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Helsingfors 1957. Ståtsr&dots tryckeri

Finlands Banks verksamhet

Finlands Banks penningpolitik

Vid ingången av år 1956 var penning
marknaden stram, vartill även Finlands 
Banks penningpolitik nnder det föregående 
året främst med tillhjälp av kassareserv- 
avtalen samt genom licensdepositionstvånget 
hade siktat. För att bromsa den inflatoriska 
utvecklingen, ansåg Finlands Banks direktion 
det nödvändigt att fortsätta den åtstra
mande politiken.

I början av året syftade åtgärderna till 
en direkt reducering av allmänhetens köp
kraft. Det kassareservavtal som hade ingåtts 
mellan Finlands Bank oeh de olika grup
perna av penninginstitut och vars giltighets
tid skulle ha gått ut den sista januari 
förnyades därför, och deponeringsskyldig- 
heten förlängdes till utgången av jiuii. Även 
licensdepositionstvånget bibehölls. Efter ge
neralstrejken visade det sig i april t.o.m. 
nödvändigt att skärpa greppet, varför depo- 
sitionsbeloppet höjdes från 10 % till 20 % 
av varans värde. Denna förhöjning gällde 
dock icke automatiskt licensierade varor, och 
ej heller vissa andra produkter. Å andra 
sidan förkortades maximitiden för depositio
nerna från 12 till 6 månader.

Senare började penningmarknaden väsent
ligt stramas åt av andra orsaker än bankens 
åtgärder. Pris- och löneavgörandena efter 
generalstrejken förorsakade en stegring av 
priserna och de nominella inkomsterna, 
vilket ökade penningefterfrågan. Samtidigt 
minskades valutareserven till följd av en om
fattande import. Då båda dessa faktorer 
voro ägnade att strama till penningmark
naden, ansåg Finlands Banks direktion det 
möjligt att avstå från de åtgärder, vilka 
tidigare hade tillämpats för att reducera 
köpkraften, emedan en stram penningpolitik 
kunde upprätthållas även utan dem.

Redan i slutet av maj beslöt banken att 
icke mera kräva förnyande av kassareserv- 
avtalet. Enligt avtalet skulle de på kassa- 
reservkontona deponerade medlen, som vid 
avtalstidens utgång utgjorde 7 046 milj. 
mark, kvartalsvis återbetalas till penning

instituten i fyra rater. Den första av dessa 
rater utbetalades i enlighet härmed i ok
tober. Då det sedan visade sig att en svår 
arbetslöshet hotade under vintersäsongen 
och penningmarknaden samtidigt blev allt 
stramare, vilket ledde till att rediskonte- 
ringen ökade starkt, ansåg banken det vara 
skäl att påskynda återbetalningarna, och de 
sista beloppen utbetalades den 28 december 
1956. Direktionen förutsatte därvid, att de 
medel som sålunda frigjorts till penningin
rättningarnas disposition skulle användas 
till att stärka bankinrättningamas likviditet 
så att sparbankerna och andelskassorna i 
motsvarande grad skulle avkorta sina skul
der till sina egna centralbanker och att 
dessa i sin tur liksom affärsbankerna skulle 
avkorta sina rediskonteringsskulder till 
Finlands Bank.

Ett annat uttryck för denna smidiga pen
ningpolitik var att licensdepositionstvånget 
lindrades. Från den 1 juni sänktes deposi- 
tionsbeloppct åter till 10 % av varans värde 
och samtidigt begränsades den längsta depo- 
neringstiden till 3 månader. Vidare beslöt, 
direktionen den 17 september 1956 att till 
importörerna återbetala de depositioner, som 
inbetalats mot importlicenser beviljade före 
den 1 juni 1956 och funnits på kontona 
minst 3 månader. Härigenom gick licens- 
depositionsbeloppet, som vid årets början var 
6 578 milj. mark och under nästan hela som
maren fortgående hade varit drygt 9 000 mil
joner, innan årets slut ned till 4125 milj. 
mark.

Till de åtgärder som vidtogos för att för
hindra att penningmarknaden blev alltför 
hårt åtstramad hör ytterligare direktionens 
beslut av den 5 september 1956 att upphäva 
de begränsningar, som gällde förskottsbetal
ningarna för trävaruleveranser. Vidare kan 
nämnas, att banken redan i maj på grund 
av de speciella svårigheter som träffade 
sågindustrin och ostmejeriema gick med på 
att rediskontera deras växlar utan tilläggs- 
ränta.

I rediskonteringspolitiken har Finlands 
Banks direktion liksom tidigare intagit
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ståndpunkten, att extra kredit från central
banken icke är avsedd att täcka bankernas 
varaktiga utan endast deras tillfälliga fi
nansieringsbehov. För att begränsa de var
aktiga rediskonterna och för att förmå ban
kerna till återhållsamhet i utlåningen de
biterade Finlands Bank fortfarande 3 %  i 
tilläggsränta för rediskonteringarna. Bank- 
fullmäktige berättigade den 30 maj 1956 
direktionen att vid rediskonteringen av pen
ninginrättningarnas växlar tillämpa en en
ligt p en n in g in rät t n in ga rn as egna medel gra
derad till äggsränta om 3— 5 %  i stället för 
den tidigare högsta tilläggsräntan om 3 %  
(se s. 12). Denna befogenhet, som trädde 
i kraft i början av oktober, utnyttjades 
dock icke under året. Å andra sidan ville 
Finlands Bank belöna sådana penninginsti
tut, som använda extra kredit i centralban
ken endast för sina säsongartade behov. Di
rektionen beslöt därför att den 1 april 1956 
moderera bestämmelserna så att penning
institut, vars inlåning från allmänheten och 
inhemska kreditinstitut hade minskat jäm
fört med den sista december 1955, befriades 
från att erlägga tilläggsränta för den del 
av den totala skulden, som icke översteg 
penninginstitutets egna medel under den 
förutsättningen att penninginstitutet under 
tolvmånadersperioden före rediskonterings- 
månaden icke hade stått i skuld till Fin
lands Bank under en längre tid än sam
manlagt 60 dagar. Bestämmelserna modere
rades ytterligare den 11 september 1956, då 
direktionen fattade beslut om att befria så
dant penninginstitut, som under tolvmåna
dersperioden närmast före rediskonterings- 
månaden ej hade stått i skuld till Finlands 
Bank under en längre tid än 120 dagar, 
från att erlägga tilläggsränta för den del 
av hela skulden, som icke översteg penning
institutets egna medel. För den överskju
tande delen förpliktades penninginrättningen 
att erlägga en tilläggsränta om 1 %. Enligt 
samma synpunkter genomfördes även de tidi
gare nämnda rediskonteringslättnaderna för 
sågindustrins och ostmejeriernas växlar.

I den allmänna räntepolitiken har Fin
lands Bank intagit en återhållsam stånd
punkt gentemot en höjning av räntefoten. I 
början av året hade en förhöjning visserligen 
varit motiverad för att dämpa högkonjunk
turen, men å andra sidan förelåg risk för 
att dess inverkan närmast på hyresnivån

skulle ha resulterat i lönekrav och därigenom 
fört med sig nya svårigheter. Sedan kon
junkturen försvagats och Finlands Bank 
som en motvikt mot detta inledde återbetal
ningarna av kassareserv- och licensdepositio- 
nenna, var det givetvis icke skäl att öka 
produktionskostnaderna och inskränka pro
duktionen genom en höjning av räntefoten.

Nedanstående sammanställning belyser de 
åtgärder Finlands Bank har företagit i syfte 
att dirigera penningmarknaden. Ändring
arna i bankens balans under året ha grup
perats enligt sin penningpolitiska betydelse.

Faktorer som reducerade penningtillgången 
år 1956

mrd mk
Minskning av det utländska netto-

tillgodohavandet ............................... 10.5
Minskning av statens nettoskuld . . . .  3.2 
Ökning av valutalånet från Sovjet

unionen ............................................... 1.0
Förändringar i regleringsräkningar,

egna medel m.m..................................  3.6
Summa 18.3

Faktorer som ökade penningtillgången 
år 1956

mrd mk
Minskning av kassareservkontona . . 6.7
Minskning av licensdepositionema . . 2.4 
ökning av utlåningen åt privata

kreditkunder .........................................2.5
Summa 11.6

Den samfällda verkan av de faktorer som 
stramade till penningmarknaden var 6.7 
miljarder mark större än avspänningsfaktö
rernas verkan. Upphävandet av kassareserv- 
förfarandet och minskningen av licensdepo- 
sitionstvånget voro därför endast ägnade att 
reducera den åtstramning av penningmark
naden som nedgången i valutareserven och 
vissa andra åtgärder hade orsakat.

Den strama penningpolitiken var å sin 
sida ägnad att begränsa ökningen av pen
ninginstitutens kreditgivning. Penninginsti
tutens sammanlagda utlåning ökade under 
året med endast 19.2 miljarder mark, medan 
motsvarande ökning år 1955 var 52.2 mil
jarder mark. Det oaktat var det inte möj
ligt att förhindra en ökning av bankernas
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rediskonter, vilket närmast berodde på att 
bankernas inlåning utvecklades ytterst otill
fredsställande. Penninginstitutens samman
lagda inlåning, som år 1955 ökades med
46.8 miljarder mark, växte nämligen under 
år 1956 med endast 8.9 miljarder. Särskilt 
svag var inlåningen i affärsbankerna, i 
vilka de egentliga depositionerna minskade 
med 1.0 miljard mark. Bankernas redis- 
konteringsskuld ökades med 11.0 miljarder 
mark och samtidigt minskades bankernas 
checkräkningar i Finlands Bank med 0.5 
miljarder. Å andra sidan ökades behovet av 
kontanta medel till följd  av den stegrade 
ekonomiska aktiviteten och den höjda in
komstnivån, varför de utelöpande sedlarnas 
belopp ökades med 4.8 miljarder mark. 
Summan av dessa belopp motsvarade det 
ovannämnda nettobeloppet om 6.7 miljarder 
mark:

mrd mk
Ökning av rediskonterna ..................  11.0
Minskning av bankernas checkräk

ningar ............................................... 0.5
Ökning av de utelöpande sedlarnas 

belopp ............................................. — 4.8
Summa 6.7

I detta sammanhang är det dock skäl att 
framhålla, att såväl den stora ökningen av 
rediskonterna som minskningen av statens 
nettoskuld i huvudsak berodde på att staten 
för att underlätta sin kassasituation vid 
årets slut uppsköt vissa utbetalningar, när
mast av kommunernas andelar av källskat- 
terna. Genast under den första veckan i ja
nuari 1957 minskades rediskonteringsskulden

med 7.8 miljarder mark samtidigt som sta
tens nettoskuld till Finlands Bank steg med
5.8 miljarder.

I det följande gives en detaljerad analys 
av bankens verksamhet genom balansjämfö
relser.

Valutakurserna och bankens förhållande till 
utlandet

Den sista december 1955 hade banken för 
flere västvalutors del övergått från fasta 
kurser till samma system med varierande 
kurser som de flesta OEEC-länder redan 
tidigare hade tillämpat. Från och med den
4 april 1956 noterade banken inom givna 
gränser varierande kurser även för franska 
franc. Följande föränderliga valutakurser 
noterades den sista december:

31.12.55 31.12.56
London ..................  646: —  646: —
Stockholm ..............  4 4 4 7 :—  4 472: —
O s lo ..........................  3 2 2 8 :—  3 242: —
Köpenhamn. ..........  3 3 4 1 :—  3 335: —
Bryssel ..................  462: 70 460: 50
Amsterdam ..........  6 0 8 0 :—  6 064: —
Z iir ich ......................  5 2 7 5 :—  5 277: —
Frankfurt a. M. . .  5 510: —  5 516: —
Paris ......................  66: —  65: 73

Liksom tidigare såldes åt utlandsresande 
valutor till resekurser, vilka voro högre än 
de officiella. Finlands Bank har själv no
terat dessa kurser och de ha i runt tal varit 
42 %  högre än den officiella kursen.

Förändringarna i bankens utländska 
konton framgå ur följande tablå:

Guld .........................................
Utländska va lu tor ......................

Utländska konton 
milj. mk

31.12.55
........................  7 849
........................  28 089

31.12.56 
7 849 

21 561

Förändring 

—  6 528
........................  35 938 29 410 —  6 528

Utländska valutakonton ........................  —  3 855 —  4 600 —  745
Valutareserv ............................ ........................  32 083 24 810 —  7 273
Utländska växlar .................... ........................  115 115 —

Utländska obligationer ........ ........................  2 261 2 775 514
Utländska markkonton . . . ........................  —  3 898 —  7 047 —  3149
Långfristig utländsk skuld . ........................  —  7 719 —  8 290 —  571

Nettotillgodohavande i utlandet 22 842 12 363 — 10 479
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Guldkassan förblev oförändrad. De ut
ländska vailutorna minskade däremot avse
värt, med 6 528 milj. mark, varvid minsk
ningen huvudsakligen drabbade Europeiska 
betalningsunionens valutor. Vidare ökades 
de kortfristiga skulderna på utländska valu
takonton med 745 milj. mark. I sin helhet 
minskade bankens guld- och valutareserv så
ledes med 7 273 miljoner under redogörelse- 
året. Den stora minskningen var en direkt 
följd av att exportinkomsterna voro något 
lägre än under år 1955, medan importen 
ökade kraftigt. Såsom det framgick ur den 
penningpolitiska översikten var just minsk
ningen av valutareserven i avgörande grad 
ägnad att strama till penningmarknaden.

I fråga om de övriga utländska kontona 
kan konstateras, att de utländska obliga
tionerna ökade med 514 milj. mark. Bland 
skulderna ökade de utländska markkontona 
avsevärt, med 3149 milj. mark, vilket be
rodde på att lantbruksprodukter också un
der redogörelseåret inköptes från Förenta 
Staternas restlager mot likvid i mark. Den 
långfristiga utländska skulden ökades med 
571 milj. mark på grund av att de låneme
del lyftes, som hade beviljats av Internatio
nella Återuppbyggnadsbanken före det Mort- 
gage Bank of Finland Oy grundades. Då 
samtliga utländska konton beaktas utgjorde 
minskningen av nettotillgodohavandet i ut
landet under redogörelseåret 10 479 milj. 
mark.

I detta sammanhang är det skäl att kon
statera, att Mortgage Bank of Finland Oy, 
som grundats i anslutning till Finlands Bank, 
kunde inleda sin kreditverksamhet, sedan 
Internationella Återuppbyggnadsbanken den
22 maj 1956 hade beviljat ett lån om 15 
milj. dollar ( jfr  s. 14). Av detta lån, som 
icke kommer till synes bland passiva i Fin
lands Banks balans, lyftes före årets ut
gång 1.1 milj. dollar eller 248 milj. mark.

I samband med de utländska kontona är 
det skäl att redogöra även för några in
hemska konton, som äro intimt förbundna 
med bankens relationer till utlandet.

De växlar i utländskt mynt, som täcka 
den utländska kredit finländska bolag ha 
erhållit genom Finlands Banks förmedling, 
ha bokförts bland inhemska växlar. Dessa 
växlar i utländskt mynt ökade under redo
görelseåret med 855 milj. mark, vilket be
rodde på att de tidigare nämnda lånemed

len, som hade beviljats av Internationella 
Återuppbyggnadsbanken, lånades vidare. Att 
ökningen av växlar i utländskt mynt var 
större än den omtalade ökningen av den 
långfristiga utländska skulden, berodde när
mast på att Finlands Bank i förskott avkor
tade vissa dollarlån.

I detta sammanhang är det också skäl att 
nämna de skuldsedlar som överlåtits till In
ternationella Valutafonden. Skuldsedlarna 
utgöra statens skuld, varför de icke komma 
till synes i bankens balans. Vid ingående 
årsskiftet inlöste banken skuldsedlar med 
guld och valutor till ett sammanlagt värde 
av 1 241 milj. mark, sedan staten debiterats 
med motsvarande belopp i mark. Vid årets 
utgång belöpte sig de oinlösta skuldsedlarna 
till 7 235 milj. mark.

Till de utländska kontona ansluta sig även 
„de långfristiga inhemska skulderna” . Denna 
post omfattar utom licensdepositionerna 
även det valutalån, som staten erhållit av 
Sovjetunionen och lånat vidare till Finlands 
Bank. Under redogörelseåret lyftes 1016 
milj. mark av dessa lånemedel. Ilela lånet, 
som uppgick till 2 310 miljoner, har sålunda 
lyfts.

Värderegleringsräkningarna växte under 
året med 2 383 milj. mark och stodo i slutet 
av året på 8 073 miljoner.

Förhållandet till staten

Statens nettoskuld till Finlands Bank och 
förändringarna i skulden framgå ur nedan
stående tablå:

Statens konton 
milj. mk

31.12.55 31.12.50 Förändring 
Konsolideringslånet 20 000 ! 7 500 — 2 500 
IMF & IBRD-växel 1 660 1 660 —
Summa ................. 21 660 19 160 —2 500

Checkräkning ..  — 9 816 — 10 550 — 734
Nettoskuld ..........  11844 8 610 —3 234

Inlösning av konsolideringslånet för den 
växelkredit Finlands Bank år 1953 bevil
jade staten inleddes under redogörelseåret, 
varvid den första obligationen om 1250 milj. 
mark förföll i mars och den andra i septem
ber. IMF & IBRD-växeln, vilken täcker 
statens skuld till banken för medlemsavgif

terna till Internationella Valutafonden och 
Internationella Återuppbyggnadsbanken och 
vilken ingår bland „övriga fordringar” , för
blev oförändrad. Statens tillgodohavande på 
checkräkning ökades med 734 milj. mark, 
varigenom hela nettoskulden minskades med
3 234 milj. mark. På grund av att staten 
vid årets slut uppsköt vissa utbetalningar 
(se s. 5) giva siffrorna dock en alltför 
gynnsam bild av statens kassaställning.

Den direkta utlåningen och förhållandet till 
egna kunder

Med hänsyn till det strama penningläget 
ansåg sig Finlands Bank under det gångna

Handelns och industrins konton 
milj. mk

7

Växlar i mark ...................................................
Checkkrediter ...................................................

31.12. 55 
14 437 

490

31.12.56 
14 921

862

Förändring
484
372

Summa ...............................................................
Växlar i utländskt mynt ...............................
Övriga fordringar (exkl. IMF & IBRD) ..

14 927 
8 511 
7 356

15 783 
9 366 
8 700

856
855

1344

Övriga checkräkningar ...............................
Licensdepositioner .......................................
Övriga kortfristiga skulder ......................

30 794
—  155
—  6 578
—  624

33 849
—  368
—  4 125
—  993

3 055 
' —  213 

2 453 
—  369

Nettotillgodohavande hos allmänheten.......... 23 437 28 363 4 926

Såsom i berättelsen för år 1955 har fram
hållits, biföll statsrådet den 5 januari 1956
i fråga om dessa förskottsbetalningar till 
ett sådant arrangemang —  vilket även till
fredsställde bankens direktion —  att ifall 
den vanliga clearingräkningens och de efter 
sagda dag utbetalade förskottens saldon sam
manlagt utvisade ett tillgodohavande för 
Finland överstigande 60 milj. rubel, så 
skulle statens rätt att disponera den ännu 
outnyttjade delen om 5 miljarder mark av 
1953 års konsolideringslån i motsvarande 
mån inskränkas. Överenskommelsen gällde 
icke saldot per 5 januari 1956 på det dittills 
använda speciella räntefria förskottskontot, 
och detta har minskat allt efter som de 
leveranser ägt rum, för vilka förskotten ha 
erlagts. Den sista december var den nämnda 
clearingräkningens och förskottens samman
lagda saldo 102 milj. rubel och översteg 
sålunda den ovannämnda gränsen med 42 
milj. rubel eller 2 426 milj. mark.

Finlands Banks direkta diskontkredit till 
näringslivets olika sektorer framgår av föl
jande tablå. Uppgifterna gälla ställningen 
den sista december åren 1953— 1956.

1953 1954 1955 1956
% % % %

Exportindustrin . .  48.84 53.98 73.25 71.76 
Hemmamarknads-

industrin ..........  16.21 15.01 7.17 7.76
Kraftverken . . . .  12.86 9.85 10.68 9.47
Handeln ..............  21.91 21.13 8.90 11.01
Det övriga

näringslivet . .  0.18 0.03 —  —

Följande grupp i den direkta kreditgiv- 
ningen, växlarna i utländskt mynt, har be
handlats tidigare. Posten „övriga ford
ringar” (exkl. IMF & IBRD), vilken öka
des med 1 344 milj. mark, utgöres i huvud
sak av förskottsbetalningar för varuleve
ranser till Sovjetunionen.

året icke kunna av sina privata kunder 
fordra avkortningar på krediten såsom un
der tidigare år. För några i norra Finland 
verksamma företags vidkommande blev det 
nödvändigt att öka krediten och i viss mån 
beviljades tillfällig kredit, huvudsakligast 
för att senaste vår finansiera de exceptionellt 
stora lagren av exportvaror. De diskon
terade, på markbelopp lydande inhemska 
växlarna ökades med 484 milj. mark och vi
dare växte checkkrediten med 372 miljoner. 
Vid årets slut var denna kredit sammanlagt
15 783 milj. mark, vilket framgår ur nedan
stående tablå över handelns och industrins 
konton.
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Enligt den nya balansuppställningen om
fattar posten „övriga checkräkningar” bland 
passiva icke mera licensdepositionerna, vilka 
numera hänföras till långfristiga inhemska 
skulder. Licensdepositionsbeloppet minskades 
med 2 453 milj. mark, av skäl som redan ti
digare berörts. Beaktas vidare ökningen om 
369 milj. mark under rubriken „övriga kort
fristiga skulder”, steg bankens netto tillgodo
havande hos allmänheten, då samtliga ovan
nämnda förändringar tagas i beaktande, 
sammanlagt med 4 926 milj. mark.

Finlands Banks lägsta diskontränta hade 
fr. o. m. den 1 december 1954 varit 5 %  
och den högsta 7 1/2 %. Inom dessa limiter 
hade diskonträntorna år 1955 i praktiken 
höjts till 6 3/4 —  7 1/2 %. Denna nivå bibe
hölls även i början av rcdogörelseåret. För 
att minska skillnaden mellan bankens utlå- 
ningsräntor och den allmänna utlåningsrän- 
tan, höjde bankfullmäktige den lägsta dis
konträntan till 6 1/2 %  och den högsta till
8 %  (se s. 11— 12) från och med den 19 april
1956. I praktiken höjdes diskonträntorna 
från och med den 8 november 1956 så att

den lägsta räntan har varit 7 1/2 %, varför 
räntan numera ungefär svarar mot de ut- 
låningsräntor, som tillämpas av affärsban
kerna.

Förhållandet till penninginstituten

De märkligaste händelserna i Finlands 
Banks förhållande till andra penninginstitut 
voro upphävandet av kassareservsystcmet 
och förändringen i rediskonteringsvillkoren, 
vilka behandlats ovan. Bamkernas rediskon- 
ter ökades med 11037 milj. mark, medan 
deras egentliga checkräkningar minskade 
med 539 miljoner. Beaktar man vidare, att 
kassareservbeloppen, som vid årets början 
utgjorde 6 677 milj. mark, i sin helhet åter
betalades till bankerna före årsskiftet, växte 
bankernas nettoskuld till Finlands Bank 
med sammanlagt 18 253 miljoner.

Såsom tidigare påpekats, berodde redis- 
konteringsskuldens ökning i huvudsak på att 
staten uppsköt vissa utbetalningar. Denna 
ökning var därför ett tillfälligt fenomen.

Bankernas konton 
milj. mk

31.12. 65 31.12. 56 Förändring
Rediskontering ................................................... 22 628 33 665 11037

Bankernas egentliga checkräkningar . . . .  —  1706 —  1 167 539
Skillnad 20 922 32 498 11576

Kassareservkonton ....................................... —  6 677 —  6 677
Bankernas nettoskuld ....................................... 14 245 32 498 18 253

Sedelstocken

Beloppet av utelöpande sedlar ökades un
der året med 4 852 milj. mark eller närmare
9 %, vilket alltså var mindre än prissteg
ringen. Vid årets utgång var de utelöpande 
sedlarnas belopp 60 735 milj. mark.

Sedelstockens ökning mattades av något 
genom att 100 och 200 marks silvermynt ut- 
gåvos i september. De utelöpande växelmyn
tens belopp steg med sammanlagt 628 milj. 
mark.

Under redogörelseåret förbereddes utgi
vandet av nya 500- och 100-markssedlar. De 
nya 500-markssedlarna utgåvos den 2 januari
1957.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sammansättningen av den begagnade se- 
delutgivningsrätten och sedelutgivningsre- 
serven framgår av följande tablå:

Sedelutgivningsrätt
Ordinarie täckning ............
Supplementär täckning . . .

Sedelutgivningsbalans 
milj. mk

31.12. 55
........................  38 314
........................  58 000

31.12 .56  
32 300 
58 000

Förändring
—  6 014

Summa 96 314 90 300 —  6 014

Sedelutgivning
Utelöpande sed lar................
Kortfristiga sku lder............
Inneståeaide på checkkredit 
Sedelutgivningsreserv ........

55 883 
20 054 

494 
19 883

60 735 
24 725 

316 
4 524

4 852 
4 671 

—  178 
— 15 359

Summa 96 314 90 300 —  6 014

Medels en förordning av den 23 december 
1955 höjdes den övre gränsen för den sup
plementära sedeltäckningen till 58 000 milj. 
mark intill slutet av 1956. På motsvarande 
sätt höjdes medels en förordning av den
16 november 1956 den övre gränsen till 
58 000 milj. mark även för åren 1957— 1959 
(se s. 13).

Genom att valutareserven minskade redu
cerades den totala sedelutgivningsrätten med 
6 014 milj. mark. Sedelutgivningen å sin 
sida ökades på grund av att de utelöpande 
sedlarnas belopp och de kortfristiga skul
derna växte. De kortfristiga skulderna om
fatta icke mera kassareserv- och licensdepo- 
sitionerna. I tablån ha siffrorna i 1955 års 
bokslut ändrats i enlighet därmed.

Den som supplementär täckning gällande 
utlåningen översköt vid årets utgång grän
sen 58 000 milj. mark med 17 452 miljoner. 
Den totala sedelutgivningsreserven, som be
räknad enligt ovannämnda grunder var
19 883 milj. mark i slutet av år 1955, 
minskades under redogörelseåret med 15 359 
miljoner och utgjorde vid årets utgång en
dast 4 524 milj. mark, men steg dock redan 
den 8 januari till 12 138 miljoner.

Bokslutet

Till komplettering av ovanstående redo
görelse för bankens ställning återges i det 
följande bankens förmögenhetsbalans och 
resultaträkning i deras helhet.

Finlands Banks förmögenhetsbalans för 
åren 1955 och 1956 framgår ur nedanstående 
tablå. För jämförelsens skull ha tidigare

nämnda ändringar i bokföringen av vissa 
poster på skuldsidan beaktats i balansen för 
år 1955.

A k t i v a
31.12.55 31.12.56  
milj. mk milj. mk

Guld ................................... 7 849 7 849
Utländska valutor .......... 28 089 21 561
Utländska växlar .............. 115 115
Utländska obligationer 2 261 2 775
Ordinarie sedeltäckning .. 38 314 32 300

Diskonterade inhemska 
växlar
I utländskt mynt .......... 8 511 9 366
I mark .......................... 14 437 14 921

Rediskonterade växlar . . . . 22 628 33 665
Statens konsolideringslån 20 000 17 500
Supplementär sedeltäckning 65 576 75 452
Inhemska obligationer . . . . 1915 1794
Checkräkningar .............. 490 862
Skiljemynt ...................... 196 354
Övriga fordringar .......... 9 016 10 360
Övriga tillgångar .............. 11 617 13 370

Summa 115 507 121122

P a s s i v a
Utelöpande sedlar .......... 55 883 60 735
Utländska valutakonton .. 3 855 4 600
Utländska markkonton .. 3 898 7 047
Statens checkräkning . . . . 9 816 10 550
Bankernas checkräkningar 1706 1167
Övriga checkräkningar .. 155 368
Övriga kortfristiga skulder 624 993
Kortfristiga skulder . . . . 20 054 24 725

2 1615/57
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31 .12.55 31.12.56 Bankens synliga egna medel utgjorde så
ledes enligt bokslutet 10 812 milj. mark, 
varav 812 miljoner var den del av 1955 års 
vinst, som hade överförts till reservfonden. 
Därutöver har banken, såsom i tidigare be
rättelser har konstaterats, avsevärda förmö- 
gonhetsposter, vilka icke komma till synes 
i balansen, emedan de enligt reglementet 
ej få räknas till bankens „tillgångar” . Så
dana äro framför allt fastigheterna för ban
kens huvud- och filialkontor och några 
andra fastigheter som banken behöver samt 
aktier, i främsta rummet aktiemajoriteten i 
Tervakoski Oy.

Nedan återges Finlands Banks resultat
räkning för 1956 jämförd med 1955.

1955 1956
I n t ä k t e r  mk mk

Räntor på inhemsk u tlån in g ..........................  1 179 629 505 1 997 317 714
Räntor på kontokuranter i utlandet ..........  251025 377 414 812 856
Räntor på obligationer ................................... 331 688 086 290 903 826
Provisioner ....................................................... 186 330 675 165 478 941
Agiovinst ...........................................................  442 616 597 382 458 086
Övriga intäkter................................................... 63 740 198 63 270 360

Summa 2 455 030 438 3 314 241 783

milj. mk milj. mk
Utländska kortfristiga 

skulder .......................... 7 719 8 290
Inhemska långfristiga 

skulder .......................... 14 549 6 435
Långfristiga skulder . . . . 22 268 14 725

Värderegleringsräkningar 5 690 8 073

Grundfond ...................... 10 000 10 000
Reservfond ...................... — 812
Resultaträkningar .......... 1 612 2 052
Eget kapital ...................... 11 612 12 864

Summa 115 507 121122

K o s t n a d e r
Räntor på kassareservkonton ...................... 165 500 277 296 352 707
Löner och arvoden ........................................... 296 338 001 372 445 445
Pensioner och understöd .............................. 22 979 620 32 659 710
Familjepensioner ............................................... 7 221 880 9 178 585
Bankfullmäktiges arvoden och kostnader . . 1 274 050 1 536 815
Kontrollanternas vid filialkontoren arvoden 683 100 688 600
Andelar i barnbidrag och folkpensioner . . 15 494 738 16 657 098
Sedeltillverkning ............................................... 141 265 600 182 048 400
Avskrivningar ................................................... 114 982 398 258 885 135
Övriga kostnader ............................................... 77 446 034 91 612 620
Räkenskapsårets vinst ....................................... 1611 844 740 2 052 176 668

Summa 2 455 030 438 3 314 241 783

Bankens totala inkomst var under redo
görelseåret 859 milj. mark större än år 1955. 
Till ökningen bidrog framför allt stegringen 
i ränteintäkterna från den inhemska kredit- 
givningen. Till följd  av att räntorna i utlan
det stego, växte också avkastningen av valu- 
tainvestcringarna. De övriga intäktsposterna 
minskade däremot. Bland utgifterna böra 
räntorna på kassareservkonto observeras. De 
totala kostnaderna stego med 419 milj. mark 
jämfört med år 1955.

Bankens vinst var 2 052 176 668 mark mot 
1 611 844 740 mark föregående år. Av redo
görelseårets nettovinst har enligt bankens 
reglemente hälften eller 1 026 088 334 mark 
överförts till reservfonden. Den andra hälf
ten har förts till kontot för odisponerade 
vinstmedel och beträffande dess användning- 
besluter riksdagen.

Bankfullmäktige föreslå, att

detta belopp, 1 026 088 334 mark, 
överlåtes till staten.

11

Av bankfullmäktige handlagda ärenden

Revisionen

De vid 1955 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, politieborgmästaren Heikki Kan
nisto, kassörskan Kaisa Hiilelä, chefredaktö
ren Matti Janhunen, kommunalrådet Heikki 
Soininen och stadsdirektören Arno Tuurna, 
verkställde under tiden mellan den 20 och 
24 februari senaste år revision av bankens 
räkenskaper för år 1955. I enlighet med re
visorernas tillstyrkan beviljade bankfull
mäktige direktionen ansvarsfrihet för ban
kens förvaltning under år 1955.

Granskningen av lånerörelsen och 
valutahandeln

Bankfullmäktige ha under året i enlighet 
med sin instruktion granskat bankens lånerö
relse och övriga placeringar ävensom valuta- 
liandeln vid följande tidpunkter: den 29 
februari, den 18 april, den 1 juni, den 15 
augusti, den 19 september, den 31 oktober 
och den 19 december.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

a) I huvudkontoret
Bankfullmäktige ha i enlighet med § 6 i 

sin instruktion verkställt inventering av hu
vudkontorets kassor och kassavalv ävensom 
låneliandlimgar och säkerheter samt panter 
och depositioner. Inventeringen gav icke an
ledning till anmärkning.

b) I avdelningskontoren
Bankfullmäktige ha övervakat, att avdel

ningskontorens handkassor och valv en gång 
i månaden samt växlar, skuldsedlar och pan

ter minst tre gånger under året ha inven
terats av kontorens kontrollanter.

Den i § 2 i bankens instruktion stadgade 
inspektionen har verkställts vid samtliga av
delningskontor.

Fonder underställda bankfulhnäktiges 
övervakning

Bankfullmäktige ha godkänt räkenska
perna för år 1955 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna ävensom sänt av
skrifter av räkenskaperna till bankutskottet.

I enlighet med riksdagens direktiv i skri
velse av den 8 maj 1953 skulle bankfull
mäktige åt 1956 års riksdag uppgöra ett 
förslag till fördelning av de då disponibla 
räntemedlen i den Längmanska testaments
fonden Litt. B. Inom utlyst ansökningstid 
mottogo bankfullmäktige 12 ansökningar, 
varefter bankfullmäktige lios bankutskottet 
hemställde om, att av de för utddning dis
ponibla medlen, 794 446 mark, 790 000 mark 
måtte fördelas mellan närmare angivna 
föreningar, inrättningar och samfund. Sedan 
riksdagen på bankutskottets förslag hade be
slutat om fördelningen av dessa räntemedel 
och delgivit bankfullmäktige sitt beslut, verk
ställdes fördelningen av understöden.

Höjning av Finlands Banks räntesatser

I skrivelse av den 17 aprili hemställde di
rektionen hos bankfullmäktige, att Finlands 
Banks räntesatser, som då voro 5— 7 1/2 %, 
måtte höjas så att den lägsta räntan skulle 
bli 6 1/2 %  och den högsta 8 %. Såsom mo
tivering anförde direktionen, att den all
männa utlåningsräntan i landet var 8 %  
men att banken hade debiterat sina kunder
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6 3 /4  —  71 /2  c/o. Dessutom hade riksdagens 
bankutskott i sitt betänkande n :o 1/1955 
sagt sig icke finna det befogat, att Finlands 
Bank gav sina kunder kredit till en ränta, 
som understeg gängse räntor.

Bankfullmäktige behandlade förslaget den 
18 april och godkände det med tillämpning 
fr. o. m. den 19 april 1956.

Rediskontcring sräntan

I skrivelse av den 30 maj hänsköt direk
tionen till bankfullmäktige för godkännande 
ett förslag om att Finlands Bank vid redis- 
kontering av penninginstitutens växlar skulle 
tillämpa en räntesats som —  beroende av 
resp. penninginstituts totala skuld till Fin
lands Bank och låneterminens längd samt 
enligt direktionens prövning —  med högst
5 %  översteg den ränta, till vilken växlarna 
diskonterats. Samtidigt meddelade direktio
nen, att Finlands Bank kunde avstå från att 
förnya kassareservavtalen, vilka skulle löpa 
ut i slutet av juni, och att banken var redo 
att inskränka licensdeposition stvånget så att 
för licenser underkastade depositionstvång, 
vilka komme att beviljas fr. o. m. den 1 juni
1956, endast 10 % skulle tagas i deposition 
för att återbetalas redan om tre månader.

Bankfullmäktige beslöto den 30 maj, att 
Finlands Bank, då den avstår från att förnya 
de i slutet av juni utgående kassareservavta- 
len och inskränker licensdepositionssystemet 
på sätt som direktionen meddelat, vid re- 
diskontering av penninginstitutens växlar 
skall tidigast från den 1 oktober 1956 enligt 
direktionens prövning tillämpa följande re- 
diskonteringsräntor: om rediskonteringsbe- 
loppet icke överstiger penninginstitutets 
egna medel, en ränta som med högst 3 %  
överstiger den till vilken växeln diskonte
rats; om rediskonteringsbeloppet är lika 
stort som eller större än penninginstitutets 
egna medel men ej överstiger dessas dubbla 
belopp, en ränta som med högst 4 %  över
stiger den till vilken växeln diskonterats; 
samt om rediskonteringsbeloppet är lika 
stort som eller större än dubbla beloppet av 
penninginstitutets egna medel, en ränta som 
med högst 5 %  överstiger den till vilken 
växeln diskonterats; likväl alltid minst den 
ränta, som Finlands Bank debiterar sina 
kunder för växlar av motsvarande slag.

Beslutet blev icke tillämpat under redo
görelseåret.

Räntan på kassareservdepositionerna

Giltighetstiden för kassareservavtalen mel
lan penninginstituten och Finlands Bank 
gick ut den 31 januari 1956. Samma dag 
hade mellan penninginstituten och banken 
undertecknats nya avtal, som skulle vara i 
kraft till slutet av nästkommande juni. Till 
innehållet avveko dessa avtal från de tidi
gare endast däri, att de nya avtalen gällde 
sparbanker, andelskassor och andelslag, vil
kas inlåning den 31 januari 1956 översteg 
100 miljoner mark i stället för 50 miljoner, 
där gränsen gick enligt de tidigare avtalen. 
Direktionen föreslog för bankfullmäktige, att 
Finlands Bank från den 11 februari, liksom 
tidigare, på medel insatta på k tussa reserv- 
konto skulle betala i genomsnitt samma ränta 
som vederbörande penninginstitut erlade för 
sin inlåning, och att vid beräkningen av me
delräntan denna inlåning skulle anses för
dela sig enligt räntesats i samma proportion 
som den i respektive penninginstitut förde
lade sig den 31 januari 1956.

Bankfullmäktige godkände direktionens 
förslag den 29 februari.

Ändring av § 5, 6, 7, 9 och 18 i instruk
tionen för Finlands Bank

I en skrivelse av den 21 november gjorde 
direktionen hos bankfullmäktige en fram
ställning om att i instruktionen för Fin
lands Bank andra kapitlets rubrik samt § 5, 
§ 6 mom. 1, § 7 mom. 4, § 9 mom. 1 och 2 
ävensom § 18 måtte ändras. Förslaget inne
bar att vissa föråldrade benämningar skulle 
göras överensstämmande med ordalydelsen i 
bankens reglemente, att vissa ändringar 
skulle företagas i bestämmelserna om vården 
av valv och kassor samt att bestämmelserna 
rörande undertecknande av banken förplik
tande handlingar skulle förtydligas i över
ensstämmelse med gängse bankkutym. Bank- 
fullmäktige godkände direktionens förslag 
den 19 december och anmodade statsrådet att 
låta publicera ändringarna i författnings
samlingen. Förordning gavs den 5 januari
1957.
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Temporär höjning av övre gränsen för den 
supplementära scdeltäckningen

Medels förordning av den 23 december
1955 hade det i § 6 mom. 1 i Finlands 
Banks reglemente nämnda maximibeloppet 
höjts til'1 58 000 miljoner mark fram till ut
gången av 1956.

Trots denna höjning avtog sedelutgiv- 
ningsreserven så att den den 23 maj ut
gjorde endast 803.5 miljoner mark. Då det 
var uppenbart att det i bankens reglemente 
nämnda maximibeloppet 50000 milj. mark 
även framgent skulle vara otillräckligt, an
modade direktionen bankfullmäktige att hos 
statsrådet hemställa, att i stöd av § 6 mom.
4 i reglementet för Finlands Bank det i 
mom. 1 av sagda paragraf nämnda maximi
beloppet måtte genom förordning höjas till 
58 000 milj. mark till slutet av 1959.

Bankfullmäktige godkände direktionens 
framställning den 31 oktober och lämnade 
till statsrådet ett förslag i enlighet härmed. 
En förordning gavs den 16 november och 
trädde i kraft den 1 januari 1957.

Ny 500 marks sedel

Den 18 april meddelade direktionen bank
fullmäktige, att då de nyligen i bruk tagna 
nya sedlarna hade utsatts för en kritik som 
delvis var berättigad, hade direktionen an
sett skäl föreligga att vidtaga anstalter för 
deras ersättande med nya sedlar. Banken 
hade för avsikt att först byta ut 500 marks 
sedeln, som var minst lyckad, och som föl
jande i ordningen 100 marks sedeln. Den 30 
maj beslöto bankfullmäktige, att en ny 500 
marks sedel skulle göras på basen av ett av 
direktionen härvid framlagt förslag. Sedelpap
peret är maskingjort, innehåller kulörta fib
rer, är till tonen gulaktigt och väger 80 g per 
m2. Sedeln har samma format och är annars 
likadan som 500 marks sedeln av 1955 års typ, 
utom att den blå färgen är klarare, värde
beteckningarna innanför ramen på sedelns 
framsida ha förts närmare hörnen, värde
beteckningarna på sedelns frånsida stå i 
hörnen innanför ramen; på frånsidan, till 
vänster om Jejonet i mitten under varandra 
stå textraderna s u o m e n  p a n k k i  ocb v i i s i 
s a t a a  m a r k k a a  samt till höger f i n l a n d s

b a n k  och f e m h u n d r a  m a r k . På framsidan 
är trycket utfört i med fingrarna urskiljbar 
relief.

Bankfullmäktige godkände den 31 oktober 
modellen till den nya 500 marks sedeln och 
anmodade statsrådet att i författningssam
lingen låta publicera en beskrivning av se
delpapperet, sedelns utseende och tillverk
ningssättet. Förordning gavs den 15 novem
ber.

Justering av löner och pensioner

Genom år 1955 beviljade grop- och nivå
höjningar stego statstjänstemännens grund
löner med i genomsnitt 24 %. Emedan Fin
lands Bank har plägat följa statens löne
regleringar, föreslog direktionen i en till 
bankfullmäktige riktad skrivelse av den 19 
december 1955, att även avlöningen av ban
kens befattningshavare måtte i motsvarande 
mån höjas från början av år 1956. För att 
få till stånd en bättre gruppering av be
fattningshavarna enligt ansvar och ar
betsmängd och enligt vederbörandes för
måga och skicklighet, föreslog direktionen 
samtidigt, att i detta sammanhang befatt
ningarna från bokhållare uppåt skulle delas 
på grundlönegrupper av högre och lägre 
lönekategori.

Bankfullmäktige behandlade ärendet den
20 december 1955 men bordläde det. Den 18 
januari 1956 föredrogs för bankfullmäktige 
ett nytt förslag av direktionen, enligt vilket 
förhöjningarna hade reducerats så att den 
vägda genomsnittshöjningen av grundlönerna 
utgjorde 19.9 %. Detta förslag godkändes 
av bankfullmäktige sistnämnda dag. Uppdel
ningen i grundlönegrupper av högre och 
lägre avlöningsklass genomfördes i löneska
lan i enlighet med direktionens ursprungliga 
förslag.

På direktionens förslag och i överens
stämmelse med den i juni verkställda höj
ningen av statstjänstemannens löner beslöto 
bankfullmäktige den 15 augusti, att åt be
fattningshavarna i Finlands Bank skulle 
för april, maj och juni utbetalas ett månat
ligt lönetillägg om 2 400 mark, i vilket in
gick indextillägg om 15 %, och att från den 
1. 7. 1956 befattningshavarnas grundlöner, 
ålderstillägg och dyrortstillägg skulle höjas
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med 3 % , varjämte det nämnda tillskottet 
om 2 400 mark till månadslönen skulle fogas 
till grundlönen.

Medels en av riksdagen i december god
känd och från början av 1957 gällande lag 
angående ändring av lagen om avlöning i 
statens tjänster och befattningar upphävdes 
stadgandena om lönejustering på basen av 
den officiella lcvnadskostnadsindexen, och 
lönelagen ändrades så att de i löneskalan 
upptagna lönebeloppen innefattade det då 
gällande indextillägget om 15 %. Enär 
denna ändring av lönelagen medförde, att 
även i Finlands Bank indexregleringen av 
lönerna upphörde från början av 1957, be- 
slöto bankfullmäktige den 19 december på 
förslag av direktionen, att indextillägget om 
15 %  skulle från den 1 januari 1957 fogas 
till tjänstemännens löner och de ordinarie 
och extraordinarie befattningshavarnas 
grundlöner och -arvoden.

Med anledning av lönehöjningen och i 
överensstämmelse med statens motsvarande 
justeringar av pensionerna, beslöto bankfull
mäktige den 29 februari och den 15 augusti 
på basen av direktionens framställning, att 
de åt bankens befattningshavare beviljade 
pensionerna och understöden samt understö
den åt personer, som varit i sedeltryckeriets 
tjänst, skulle den 1 januari och den 1 juli 
höjas så att de motsvarade då gällande löner. 
Likaså beslöto bankfullmäktige den 19 de
cember, att för bankens forna tjänstemän 
och befattningshavare samt sedeltryckeriets 
forna personal skulle fastställas nya pensio
ner och understöd, som inkluderade det då 
gällande indextillägget om 15 %.

Teckning av nya aktier i Mortgage Bank 
of Finland Oy

Vid låneunderhandlingar mellan Interna
tionella Återuppbyggnadsbanken och Mort
gage Bank of Finland Oy hade överenskom
melse träffats om att Mortgage Banks aktie
kapital skulle höjas från 100 milj. mark till 
200 miljoner. Beslut om förhöjningen fatta
des vid Mortgage Banks bolagsstämma den 20 
mars.

Emedan på bankfullmäktige ankommer att 
besluta om placeringen av Finlands Banks 
medel i aktier, anhöll direktionen i en skri
velse av den 21 mars, att bankfullmäktige

måtte berättiga direktionen att för Finlands 
Banks räkning teckna samtliga nya aktier 
i Mortgage Bank till det nominella beloppet 
100 milj. mark. Bankfullmäktige gå vo sitt 
samtycke härtill den 22 mars.

Tillstånd för Mortgage Bank of Finland Oy 
att upptaga lån

I en skrivelse av den 26 mars meddelade 
Finlands Banks direktion bamkfullmäktige, 
att Internationella Återuppbyggnadsbanken 
vid underhandlingar med Mortgage Bank of 
Finland Oy i princip hade gått in på att 
bevilja denna bank ett lån om c. 15 miljo
ner US dollar i olika valutor mot garanti 
av finska staten; lånet skulle användas till 
finansiering av nyanskaffningar för kraft
verken. Räntan skulle vara 4 3/4 %  och 
lånets löptid 20 år, och under de tre första 
åren skulle ingen amortering göras. Hänvi
sande till bankfullmäktiges beslut av den
23 november 1955, enligt vilket för Mortgage 
Bank bör inhämtas bankfullmäktiges medgi
vande för upptagande av obligations- o. a. 
lån, anhöll direktionen att bankfullmäktige 
måtte tillåta upptagandet av nämnda ut
ländska lån. Baukfullmäktige biföllo denna 
begäran den 18 april.

Enär det under ovannämnda låneunder
handlingar även hade överenskommits om att 
Mortgage Bank skulle för 150 milj. mark ut
färda debentureskuldscdlar av det slag § 14 
i lagen om hypoteksbanker förutsätter, anhöll 
Finlands Banks direktion i en till bankfull
mäktige riktad skrivelse av den 4 maj om 
tillstånd att med hänvisning till bankfull
mäktiges ovansagda beslut av den 23 no
vember 1955, få upptaga nämnda debentu- 
relån. Bankfullmäktige gåvo sitt bifall den
30 maj.

Beviljade pensioner, familjepensioner 
och understöd

Bankfullmäktige beviljade under det 
gångna året fyra pensioner enligt pensions- 
stadgan, två familjepensioner enligt familje- 
pensionsstadgan och åtta understöd. Pensio
nerna stego sammanlagt till 1 367 700 mark, 
familjepensionerna till 879 600 mark och un
derstöden till 1 812 000 mark om året.
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Direktionen

Enär direktionsledamoten, dåvarande stats
ministern, jurisdoktorn Urho Kekkonen den 
15 februari hade valts till republikens pre
sident och den i sin egenskap av regerings
medlem tjänstlediga direktionsledamoten 
Penna Tervo den 26 februari hade avlidit, 
utsågo bankfullmäktige den 29 februari föl
jande personer att såsom tjänstförrättande 
sköta de ledigblivna posterna: den förra 
posten bankens generalsekreterare Esko K. 
Leinonen och den senare avdelningschefen 
i banken C. G. Sundman, vardera tillsvidare 
och högst till dess posterna blivit ordinariter 
besatta och tjänsternas nya innehavare till
trätt dem.

Den 28 mars utnämnde republikens presi
dent genom öppet brev på förslag av bank
fullmäktige bankens generalsekreterare, juris- 
kandidaten Esko K. Leinonen till den post 
som direktionsledamot, vilken blivit ledig 
genom att bankdirektör Urho Kekkonen bli
vit vald till republikens president.

Sedan bankfullmäktige diskuterat frågan 
om en framställning rörande besättandet av 
den efter bankdirektör Penna Tervo ledig
blivna posten som direktionsledamot och den
31 oktober delgivit statsrådet resultatet av 
förhandlingarna, utnämnde republikens pre
sident genom öppet brev den 15 december 
nuvarande finansministern, jurislicentiaten 
A. Simonen till direktionsledamot från den 
1 september 1957.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungera 
enligt bankfullmäktiges beslut under år 1957 
följande personer:

Kontoret i Björneborg: kontrollanter filo- 
sofiedoktorn Frans Vihtori Härmä och di
rektören Y rjö Edvard Nurmi samt supplean
ter borgmästaren Väinö Wilhelm Hahta och 
stadsdirektören Martti Johannes Ekblom;

Kontoret i Joensuu: kontrollanter verk
ställande direktören Aleksanteri Vornanen 
och häradsskri varen, vicehäradshövdingen 
Mauno Moilanen samt suppleanter köpman
nen Aulis Erkki Tahvo Aho och rektorn, 
filosofiemagistern Aulis Olavi Waldemar 
Koivusalo;

Kontoret i Jyväskylä: kontrollanter direk
tören Kaarlo Vilhelm Laitila och polismästa
ren, vicehäradshövdingen Eino Ilmari Kar- 
pio samt suppleanter biträdande stadsdirek
tören, diplomingenjören Veikko Johannes 
Tolamo och direktören Toivo Johannes Hei
nonen;

Kontoret i Kotka: kontrollanter verkstäl
lande direktören, kommunalrådet Veikko 
Aleksander Cajander och stadssekreteraren, 
vicehäradshövdingen Kustaa Ilmari Laakso
nen samt suppleanter verkställande direk
tören Kaarlo Erkki Marjanen och verkstäl
lande direktören, ekonomen Risto Juhani 
Holopainen;

Kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och 
lantbruksrådet Niilo Ilmari Jokinen samt 
suppleanter byrådirektören Vilho Ruotsalai
nen och hovrättsassessorn Toimi Tulikoura;

Kontoret i Lahti: kontrollanter direktören 
Väinö Leonard Tuompo och borgmästaren 
Aulis Evald Arjama samt suppleanter di
rektören Esko Bruno Kunnas och justitic- 
rådmannen Timo Johannes Tuori;

Kontoret i S :t Michel: kontrollanter poli-, 
tierådmannen Otto Kinnunen och verkstäl
lande direktören, agronomen Timo Heikki 
Leppänen samt suppleanter verkställande di
rektören Lauri Ensio Auvinen och härads
hövdingen Jaakko Armas Kinnunen;

Kontoret i Tammerfors: kontrollanter 
verkställande direktören, kommerserådet 
Alpo Pesonen och verkställande direktören, 
översten Eric Björnson Schauman samt 
suppleanter justitieborgmästaren Aarne 
Erkki Palomäki och verkställande direktören, 
ingenjören Lauri Veikko Virkkunen;

Kontoret i Tavastehus: kontrollanter 
verkställande direktören Kaarlo August Noro 
och justitierådmannen Y rjö Jokiranta samt 
suppleanter verkställande direktören, ekono- 
mierådet Aleksi Tandefelt och direktören, 
ekonomen Anders Gustaf Kuusterä;

Kontoret i Uleåborg: kontrollanter förut
varande justitieborgmästaren Kaarlo Torsten 
Rein ilä och direktören Jalmari Kustaa Kor
keakivi samt suppleanter justitieborgmästa
ren Jyrki Jalo Unto Tuominen och tullför
valtaren, juriskandidaten Torsten Wilhelm 
Öberg;

/
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Kontoret i Vasa: kontrollanter borgmästa
ren Axel Elias Laxén och direktören Juho 
Viljam Vaahtoniemi samt suppleanter verk
ställande direktören Magnus Erik Tuomas- 
Kettunen och länsrådet Alfred Leskinen; 
samt

Kontoret i Åbo: kontrollanter landshöv
dingen Erans Vilho Kyttä och direktören 
Henrik Aarne Laaksonen samt suppleanter 
veritställande direktören Väinö Johannes 
Jylhä och verkställande direktören, lant- 
bruksrådet Frans Einari Karvetti.

Bankfullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade under 
år 1956 följande av riksdagens elektorer för 
nämnda åliggande valda personer:

Eskola, Kustaa Oskari, lantbrukare, 
Tanner, Väinö Alfred, jurisdoktor h. c., 
Leikola, Erkki Ensio, professor,
Aaltonen, Aimo Anselm, timmerman, 
Peltonen, Onni Evert, lokomotivförare, 
Korsimo, Arvo Ilmari, kansliråd,

Helsingfors den 27 februari 1957.

Söderhjelm, Johan Otto, jurisdoktor,
Murto, Yrjö Aleksanteri, funktionär,
Luukka, Eemil Viktor, kommunalråd.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade hela året un
dertecknad Eskola och som viceordförande 
undertecknad Tanner.

Revisorer

Till bankens revisorer för granskning av
1956 års räkenskaper utsågo elektorerna föl
jande personer:

Soininen, Heikki, kommunalråd, suppleant 
Laine, Lauri, lantbrukstekniker;

Hiilelä, Amanda Katariina, kassörska, 
suppleant Virtanen, Viljo Artturi, direktör;

Tuurna, Otto Arno, stadsdix*ektör, sup
pleant Öhman, Carl Arne, jurislicentiat;

Janhunen, Matti, chefredaktör, suppleant 
Kulo, Kustaa Ludvig, vårdchef; samt

Kannisto, Ileikki Albert, politieborg- 
mästare, suppleant Leikola, Aare Victor, 
diplomingenjör.

KUSTI ESKOLA
Väinö Tanner 
Aimo Aaltonen 
Arvo Korsimo 
Yrjö Murto

Erkki Leikola 
Onni Peltonen 
J. O. Söderhjelm 
Eemil Luukka

Pertti Tammivuori
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