmäktige så
som sin uppfattning, att den av regerin
gen föreslagna överföringen icke heller 
borde ske ur Finlands Banks balanse
rande vinstmedel från föregående år. 
Denna sin uppfattning motiverade Bank
fullmäktige med upplysningen, att det 
allmänna intresse, som Finlands Bank 
äger betjäna — i detta fall det tidigare 
relaterade ansamlandet av en valutare
serv för stabilisering av finska myntets 
värde — hade fordrat, att Finlands 
Bank påtagit sig härav föranledda för

luster. För täckande av dessa förluster 
var det enligt Bankfullmäktiges mening 
nödvändigt, att föregående års odispone
rade vinstmedel stodo till förfogande och 
att desamma således i enlighet med det 
förslag, som Bankfullmäktige i sin be
rättelse för är 1921 framställt, överläm
nades till Bankens disposition. Även 
vid ett sådant förfarande förblev det 
ovisst, i vilken mån Banken kunde läm
na någon vinst, emedan det för av
skrivning av ryska riksskattkammarens 
skuldförbindelser bleve nödvändigt att 
använda 19,941,271 mark 86 penni.

Efter att ytterligare ha framhållit, 
såsom i 5 § närmare relateras, att, 
Riksdagens ursprungliga beslut om an 
nuitetens 1'ör ifrågavarande obligatio
ner överförande ur Finlands Banks 
vinstmedel till staten blivit vid ändring 
jämväl i vissa andra delar av lönevill
koren upphäft, anhöllo Bankfullmäktige 
om Bankutskottets åtgärd därhän atl 
Finlands Banks vinstmedel icke skulle 
användas till reglering av statsförslagel 
för år 1923.

Bankutskottet meddelade i ett av det
samma avfordrat och den 9 november- 
till Statsutskottet avgivet utlåtande, att 
Utskottet icke ansett möjligt förorda an
vändandet av Finlands Banks vinstme
del lor ovannämnda ändamål.

Statsutskottet föreslog likväl i sitt be
tänkande av den 30 november på grun
der, för vilka senare i annat samman
hang skall redogöras, att i ext.raordina- 
rie inkomststaten måtte upptagas som 
annuitet av Finlands Bank för de till 
stärkande av Bankens ställning över
låtna obligationerna 22,750,000 mark.

I en till Bankutskottet den 11 decem
ber insänd skrivelse anmodade Bank- 
fullmäktige Utskottet att för Riksdagen 
föreslå, att densamma måtte förkasta 
Statsutskottets omförmälda förslag. Vid

behandling av ärendet ansåg sig Bank- 
utskottet icke kunna taga det av Bank- 
fullmäktige äskade initiativet.

Riksdagen uteslöt emellertid ur stats
förslaget ifrågavarande belopp.

5 §.

Bankens äganderätt till obLigationerna 
å 350 miljoner mark.

Efter behandling av det- förslag om 
upptagande av Finlands Banks vinstme
del i statsförslaget för år 1923, som in
gick i Regeringens proposition om det
samma, föreslog Statsutskottet i sitt be
tänkande av den 30 november, att i extra 
ordinarie inkomststaten skulle upptagas 
ränta och amortering a de åt Finlands 
Bank till stärkande av dess ställning 
överlåtna obligationerna till ett belopp 
av 350 miljoner mark samt att detta 
skulle ske på sådant sätt, att därur tyd
ligt iframginge, att Finlands Bank vore 
skyldig att därför ansvara.

Utskottet motiverade detta sitt förslag 
därmed, att det i Riksdagens beslut av 
den 17 juli 1918 angående överlåtan
det av dessa obligationer intagna vill
kor, att av Bankens vinstmedel skulle 
utan särskilt riksdagsbeslut till staten 
överföras en så stor del, som erfordras 
till dessa obligationers annuiteter, icke 
skulle blivit upphävt genom Riksdagens 
nya beslut i ärendet av den 25 februari 
1919.

Bankfullmäktige hade redan i sin skri
velse av den 23 oktober till Bankut
skottet framhållit, att ifrågavarande 
bestämmelse angående annuitetens över- 
iörande från Finlands Banks vinstmedel 
till staten pä Bank fullmäktiges fram
ställning uteslutits ur lånevillkoren, då 
dessa den 25 februari 1919 jämväl i några 
andra delar förändrades. Dåvarande

statsutskott liade i sitt betänkande av 
den 10 februari nyssagda år angående 
ändring av lånevillkoren uttalat, att 
ur synpunkten av det allmänna in
tresset den omständigheten icke hade 
stor betydelse, huruvida dessa annuite
ter falla Finlands Bank eller staten till 
last, och att till förmån därför, att sta
ten skulle ansvara för desamma, kunde 
anföras, att det icke vore önskvärt att 
ordna frågan pä ett sätt, varav följden 
kunde bliva, att Finlands Banks rörelse 
under åratal framåt icke skulle utvisa 
vinst.

Bankfullmäktige, som fortfarande in- 
togo samma ståndpunkt, framhöllo i en 
till Bankutskottet den 11 december avlå
ten skrivelse, att den mening, som Stats
utskottet i sitt ifrågavarande den 30 
nästlidne november avgivna betänkande 
omfattat, icke kunde anses vara riktig, 
och anmodade Bankutskottet att till 
Riksdagens kännedom bringa en skrivel
sen bifogad utredning, som Bankens Di
rektion låtit utarbeta i ärendet, samt hos 
Riksdagen föreslå, att densamma måtte 
förkasta Statsutskottets ifrågavarande 
betänkande. Bankutskottet ansåg sig 
dock icke kunna taga detta initiativ.

Vid behandling av ifrågavarande del 
av regeringens proposition angående 
statsförslaget beslöt Riksdagen uttala, 
att Riksdagens beslut av den 25 februari 
1919 angående ändring av bestämmel
serna för ifrågavarande lån skall an
ses innehålla, att Finlands Banks ägan
derätt till ifrågavarande obligationer 
är begränsad endast såtillvida, att Fin
lands Bank icke äger rätt att försälja 
dessa obligationer utan att därom över
enskomma med Regeringen och att Fin
lands Bank sålunda icke har någ'on 
en gång för alla fastställd fortgående 
skyldighet att ur sina vinstmedel till 
staten överlämna det till annuiteterna 
erforderliga beloppet.
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« §.

Hankens tillgodohavanden hos staten.

Såsom i 5 § av Bankfullmäktigeis bo- 
rättelse för är 1921 anförts, blev vid 
den likvidering’, som vid årsskiftet 1921 
—22 verkställdes mellan staten ooh Fin
lands Bank, beviljandet av ersättning för 
ryska riksskattkaininarens skuldförbin
delser (de s. k. valutaobligationerna) 
oavgjort, emedan frågan om erläggande 
till privatbankerna av ryska riksskatt- 
kamraarens skuldförbindelser var lore- 
mål för behandling i Riksdagen. Mot
svarande penningbelopp upptogs ieke 
heller i statens utgiftsstat för år 1922.

Av omförmäMa del i Bankfullmäkti
ges berättelse framgår även, att detta 
Finlands Banks tillgodohavande hos 
staten utgjorde Fmk 140,535,520: —, se
dan en del av det belopp om 350 miljo
ner mark, vilket staten överlåtit till Fin
lands Bank i form av obligationer, an
vänts till nedskrivning av dessa valuta
förbindelser. Bankfullmäktige hade dock 
redan i en skrivelse till Banlkutskottet av 
den 28 november 1921 omfattat den av 
Direktionen uttalade uppfattningen, att 
det belopp om Fmk 68,823,191: 86, som 
av förenämnda obligat ionsbelopp an
vänts till nedskattning av Bankens ä ru- 
bel lydande kontokurantfordringar och 
rubelobligationer, kunde betraktas såsom 
avbetalning mot valutaförbindelserna. 
1 enlighet härmed skulle av de sist
nämnda ännu 71,712,328 mark 14 penni 
icke blivit Finlands Bank ersatta.

Da Riksdagen sedermera beslutit ur 
statens räkenskaper avskriva det åt pri
vatbankerna erlagda beloppet motsva
rande bankernas innehav av ryska riks- 
skattkammarens skuldförbindelser, an- 
höllo Bankfullmäktige på initiativ av 
Direktionen i en skrivelse av den 23 
oktober, att Statsrådet måtte vidtaga åt

gärder för att oinförmälda belopp av 
ifrågavarande skuldförbindelser, vilket 
ännu icke blivit ersatt Finlands Bank, 
mätte före bokslutet inbetalas till Ban
ken eller, såvida detta icke vore möjligt, 
att staten åtminstone till Finlands Bank 
skulle avgiva en förbindelse, varur fram- 
ginge, vid vilka tider och i vilka poster 
sagda belopp erlägges.

Regeringen avlät den 10 november till 
Riksdagen i ärendet en proposition, vari 
föreslogs, att i ersättning för Finlands 
Bank tillhöriga ryska statens kortvariga 
skuldförbindelser skulle till Finlands 
Bank av statsmedel erläggas ett belopp 
av 71,712,328 mark 14 penni och skulle 
enligt propositionen betalning ske så
lunda, att år 1922 erlades 11,712,328 mark 
14 penni samt under närmast följande 
fem är 12,000,000 mark årligen.

Därjämte föreslogs i propositionen, att 
såsom tillägg till 1922 års extraordina- 
rie statsförslag skulle upptagas ovan
nämnda belopp 11,712,328 mark 14 pen ni.

1 enlighet med Statsutskottets förslag 
uteslöt Riksdagen ur tilläggsutgiftssta- 
ten för år 1922 ovannämnda anslag.

Innevarande år har Riksdagen den 2 
mars i huvudsak godkänt Regeringens 
proposition.

7 §.

Sedelreformen.

År 1918 lät upprorstidems förvaltning 
av Finlands Bank förfärdiga och i rö
relsen utgiva 500, 100, 20 och 5 marks 
sedlar för sammanlagt 76,640,000 mark, 
vilka Finlands Bank i överensstämmelse 
med Riksdagens beslut icke inlöste. 
Emedan dessa sedlar endast med avse
ende å sin ordningsnummer skiljde sig 
från de gångbara, förfalskades de sålun
da att siffrorna ändrades genom rade
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ring och till och med genom anlitande 
av kemiska medel. Innehavarena av 
dessa sedlar, och i synnerhet utlännin
gar, som icke kunde observera förfalsk
ningen, blevo härigenom lidande, och 
uppgingo deras förluster stundom till 
avsevärde belopp.

Emedan Bankens sedelförråd vid upp
rorets slut dessutom var mycket litet, 
blev det nödvändigt att genast skrida 
till tryckning av nya sedlar med använ
dande av de gamla klichéerna, men med 
andra, från de tidigare avvikande färger 
och med beteckningen Serie II, varjämte 
ryska riksvapnet och de ryskspråkiga 
inskriptionerna bortlämnades. Men snart 
observerades i rörelsen också förfalsk
ningar av dessa sedlar, åstadkomna ge
nom färgläggning av upprorstidens sed
lar. Dessutom anträffades även på an
nat sätt. förfalskade 20 marks sedlar.

Vid sådant förhållande skred Bankens 
Direktion till åtgärder för hela sedel
stockens förnyande.

Därjämte ansäg Direktionen det nöd
vändigt att sedeltillverkningen, som tidi
gare till största delen utförts i utlan
det, helt och hållet överfördes till eget 
land. Om beviljandet av anslag för sär
skilda åtgärder i detta syfte redogöres i 
Bankfullmäktiges berättelse för år 1919,
7 §, och för år 1920, 14 §.

Direktionen hade redan år 1919 av ar
kitekten E. Saarinen beställt ritningar 
till nya sedlar. Ritningarna blevo fär
diga i slutet av 1920. I ock för tillverk
ningen av sedelpapper hade Direktionen 
inköpt åt densamma erbjudna 3,500 ak
tier i Tervakoski Aktiebolag, som till
verkar handgjort papper, samt med bo
laget träffat överenskommelse om fabri
kens utvidgande och om tillverkning av 
pappret. Under * förloppet av det för
flutna året fann Direktionen det doek 
nödvändigt, att på grund av de stora 
kostnaderna avstå från användandet av

handgjort papper för fem, tio, femtio och 
etthundra marks sedlar.

Sedan sedeltryckeriet blivit uppfört 
och tryckningen av de nya sedlarna vid
tagit, anhöllo Bankfullmäktige på Di
rektionens framställning samt efter att 
därförinnan av Direktionen hava inford
rat och erhållit en fullständig framställ
ning av dess åtgärder till sedlarnas för
nyande, den 16 oktober om Finansmini
steriets åtgärd därhän, att Finlands 
Bank måtte berättigas emittera fem, tio, 
femtio, etthundra, femhundra och ett- 
lusen marks sedlar av ny typ och färg.

Den 2 november beslöt Statsrådet be
rättiga Finlands Hank att emittera ifrå
gavarande sedlar samt stadfäste text. 
utstyrsel och 1‘ovm för desamma.

8 §.

Präglingen av skiljemynt.

Den 11 december beslöto Bankfullmäk
tige pä förslag av Direktionen anhålla 
om Finansministeriets åtgärder därhän, 
att för Finlands Banks räkning måtte 
präglas 5,000,000 mark i 1 marks nickel
mynt, 3,000,000 mark i 50 pennis nickel
mynt, 100,000 mark i 10 pennis koppar
mynt och 100,000 mark i 5 pennis kop
parmynt.

I skrivelse av den 18 december med
delade Finansministeriet, att ministeriet 
givit order ät Myntverket att prägla 
ovannämnda belopp kopparmynt. Där
jämte meddelade Finansministeriet, att 
åtgärder vidtagits för anskaffande av 
omförmälda belopp nickelmynt.

Sedlar till 1 marks oe>h lägre valörer 
funnos vid årets början i rörelse för 
15,613,981 mark. Banken har av dessa 
sedlar återfått ocli förstört 8,479,885 
mark. Vid arets slut voro sådana ännu 
i rörelse till ett belopp av 7,134,09f> 
mark.



Åtgärder, som angå enskilda personers 
förbindelser till Hanken.

Vid behandling av ersättning' för de 
förluster, vilka under upproret tillskyn
dats Banken av Bankens olagliga funk
tionärer, hade Direktionen i allmänhet 
inlett rättegång mot enskilda personer, 
endast då därav \ anseende till vederbö- 
randes förmögenhetsförhållanden någon 
ersättning varit att emotse. Sedan Di
rektionen genom en skrivelse från 
Fångvårdsstyrelsen av den 16 april 
1919 erfarit, att affärsföreståndaren 
Oito Peitsalo, som under tiden för 
upproret tjänstgjort såsom kommis
sarie vid Finlands Banks kontor i 
Björneborg, hos sagda styrelse anhål
lit att återfå lios honom tillvaratagna 
Fmk 41,001:90, hade Direktionen, som 
hos Fångvårdsstyrelsen hemställde, att 
medlen tills vidare skulle hållais i beslag, 
på rättslig väg yrkat affärsförestånda- 
ren Peitsalos och ekonomen Tahvo Ruot- 
salainens, vilken jämte honom under 
sagda tid fungerat såsom tjänsteman vid 
nämnda kontor, skyldigkännande att er
sätta Banken de penningmedel, Fmk 
1,872,000: —, som dessa personer i april 
1918 medfört från Bankens kontor i 
Björneborg.

Då det sedermera framgick, att ovan
nämnda medel Fmk 41,001: 90 hade till- 
dömts Työväen Osuuskauppa Kansa r. 1., 
som även redan lyftat dem, och då ifrå
gavarande personer icke ägde andra till
gångar, beslöto Bankfullmäktige, på för
slag av Direktionen, den 10 april sam
tycka till, att det mot affärsförestånda- 
ren Peitsalo och ekonomen Ruotsa
lainen av Finlands Bank i omförmält 
syfte vä«kta åtalet finge förfalla, men 
att av svarandena enligt Direktionens 
förslag skulle krävas ersättning för 
Bankens rättegångskostnader.

9 §. 1. en skrivelse av den 10 oktober 
föreslog Direktionen, att Finlands Bank, 
med bifall till handlandeänkan Ida 
Borgs anhållan, måtte avstå från sin 
fordran pä avlidne handlanden Valter 
Johan Borgs efterlämnade egendom, 
sammanlagd Fmk 33,097:71, som över
låtits till konkurs pä grund därav, 
att Högsta Domstolen alagt sterbhu- 
set att ersätta den vid Bankens kontor i 
Åbo under den tid, då handlanden Borg 
under upproret varit dess föreståndare, 
uppkomna balansen Fmk 1,594,142: -  
jämte räntor. Vid sammanträde den 16 
oktober beslöto Bankfullmäktige god 
känna Direktionens förslag.

På framställning av Bankens Direk
tion hava Bankfullmäktige förordnat, 
att särskilda redan tidigare såsom 
osäkra anskrivna fordringar från åren 
1885, 1891, 1892, 1896, 1899, 1900, 1901. 
1902, 1913 och 1914, å vilka intet mer 
kan inflyta, utgörande sammanlagt 
113,576 mark 46 penni, skola ur räken
skaperna avföras.

10 §.

Ombud i utlandet.

Finland har de senaste tiderna knutit 
affärsförbindelser med Tschecko-Slovä
kien och har Finlands Bank med anled
ning härav begynt notera tschecko-slo- 
vakiska kronor.

I en den 16 oktober avlåten skrivelse 
meddelade Direktionen, att det befunnits 
nödigt att för Finlands Bank erhålla en 
korrespondent i Prag, där Banken icke 
hade någon sådan, och att Direktionen i 
ärendet underhandlat med tschecko-slo- 
vakiska finansministeriet underlydande 
Bankovni urad ministerstva financi (Of
fice bancaire du Ministere des finances),
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som Direktionen arnsäg lämplig för upp
draget.

Emedan ifrågavarande penninginsti
tut, för vars förbindelser tschecko-slova- 
kiska staten ansvarar, måste anses solid, 
beslöto Bankfullmäktige på Direktionens 
framställning den 16 oktober godkänna 
sagda penninginrättning såsom Finlands 
Banks ombud.

Emedan Finlands Bank de senaste 
tiderna hos sina utländska ombud haft 
vätt stora tillgodohavanden, ansågo 
Bankfullmäktige det vara riktigt, att 
antalet av Finlands Banks ombud i vissa 
lör valutaihandeln viktiga centra ökas.

1 New York hade Finlands Bank, så
som av 9 § i Bank fullmäktiges föregå
ende berättelse framgår, haft tre ombud.
1 en den 22 november avlåten skrivelse 
föreslog Direktionen, att till ombud i 
New York måtte antagas ytterligare In
ternational Acceptanoe Bank. Emedan 
banken i fråga är ett solitt institut, be
slöto Bankfullmäktige vid sammanträde 
den 4 december godkänna Direktionens 
förslag.

I skrivelse av den 30 november före
slog Direktionen likaså, att utöver de 
tidigare ombuden i Stockholm till Fin
lands Banks ombud skulle antagas A. B. 
Göteborgs Bank, och meddelade tillika, 
att banken anses välskött och förtjänt 
av fullt förtroende.

Vid sammanträde den 11 december be
slöto Bankfullmäktige godkänna Direk
tionens förslag.

11 §•

Bankens fastigheter.

Bankens huvudkontors byggnad blev 
färdig och togs i bruk är 1883. Därefter 
har Bankens verksamhet i liög grad U t

vidgats och dess rörelse till den grad 
vuxit, att huvudkontorets lokaler trots 
flere ändringar och förbättringar, icke

vidare pä länga tider varit tillräckligt 
rymliga och ändamålsenliga.

Då bristen på utrymme i synnerhet ef
ter inrättande av en statistisk avdelning 
och sedan antalet medlemmar i Direk
tionen ökats, blev allt mera kännbar, 
framställde Direktionen den 18 februari 
för Bankfullmäktige ett förslag om ut
vidgande av Bankens affärsbyggnad sa- 
lunda, att denna skulle höjas till tre vå
ningar och flygelbyggnader uppföras vid 
vardera gaveln.

Vid behandling av ärendet den 30 
mars ställde Bankfullmäktige i tvivels- 
mål, huruvida icke flygelbyggnaden! ii 
skulle skada husets arkitektur, och an- 
sågo att den tredje våningen bleve för 
dyr i förhållande till det utrymme, som 
genom densamma skulle vinnas. Till 
följd härav återremitterade Bankfull
mäktige förslaget till Direktionen med 
uppmaning att till prövning av sakkun
niga överlämna, huruvida icke Ban
kens behov av utrymme kunde tillfreds
ställas med mindre kostnader genom 
uppförande av en tillbyggnad å den mot 
Kyrkogatan vettande delen av tomten. 
Därjämte framhöllo Bankf ullmäktige, 
att frågans lösning förmodligen skulle 
underlättas, om genom Bankens försorg 
exempelvis medels överenskommelser 
med privatbankerna allmänheten skulle 
beredas tillfälle till växling av pennin
gar även annorstädes än i Bankens lo
kal, ocli funno Bankfullmäktige denna 
anordning redan i och för sig vara önsk
värd. Då frågan sedermera vidare hand
lagts av Direktionen, Bankfullmäktiges 
delegerade samt tillkallade sakkunniga, 
framställde Direktionen den 11 maj ett 
nytt förslag till affärshusets utvidgning 
sålunda, att en tillbyggnad skulle upp
föras vid Kyrkogatan samt att gårds- 
byggnaden skulle utvidgas och höjas till 
fyra våningar. Detta förslag godkände 
Bankfullmäktige vid sammanträde den
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12 maj och beviljade ur Bankens 
medel för ändamålet samman Lagt Fmk 
3,805,000: —.

I berättelserna för åren 1919 och 1920 
hava Bankfullmäktige omnämnt de an
slag, som beviljats för utvidgande av 
Bankens sedeltryckeri. Under redogö
relseåret har tryckningen av nya sedlar 
kunnat vidtaga vid sedeltryckeriet. En
ligt meddelande av Direktionen har se
deltryckeriets ombyggnad, maskiner och 
inventarier medräknade, kostat samman
lagt Fmk 8,412,758:31.

Vid sammanträde den 2 februari be
slöto Bankfullmäktige på Direktionens 
framställning, att till den omläggning 
av uppfartsvägen till banken och dess 
barriär, som påkallas av resande av en 
staty över Johan Wilhelm Snellman 
utanför banken, finge ur Bankens medel 
användas högst .100,000 mark.

På grund av rådande bostadsbrist 
anhöll Direktionen den 3 maj, jämte 
det den meddelade, att största delen av 
Bankens tjänstemän blivit uppsagda 
från sina lokaler, om bemyndigande att 
åt Banken inköpa en gård, i vilken lo
kaler kunde uthyras åt personalen vid 
Bankens huvudkontor. Bankfullmäktige 
biföllo härtill sagda dag, och Direktio
nen inköpte sedermera för ändamålet 
gården Estnäsgatan n:o 1 i första stads
delens 16:de kvarter i Helsingfors för 
en köpesumma av 2 miljoner mark.

Den 16 juni beviljade Bankfullmäk
tige det av Direktionen äskade bemyn
digandet att för kontoret i Tammerfors 
inköpa gården n:o 8 i tredje stadsdelen 
av Tammerfors stad för ett pris av
4,350,000 mark.

12 §.

Revisionen.

Den i Finlands Banks reglemente på
bjudna revisionen för år 1921 hava de

vid 1921 års riksdag valda revisorerna,, 
folkskolläraren Aleksander F ränti, filo- 
sofiedoktorn Oskari Vilho Louhivuori, 
bankdirektören Väinö Selander och filo
sof ie,ma gis-tern Hugo Robert Wäinö 
W uolijoki på kallelse av Bankfullmäk
tige verkställt den 13—17 och 20—22 
mars. I enlighet med revisorernas till
styrkan och med stöd av stadgandena 
härom i Bankens Reglemente hava 
Bankfullmäktige å Riksdagens vägnar 
beviljat Bankdirektionen ansvarsfrihet 
för Bankens förvaltning under år 1921.

13 §.

Granskning av Hankens lånerörelse.

Bankfullmäktige hava med stöd av 
Bankens böcker och räkenskaper samt 
från filialkontoren inkomna rapporter 
verkställt sådan granskning av Bankens 
rörelse och utlåning, som i 4 § av den för 
Bankfullmäktige utfärdade instruktio
nen stadgas.

14 §.

Inventeringar.
a) i h u v u d k o n t o r e  t.
Jämlikt stadgandet i 40 § av Bankens 

Reglemente hava Bank fullmäktige verk
ställt inventering av huvudkontorets 
kassavalv och samtliga fonder ävensom 
låne- och säkerhetshandlingar samt de
positioner ävensom till bedömande upp
tagit Bankens utländska ombuds solidi
tet. De vid sagda inventeringar konsta
terade resultaten hava varit med Ban
kens böcker överensstämmande.

b) i a v d e l n i  n g s k o n t o r e  n.

Beträffande Bänkens avdelningskon
tor hava Bankfullmäktige övervakat, att 
ledamöterna av diskontkommittéerna in
venterat avdelningskontorens handkas

sor och valv en gång i månaden samt 
växlar, skuldsedlar och panter minst tre 
gånger om året.

Dessutom hava under året samtliga 
avdelningskontor inspekterats. Inspek
tionerna hava verkställts av t. L 
bankdirektören Broberg, bankdirektören 
v. Frenckell och banktjänstemannen T. 
Vuorenjuuri.

15 §.

Anställande av extra tjänstemän vid 
Banken.

Den 6 oktober berättigade Bankfull
mäktige på Direktionens framställning 
Direktionen att i Bankens tjänst anställa 
en i engelska språket kunnig biträdan
de' korrespondent och fastställde det åt 
honom utgående arvodet.

Likaså berättigade Bankfullmäktige 
på Direktionens framställning den 29 
december Direktionen att såsom extra 
tjänsteman i Bankens tjänst anställa 
Bankens vid årets slut avgående över- 
kamrerare Uno Arthur Alexander Bro
berg samt fastställde hans arvode.

16 §.

Tjänstemännens och betjäntes avlöning.

Såsom i 13 § av Bank fullmäktiges be
rättelse för senaste år anföres, berät
tigade Riksdagen den 16 december 1921 
Bankfullmäktige att från ingången av 
är 1922 intill dess ny lönestat, efter det 
penningvärdet stadgat sig, kan uppgö
ras, bestämma avlöningen jämte pensio
ner för Finlands Banks tjänstemän och 
betjänte.

Sedan Direktionen konstaterat, att 
tjänstemännens och betjäntes vid Ban
ken löner, i synnerhet efter det hyrorna 
från början av juni avsevärt stigit, i

allmänhet voro lägre än levnadskost- 
nadsnivån förutsatte, och då det fram
gick, att en förhöjning av staitstjänste
mannens löner med 30 % emotsågs, be
slöto Bankfullmäktige den 16 juni vid 
behandling av Direktionens förslag till 
tjänstemännens och betjäntes vid Ban
ken avlöning förordna, att Direktionen 
åt Bankens tjänstemän och betjänte un
der år 1922, räknat från den 1 maj, ägde 
betala högst de löner, vilka framgingo 
av sagda förslag och vilka beräknats sa 
lunda, att dittillsvarande löner i allmän
het höjts med 20 %.

Därjämte beslöto Bankfullmäktige, 
att ärendet vid årets slut skulle uppta
gas till förnyad behandling med beak
tande av den dåvarande prisnivån.

I skrivelse av den 20 december ined- 
delade Direktionen, att densamma till 
följd av andra skyndsamma arbeten icke 
hunnit utarbeta detaljerat förslag till 
avlöning ät Bankens tjänstemän och be
tjänte, och föreslog därjämte att, eme
dan Direktionen önskade erhålla kän
nedom om, huru statstjänstemännens lö 
ner slutligt skulle ordnas, Direktionen 
måtte berättigas att utanordna lö 
nerna för januari månad enligt ti
digare grunder. Vid sammanträde den 
29 december biföllo Bankfullmäktige 
detta förslag och beslöto, att frågan 
om de löner, som från början av 
år 1923 skola erläggas åt Bankens tjäns
temän och betjänte, skulle upptagas till 
behandling först under påföljande ja
nuari månad, intill vilken tid Bankfull
mäktiges den 16 juni fattade ovannämn
da beslut skulle lända till efterrättelse. 
Därjämte beslöto Bankfullmäktige upp
mana Direktionen att varje år uppgöra 
och till Bankfullmäktige inlämna för
slag till lönestat för följande år, i vilken 
uppgives det avlöningsbelopp, som Di
rektionen borde berättigas att erlägga 
för varje befattning, samt de övriga an
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slag' Direktionen finner nödvändiga för 
bestridande av Bankens löneutgifter.

17 §.

Särskilda uusia g. 

a) P e n s i o n e r .

Bankfullmäktige hava under arets 
lopp beviljat tjänstemän och betjänta, 
vilka på ansökan erhållit avsked, livs- 
tidspensioner till en årlig totalsumma av 
84,800 mark samt ett årligt understöd om 
2,500 mark tillsvidare för ett år.

Därjämte höjde Bankfullmäktige vid 
sammanträde den 2 januari 1923 pu 
framställning av Direktionen de års- 
tillägg till pensioner och understöd, som 
tillsvidare utbetalas at Finlands Banks 
förra tjänstemän och betjänte, med sam
manlagt 38,100 mark samt beviljade sam
tidigt ett nytt understöd, tillsvidare till 
ett belopp av 3,600 mark.

b) E x p e n s m e d l e n .

De åt Finlands Banks avdelningskon
tor beviljade expensmedlen visade sig 
jämväl under det förflutna året vid 
nästan samtliga kontor vara otillräck
liga. Till följd härav beviljade Bank- 
fullmäktige på framställning av Direk
tionen den 11 december tillägg till ifrå
gavarande anslag vid olika kontor, sam
manlagt 12,500 mark.

För år 1923 beviljade Bankfullmäk
tige sagda dag på Direktionens fram
ställning de olika kontoren i expens- 
medel sammanlagt 99,500 mark.

18 §.

Direktionen.

Den 2 februari beviljade Bankfullmäk
tige Direktionens ordförande, senator

O. Stenroth på anhållan och i enlighet 
med Direktionens framställning tjänst
ledighet under två veckor för sjuklig
het.

I Bankfullmäktigeis berättelse för ar
1921, dess 16 §, redogjordes för utnäm
ningen av diplomingeniören Eric von 
Frenckell och juriskandidaten Lauri af 
Heurlin till ledamöter i Finlands Banks 
Direktion.

Den 8 februari anhöllo de utnämnda 
om tjänstledighet, herr af Heurlin för 
utrikesresa intill utgången av mars, herr 
von Frenckell för studieresa till utlan
det under två månader. På Direktionens 
framställning beviljade Bankfullmäkti- 
ge sagda dag de ansökta ledigheterna.

Sagda dag beviljade Bankfullmäktige 
vidare pä anhållan Direktionens ordfö
rande, för en resa till utlandet i statens 
och Finlands Banks angelägenheter, 
tjänstledighet tillsvidare, dock icke för 
längre tid än två månader.

Den 30 mars insände Bankinllmäktige 
till Statsrådet ledamotens i direktionen 
von Frenckells anhållan om tjänstledig
het till den 15 augusti och förordade i 
enlighet med Direktionens förslag 
tjänstledighetens beviljande till den 1 
augusti.

Därjämte föreslogo Bankfullmäktige, 
aitt överkamreren vid Banken A. Bro
berg måtte förordnas att sköta tjänsten 
såsom medlem av Finlands Banks Di
rektion under tiden för herr von 
Frenckells tjänstledighet.

Statsrådet godkände den 6 april Bank- 
fullmäktiges vardera framställning.

Vid sammanträde den 28 juli bevilja
de Bankfullmäktige direktionsmedlem- 
men Gråsten, som blivit utnämnd till fi
nansminister, på anhållan och i enlighet 
med Direktionens framställning tjänst
ledighet på två månader, räknat från 
den 15 juli, med rätt att även därförin
nan återinträda i tjänstgöring.

19 §.

Diskontkommittéerna.

För ar 1923 hava Bankfullmäktige, se
dan Direktionen framställt förslag i 
ärendet, den 29 december samt den 24 
och 29 januari 1923 utsett följande per
soner till ledamöter och suppleanter i 
diskontkommittéerna: 

vid kontoret i Äbo: till ordinarie leda
möter politierädmannen Ernst Petter Jo
han Thomé och handlanden Evert W il
helm Nylund samt till suppleanter kap
tenen, friherre Koll' Maximilian Carpe
lan och direktören Kustaa H. Heickell;

vid kontoret i Viborg: till ordinarie 
ledamöter konsularagenten Carl Edvin 
Ekström och handlanden Paul Sergejeff 
samt til] suppleanter direktören Ernst 
Hämäläinen och föreståndaren Otto 
Korhonen;

vid kontoret i Tammerfors: till ordi
narie ledamöter justitierådmanmen 
Kaarlo Haljala och handlanden Anton 
Hah] samt till suppleanter fabrikanten 
Johan Niklas Salminen och verkstäl
lande direktören Pentti Hirvonen;

vid kontoret i Vasa: till ordinarie le
damöter borgmästaren Ivar Wilhelm 
Hasselblatt och direktören Juho Alatalo 
samt til] suppleanter konsuln Johan 
Alfred Viklund och direktören Knut 
August Vaselius;

vid kontoret i Uleåborg: till ordinarie 
löda möter kommerserådet Adolf Riekki 
och direktören Otto Alfons Karhi samt 
till suppleanter vicekonsulerna Torsten 
Lundberg och Herman Andersson;

vid kontoret i Kuopio: till ordinarie 
ledamöter häradshövdingen Frans Oskar 
Möller och fabrikanten Johan Fredrik 
Dahlström samt till suppleanter sakfö
raren, ingeniören Pekka Juho Rinkinen 
och disponenten, lektorn Bruno Granit- 
•lmoniemi;

vid kontoret i Björneborg: till ordina
rie ledamöter direktörerna Toivo Rin
tala och Johan Odert Rosengren samt 
till suppleanter grosshandlanden V il
liäni Tarkiainen och direktören Pehr A. 
Collin;

vid kontoret -i Joensuu: till ordinarie 
ledamöter direktören Heikki Turunen 
och affärsmannen Niilo Suililco samt till 
suppleanter justitierädmannen Axel 
Walle och affärsmannen Karl Henrik 
Eliel Porthan;

vid kontoret i S:t Michel: till ordina
rie ledamöter kommerserådet1 Carl 
Fredrik Pöndinen och förre trafikin
spektören August Fredrik Granfelt 
samt till suppleanter depotföreståndaren 
Edvin Alléen och föreståndaren Yrjö 
Paarma;

vid kontoret i Jyväskylä: till ordina
rie ledamöter borgmästaren Hjalmar 
Hugo Ossian Hollmerns och 1‘örestånda- 
.ren Kaarlo Vilhelm Laitila samt till 
suppleanter apotekaren Eugen Mansne- 
rus och lektorn Herman Hämäläinen;

vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter förre domhavanden Karl 
Gustaf Berg och handlanden Ossian 
Evert Kivinen samt till suppleanter 
industrikonsulenten Juho Jalmari Tyy
nelä och direktören Tuomas Nissinen;

vid kontoret i Kotka: till ordinarie le
damöter handlanden Emil Saxell och 
affärsmannen Arthur Lemke samt till 
suppleanter föreståndaren Jalo Aura 
och borgmästaren Atte Mönkö;

vid kontoret i Tavastehus: till ordina
rie ledamöter ingeniören Johan Henrik 
Holmén och kommerserådet Anders 
Gustaf Skogster samt till suppleanter 
förre landssekreteraren Karl Uno Chy
denius och handlanden Johan Verner 
Fredriksson.
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Vid behandling av diskontkommittéer
nas vid Finlands Banks avdelningskon
tor sammansättning- 1923 beslöto Bank- 
fullmäktige den 29 december uppmana 
Direktionen att uppdraga åt de Bankens 
tjänstemän, vilka inspektera kontoren, 
att vid inspektionerna rådgöra med 
bankkommissarierna även om ändamåls
enligheten av diskontkommittéernas 
sammansättning.

20 §.

Bankfullmäktiges rese- och dagtrakta
menten.

Den 20 september beslöto Bankfull- 
inäktige, att den ersättning för rese
kostnader, som enligt 12 § i instruktio
nen för Bankfullmäktige skall erläggas 
ät bankfullmäktig, vilken är bosatt pa 
annan ort än i Helsingfors, samt åt 
suppleant, som inkallas att handha 
bankfullmäktigs befattning, skall utgå 
som resekostnad, kostnad för befordring 
av bagage samt som dagtraktamente så
väl för rese- som för torrättningsdagar 
enligt enahanda grunder som för ord
föranden i Bankens Direktion.

21 %.

Bankfullmäktiges tjänstgöring.

Av bankfullmäktige voro ar 1922 i tur 
att avgå: av de tre fullmäktige, vilka 
det åligger att deltaga i alla å fullmäk
tige ankommande ärenden, verkställande 
direktören Väinö Tanner, samt av de tre 
fullmäktige, vilka det åligger att del
taga i de ärenden, som ankomma å alla 
bankfullmäktige gemensamt, ekonomen 
Kaarlo Richard Heinonen.

Vid den 12 maj 1922 förrättat val av 
bankfullmäktige och revisorer samt de
ras suppleanter utsågos:

till bankfullmäktig att deltaga i alla a 
fullmäktige ankommande ärenden verk
ställande direktören Väinö Tanner;

till bankfullmäktig att deltaga i de 
ärenden, vilka ankomma å alla full
mäktige gemensamt, filosofiemagistern 
Hugo Robert Wäinö Wuolijoki;

till suppleanter för bankfullmäktige:

till försite agronomen Eero Hahl; 
till andre kommunalrådet Kustaa 

Emil Linna;
till tredje kommerserådet Alvar 

Niklander;
till fjärde ekonomen Kaarlo Richard 

Heinonen;
till femte verkställande direktören 

Axel Palmgren; samt
till sjätte direktören Kaarlo Toivo 

Salmio;

till revisorer:
filosof ied oktorn Oskari Vilho Louhi- 

vuori;
bankdirektören Väinö Selander; 
läraren Aleksander F ränti och 
direktören Paavo Raittinen;

till revisorssuppleanter:
till förste suppleant lantbruksrådet 

Karl Bmncrona; 
till andre redaktören Artturi Aalto; 
till tredje filosofiemagistern Arno Pe

sonen samt
till fjärde filosofiemagistern Ilmari 

Auer.
Efter det sagda val förrättats, sam

manträdde Bankfullmäktige den 12 maj 
och utsågo till ordförande direktören 
T-avonius och till viceordförande filoso- 
fiedoktorn Nevanlinna.
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Under redogörelseåret hava vid jäv 
eller annat förfall för ordinarie ledamot 
såsom suppleanter fungerat herrar 
Hahl, Linna, Niklander, Heinonen, 
Palmgren och Salmio.

Av Bankfullmäktige äro 1923 i tur att 
avgå, av de tre fullmäktige, vilka det

Helsingfors, den 21 mars 1923.

aligger att deltaga i alla å bankfullmäk
tige ankommande ärenden, filosofiedok- 
torn Ernst Fredrik Nevanlinna, samt av 
de itre fullmäktige, vilka det åligger att 
deltaga i alla de ärenden, som ankomma 
ä bankfullmäktige gemensamt, verkliga 
statsrådet August Ramsay.

W . A. Lavonius. E. Nevanlinna. Väinö Tanner.

Wäinö Wuolijoki. Eero Hahl. K. EL Linna.

K. N. Rauhala.


