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Helsingfors 1962. Statsrådets tryckeri

Finlands Banks verksamhet

Den ekonomiska utvecklingen under 1961

Ett utmärkande drag för den ekonomiska 
utvecklingen år 1961 var att full sysselsätt
ning rådde. På vissa håll förekom t. o. m. 
brist på arbetskraft. Ökningen i totalproduk
tionen berodde i allt högre grad på att pro
duktiviteten steg. Då ingen nämnvärd reserv 
av outnyttjade produktionskrafter mera 
fanns att tillgå för en intensifiering av den 
ekonomiska aktiviteten, retarderades ökning
en i nationalproduktens volym till ungefär
6 % från 9 %  år 1960. Under sista kvar
talet av 1961 var denna volym c. 28 %  större 
än våren 1958, då konjunkturnedgången 
nådde botten, vilket visar styrkan hos den 
ekonomiska expansion, som hade varat mer 
än tre år.

Medan totalproduktionen jämnade ut sig, 
fortfor stegringen i efterfrågan både för in
vestering och särskilt för konsumtion. Inves
teringen hade sin tyngdpunkt i husbygg
nadsverksamheten. Bland investeringarna för 
produktiva ändamål —  oberäknat husbyggan
det —  syntes investeringarna i maskiner och 
anläggningar överväga. Till denna del fram
kallade efterfrågan omedelbart en ökning i 
importen. Den privata konsumtionsefterfrå- 
gan växte 1961 rätt kraftigt. Särskilt under 
det senare halvåret ökades konsumtionen mer 
än investeringen och exporten, vilka under 
ett tidigare skede av expansionen hade bi
dragit mest till efterfrågeökningen. Till kon- 
sumtionsstegringen medverkade en avsevärd 
ökning i allmänhetens disponibla inkomster, 
vilken delvis hade sitt upphov i ökade in
komstöverföringar från staten. Proportionen 
av varaktiga nyttigheter i konsumtionen steg 
oavbrutet, vilket i sin mån ökade import
behovet.

Inom exporten växte andelen av skogshus
hållnings- och pappersindustriprodukter.

Däremot nådde exporten av träindustripro
dukter ej över 1960 års nivå. Ehuru också 
för pappersindustrins del exportutsikterna 
under årets lopp försvagades, steg värdet av 
denna export med närmare 7 % från 1960 
till 1961. Exportpriserna höll sig i medeltal 
så gott som oförändrade. Å andra sidan 
höjde den livliga importefterfrågan värdet 
av importen drygt 8 % över 1960. Ökningen 
berodde nästan uteslutande på att import
volymen växte. Handelsbalansen visade ett 
minus på 31 miljarder mark, men då bytes
balansens osynliga poster lämnade ett över
skott på 8 miljarder, blev underskottet i be
talningsbalansen 23 miljarder mark. Grenom 
att avsevärda belopp utländsk kredit kom 
till användning, steg dock Finlands Banks 
guld- och valutareserv något.

Priserna var relativt stabila trots efter- 
frågeöverskottet. Stegringen i prisnivån var 
mindre än under de två föregående åren. 
Konsumtionsprisindex steg med 1.8 %  och 
partiprisindex med 0.8 %.

Finlands Banks penningpolitik

I avsikt att förebygga en överhettning av 
konjunkturen och hindra betalningsbalansen 
att försvagas, strävade Finlands Bank 1961 
att med sin penningpolitik dämpa ökningen i 
den totala efterfrågan. Då penninginstituten 
var benägna att öka sin utlåning mer än vad 
inlåningen steg, trots att denna i sig själv 
utvecklades särddes gynnsamt, var Finlands 
Banks åtgärder närmast inriktade på att 
bromsa upp ökningen i penninginstitutens 
kreditgivning och hindra deras likviditet 
från att sjunka.

För att påverka affärsbankernas och An- 
délskassornas Central A b :s kreditpolitik 
skärpte banken från början av februari del
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vis skalan för tilläggsräntan på rediskonte- 
ring. Samtidigt bestämdes, att om dessa ban
ker höjde sin likviditet enligt vissa av Fin
lands Bank uppdragna riktlinjer, skulle de 
befrias från t.illäggsränta för vederbörande 
månader. Denna bestämmelse fick emellertid 
i praktiken ingen nämnvärd betydelse, och 
bankerna uppgav snart försöken att nå målet 
för likviditetssträvandena. Ökningen i kredit- 
givningen hämmades dock högst betydligt av 
att skalan för tilläggsräntan var progressiv, 
varigenom den relativa bördan av tilläggs
räntan automatiskt växte, då penninginstitu
ten ökade sina rediskonteringar. Den maxi
mala tilläggsräntan utgjorde hela året 4 %.

Den differentiering av utlåningsräntorna, 
som de rediskonterande bankerna i juni
1960 hade tillåtits öka inom av Finlands 
Bank angivna gränser, utvidgades ytterligare 
1961. Direktionen beslöt i början av mars att 
affärsbankerna och Andelskassornas Central 
Ab skulle få tillämpa en ränta överstigande
7 % men ej högre än 8 % på ett kreditbelopp 
som motsvarade högst 20 %  av respektive 
banks utlåning till allmänheten ultimo 1960. 
Förutsättningen härför var att i envar bank 
det Vägda medeltalet av utlåningsräntorna ej 
skulle överstiga 7 %. Bankerna uppmanades 
att tillämpa räntehöjning resp. -sänkning på 
samma slags krediter som föregående år. De 
flesta av de rediskonterande bankerna utvid
gade sin räntedifferentiering inom dessa 
gränser, och vid årets slut löpte sammanlagt 
54.6 miljarder av lånen med en ränta över
stigande 7 %.

Grundräntan för rediskontering bibehölls 
hela 1961 vid 6 %  %. Direktionen övervägde 
under året en höjning av denna grundränta 
för att få till stånd en generell räntehöjning. 
I början av december lämnade direktionen 
till bankfullmäktige en skriftlig framställ
ning i ärendet med förslag om att räntefoten 
skulle höjas med en procentenhet. Bankfull
mäktige godkände ej förslaget (se s. 13).

Då Finlands Banks penningpolitiska åtgär
der direkt berörde endast de rediskonterande 
penninginstituten, dvs. affärsbankerna oeh 
Andelskassornas Central Ab, inledde banken 
i mars underhandlingar för åstadkommande 
av ett kassareservavtal med samtliga pen
ninginstitut. Avtalet slöts i slutet av april, 
och penninginstituten förband sig att på sär
skilda kassareservkonton i Finlands Bank 
betala in en viss del av depositionsökningen

under maj 1961— april 1962 (se närmare s. 
13— 14). Till slutet av året samlades på 
kassareservkontona 4 343 milj. mark.

Penninginstitutens utlåning åt allmänheten 
växte under året med sammanlagt 110.1 mil
jarder mark, medan deras inlåning från all
mänheten steg med 90.7 miljarder. År 1960 
hade utlåningsökningen belöpt sig till 112.9 
miljarder och inlåningsökningen till 86.5 
miljarder. Skillnaden mellan ut- och inlå
ningsökningen krympte alltså, om än rätt 
litet. Här kan konstateras att i affärsban
kerna utlåningen steg 13 %  mindre än 1960, 
medan den i sparbankerna steg 20 %  mera 
och i andelskassorna 30 % mera än då. Detta 
visar tydligt att med de medel som stod Fin
lands Bank till buds affärsbankerna kunde 
påverkas betydligt mera effektivt än de öv
riga privata penninginstituten.

Om bankens övriga penningpolitiska åtgär
der bör nämnas, att terminsköp av statens 
kassareservobligationer på samma villkor som 
tidigare gjordes i rätt stor utsträckning. 
Bankfullmäktige berättigade direktionen att 
fortsätta försäljningen av depositionsbevis (se 
s. 13), men i praktiken inskränktes detta till 
förnyelse av förfallna bevis vid behov. Mot 
slutet av året återupptog banken överföring
en av privata kunders krediter till andra 
penninginstitut. Den överenskommelse om re
diskontering på särskilda villkor av medel
långa exportväxlar som banken föregående 
år hade ingått med affärsbankerna och Ex
portkredit Ab ledde ännu ej 1961 till prak
tiska kreditåtgärder, ehuru affärsbankerna 
redan hade påtagit sig avsevärda förbindel
ser att ge exportkredit. Banken var under 
året engagerad i planeringen av ett nytt 
exportkredit- oeh exportgarantisystem.

På initiativ av Finlands Bank hade redan
1960 underhandlingar inletts med Världs
banken om ett långfristigt lån för träföräd
lingsindustrins investeringar'. Under redogö
relseåret ledde underhandlingarna till att 
Världsbanken beviljade M ort gage Bank of 
Finland Oy ett lån om 25 miljoner USA- 
dollar att. användas för sagda ändamål (se 
närmare s. 16— 17).

I detta sammanhang kan ännu nämnas att 
Finlands Bank under året vidtog åtgärder 
för genomförande av en myntreform i början 
av 1963. Förslaget går ut på en övergång till 
en myntenhet ett hundra gånger så stor som 
den nuvarande. Myntenhetens traditionella
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namn „mark” skulle likväl bibehållas. I sam
band med reformen skulle guldmyntfoten 
frångås även formellt; alltsedan november 
1931 har ju Finlands Bank medels tempo
rära förordningar berättigats att avvika från 
vederbörande stadganden. En mera detal
jerad redogörelse för förslaget och dess be
handling ingår på s. 14— 15.

IJtvecMingen av bankens balans i samman
drag

Förändringarna under 1961 i bankens ba
lans samt deras penningpolitiska betydelse 
belyses av vidstående sammanställning. Kon
tona är enligt sin natur fördelade på vissa 
huvudgrupper, och för dessa samt de i dem 
ingående viktigaste balansposterna anges hu
ruvida förändringarna verkat ökande ( +  ) 
eller minskande (— ) på sedelcirkulationen.

Sammanställningen visar att nettoökningen 
med 6.7 miljarder mark i de utländska till
godohavandena utgjorde den förnämsta ex
pansiva faktorn. Även utvecklingen av sta
tens konton bidrog i någon mån till att öka 
sedelomloppet, varemot förändringarna i pri
vata kunders konton och vissa andra konton 
hade en svagt kontraktiv effekt. Tillsamman
tagna innebar dessa kontoförändringar att 
beloppet av centralbankspengar steg med 5.9 
miljarder mark. Sedelcirkulationen ökades 
under året med 11.0 miljarder och bankernas 
likviditet i förhållande till Finlands Bank 
sjönk med inalles 5.1 miljarder mark.

Den bild sammanställningen ger av utbu
det av centralbankspengar är starkt färgad 
av vissa exceptionella omständigheter. För 
det första inföll den sista december på en 
söndag, varav följde att ovanligt mycket 
sedlar stod ute vid årets slut. Under förra 
hälften av januari 1962 sjönk sedelomlop
pet med hela 8.2 miljarder mark, jämfört 
med endast 3.4 miljarder i början av januari 
1961. För det andra verkställdes restitutio- 
nerna av statens inkomst- och förmögenhets
skatt i betydligt snabbare takt omkring års
skiftet 1961/62 än 1960/61. Närmast av 
denna anledning visade statens checkräk
ning, som under förra hälften av januari 
1961 sjunkit med 3.6 miljarder mark, för 
motsvarande tid år 1962 en ökning med
3.2 miljarder. Dessa exceptionella faktorer 
påverkade givetvis också penninginstitutens 
ställning omkring årsskiftena.

Utländska konton
Guld- och valutareserven, ökning . . . .  
Utländska växlar och obligationer,

ökning ...................................................
övriga poster, nettoförändring...........

Statens konton
Konsolideringslånet, minskning . . . . ...— 2.5 
Kredit för säkerhetsupplag, minsk

ning ...........................................................— 2.9
Statens checkräkning, minskning ______+6.1
Exportavgiftslånen ............................... ... +0.2 ( + 0 . 9

Privata kundkonton
Inhemska växlar i mark, minskning 
Inhemska växlar i utländskt mynt,

minskning ............................................
övriga poster, nettoförändring . . . .

Särskilda konton
Depositionsbevis, minskning ............... ...+0.2
Värderegleringsräkningar, ökning . .  — 0.4
Bankens egna medel, ökning ..............— 1.2
övriga poster, nettoförändring..............+0.7  —  0.7

Summa +  5.9

Förhållandet till bankerna
Rediskonterade växlar, ökning ........... +8.9
Bankernas checkräkningar, minskning +1.1
Kassareservkonton, ökning ............... — 4.3
Terminsköp av obligationer, nettoför

ändring ................................................  — 0.6 +  5.1
Summa =  ökning i sedelcirkulationen +11.0

Förändringarna i utbudet av centralbanks
pengar ger i själva verket en helt annan bild, 
om man i stället för kalenderåret 1961 be
traktar en ettårsperiod, som börjar i mitten 
av januari 1961. Under denna period mins
kades centralbankspengarna med 3.6 miljar
der mark, medan bankernas likviditet i för
hållande till Finlands Bank försvagades med 
9.8 miljarder och sedelomloppet ökades med
6.2 miljarder.

Beaktar man ovan beskrivna tillfälliga fak
torer, torde i själva verket de anförda siff
rorna kunna tolkas så att tillgången på 
centralbankspengar under redogörelseåret 
hade en svagt sjunkande tendens. Ökningen 
i den totala efterfrågan, stimulerad av kre
ditinstitutens rundhänta utlåning, höjde im
porten med resultat att valutareserven öka
des blott litet. Inom statshushållningen över
sköt de fr ikast i ga utgiftstilläggen den in
komstökning som automatiskt följde med

— 0.1

— l . l  
+ 0.2 —  1.0

Förändring 
mrd mk

1+3.3 

+ 2.0
+  1.4 +  6.7
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stegringen i den totala aktiviteten. Då sedel- 
omloppet ökades på grund av att högkon
junkturen höjde behovet av betalningsmedel, 
växte penninginstitutens skuld till Finlands 
Bank ytterligare med sedelökningens belopp.

Valutakurserna och bankens förhållande 
till utlandet

Vidstående sammanställning visar Fin
lands Banks officiella välutanoteringar i slu
tet av 1960 och 1961. Gruppen av valutor, 
på vilka banken noterar begränsat föränder
lig kurs, utökades under året med spanska 
pesetan. De valutor för vilka 1961 fast kurs 
noterades är utmärkta med stjärna.

Den utländska betalningsrörelsen försig
gick under redogörolseåret i växande ut
sträckning på multilateral bas. I betalnings
förbindelserna med Brasilien och Spanien 
övergick man från början av 1961 till kon
vertibla valutor, och med Israel den 17 feb
ruari. Vid årets utgång hade Finland bilate
rala avtal utom med östblocket endast med 
Jugoslavien, Colombia, Grekland och Turkiet.

Då avtalet mellan Finland och det euro
peiska frihandelsområdet (EFTA) den 1 juli 
1961 trädde i kraft, lindrade Finlands Bank 
ytterligare regleringen av valutor för betal
ning av s. k. osynliga transaktioner, i den 
mån avtalet så förutsatte.

Emedan importökningen under redogörel
seåret i växande omfattning stödde sig på

1. 12. 60 30. 12. 61
mk mk

New York ......... 1 $ 320 50 322 10
Montreal .............. 1 Can $ 322 — 308 70

1 £ 898 50 904 50
Stockholm ......... 100 Skr 6 195 — 6 220 _

100 Nkr 4 490 — 4 520 —

Köpenhamn . . . . 300 Dkr 4 650 — 4 684 —

Frankfurt a.M. . 100 DM 7 680 — 8 060 _
Amsterdam ......... 100 H fl 8 496 — 8 945 _
Bryssel ................ 100 B fr 645 — 647 —

Ziirich .................. 100 S fr 7 442 — 7 465 _
100 N F 6 532 — 6 575 —

100 Lit 51 60 51 92
100 Sch 1 232 — 1 248 —

Lissabon .............. 100 Esc 1 120 — 1 127 _
Reykjavik ............ 100 Ikr 843 — 749 —

M adrid ................... 100 Ptas — 542 _
*Prag, clearing . . 100 K  5 4 458 — 4 458 —

*Moskva, clearing . 1 Rub 8 025 — ;l) 356 67
*Clearing-$ ............ 1 321 321 —

1) 100 Kub (gamla)

förlängning av betalningsterminerna och ut
ländska varukrediter, och då det var fara 
värt att detta skulle fortgå och landets be
talningsbalans därigenom försvagas, beslöt 
Finlands Bank att fr.o.m. den 6 oktober
1961 maximitiden för varukredit, som får 
upptagas utan särskilt tillstånd av banken, 
skulle vara 6 månader i stället för 12 måna
der som tidigare.

Utvecklingen av de utländska kontona i 
bankens balans belyses av följande samman
ställning.

Utländska konton
milj. mk

31. 12. 60 30. 12. 01 Förändring
Guld ....................................................... ............  9120 10 417 +  1297
Utländska valutor ............................... ............  59 482 58 730 —  752
Utländska växlar ................................ ............  870 996 ;+ 126
Utländska obligationer ....................... ............  5 833 7 750 +  1917
Aktiva ................................................... ............  75 305 77 893 +  2 588

Utländska valutakonton .................... ............  4 057 1339 —  2 718
Utländska markkonton ....................... ............  4 241 3 768 —  473
Långfristig utländsk skuld ............... ............  10 030 9 069 —  961
Passiva ................................................... ............  18 328 14176 —  4152
NettotiUgodohavande i utlandet . .. ............  56 977 63 717 +  6 740

■i

De utländska valutatillgodohavandena 
minskades under året med 752 miljoner 
mark, medan de kortfristiga valutaskulderna 
minskades med 2 718 miljoner. Då guldkas
san växte med 1 297 milj. mark, steg bankens 
hela guld- och valutareserv med ett netto
belopp av 3 263 milj. mark och utgjorde vid 
årets slut 67 808 miljoner. Såsom av vid
stående tablå över reservens sammansättning 
framgår, sjönk summan av guld och konver
tibla valutor med 2.6 miljarder mark, var
emot de bilaterala valutorna ökades med 5.9 
miljarder. Proportionen av guld och konver
tibla valutor i förhållande till hela reserven 
sjönk därigenom från 83 %  till 75 %.

Vad de övriga utländska kontona beträffar 
kan man konstatera att innehavet av ut
ländska obligationer växte och att den lång
fristiga utländska skulden minskades. Sist
nämnda balanspost omfattar av Världsban
ken före 1956 erhållna lån, som Finlands 
Bank förmedlat till inhemska företag. Minsk

31. 12. 60 30. 12. 61
För

ändring
mrd mk inrd mk mrd mk

Guld ........................ . 9.1 10.4 +  1.3
Konvertibla valutor . 44.2 40.3 —  3.9
Ieke-t ransf erabl a

. 3.2 1.4 —  1.8

. 1.7 9.2 +  7.5
Övriga v a lu tor ........ . 6.3 6.5 +  0.2
Guld- och valutareser-

67.8 +  3.3

ningen berodde på reguljära amorteringar. 
Samtliga utländska konton medräknade steg 
bankens nettotillgodohavande i utlandet med 
6 740 milj. mark.

Förhållandet till staten

Kontoförhållandet mellan banken och sta
ten framgår av följande sammanställning.

Statens konton
milj. mk

31. 12. 60 30. 12. 61 Förändring
Konsolideringslånet .............. ..........................  3 750 1250 —  2 500
Kredit för säkerhetsupplag .. ..........................  3 581 700 —  2 881

..........................  7 331 1 950 —  5 381

Checkräkning .......................... ..........................  6187 108 —  6 079
Exportavgiftskontot .............. ..........................  343 114 —  229

..........................  6 530 222 —  6 308
Statens nettoskuld ................. ..........................  801 1 728 +  927

Staten löste under redogörelseåret in de 
förfallna obligationerna till konsoliderings- 
lånet, sammanlagt 2 500 milj. mark; vid 
årets slut återstod endast en oinlöst obliga
tion om 1250 miljoner, vilken förfaller i 
mars 1962. Likaså avkortade staten den av 
Finlands Bank erhållna växelkrediten för 
säkerhetsupplag med ett nettobelopp av 2 881 
milj. mark, varigenom denna kredit sjönk till 
700 miljoner. Då statens checkräkning gick 
ned med 6 079 milj. mark och i exportav- 
giftslagen förutsatta lån lyftes på exportav- 
giftskontot till ett värde av 229 milj. mark, 
steg statens nettoskuld till Finlands Bank

med 927 milj. mark och utgjorde vid slutet 
av året 1 728 miljoner. Här ingår ej bankens 
innehav av sådana statliga obligationer och 
skuldförbindelser, som enligt villkoren är 
marknadsgilla och som banken har köpt an
tingen direkt av staten eller av penning
instituten.

Den direkta utlåningen och förhållandet till 
privata kunder

Finlands Banks förhållande till sina privata 
kunder belyses i följande sammanställning.
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Privata kundkonton
milj, mk

31. 12. 60 30. 12. 61 Förändring
Växlar i mark ................................................... 7 232 7 083 —  149
Checkräkningar .................................................  418 608 +  190
Växlar i utländskt m y n t ..................................  10 496 9 432 — 1064
Övriga fordrin gar............................................... 1034 1 485 +  451
Aktiva .................................................................  19 180 18 608 —  572

Checkräkningar .................................................  167 184 +  17
Övriga kortfristiga skulder ..........................  183 107 —  76
Passiva ................................................................. .......... 350_________ 291______ —  59
Nettoutlåning till privata ku n d er ..................  18 830 18 317 —  513

Bankens privata kunder utnyttjade sina 
krediter i något större utsträckning än året 
förut. Under senare halvåret minskades dock 
beloppet av utestående lån avsevärt genom 
att banken överförde flere kunder ti'11 andra 
penninginstitut. Summan av växlar i mark, 
vilken omfattar största delen av lånen till 
privata kunder, var ultimo december 149 
milj. mark mindre än ett år tidigare. Väx
larna i utländskt mynt, vilka utgör täckning 
för de lån banken förmedlat ur utländska 
krediter till finska företag, minskades genom 
avkortning med 1064 milj. mark. Allt som 
allt sjönk bankens lån till privata kunder

enligt sammanställningen med 513 miljoner 
till 18 317 milj. mark.

Finlands Banks officiella diskonträntor bi
behölls oförändrade under året med en undre 
gräns av 6 % och en övre gräns av 7 i/2 %. 
I praktiken debiterades som tidigare för väx
lar 6 % — 7 %, för exportväxlar dock 6 %.

Förhållandet till penninginstituten

Kontoförhållandet mellan Finlands Bank 
och penninginstituten framgår av nedan
stående sammanställning.

Bankernas konton
milj. mk

31. 12. 60 30. 12. ö l  Förändring
Aktiva: Rediskonterade växlar ......................  20 514 29 460 +  8 946

Bankernas checkräkningar ............................... 1 683 566 —  1 117
Kassareservkonton .............................................  —  4 343 +  4 343
Passiva .................................................................  1683_______ 4 909 + 3  226
Bankernas nettoskuld ......................................  18 831 24 551 +  5 720

liediskonteringen växte under redogörelse- 
året. med 8 946 milj. mark. I medeltal per 
vecka utgjorde rediskonterna 17.6 miljarder 
maric, mot 12.4 miljarder år 1960. Som en ny

post uppträder i sammanställningen kassa- 
reservkontona med ett saldo av 4 343 milj. 
mark. Härav kom 2 079 miljoner på affärs
bankerna, 437 miljoner på Postsparbanken,
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1 321 miljoner på sparbankerna, 463 miljoner 
på andelskassorna och 43 miljoner på spar
kassorna.

Grundräntan för rediskontering stod un
der året oförändrat på 6 %  %. Ändringarna 
i tilläggsräntan på rediskontering har beskri
vits på s. 3— 4.

I tablån ingår ej de statliga kassaobliga
tioner som bankerna på terminsvillkor sålt 
till Finlands Bank. Bankens innehav av dy
lika obligationer var vid årets slut 800 milj. 
mark eller 1095 miljoner mindre än vid 
dess början. Minskningen berodde delvis på 
att det ena ‘kassaobligationslånet på 3 000 
milj. mark förföll den sista december.

Likaså har Mortgage Bank of Finland 
Oy:s konto lämnats utanför sammanställ
ningen. Saldot på detta konto, som i balan
sen ingår bland „övriga kortfristiga skulder” , 
växte under året från 158 milj. mark till 
1 249 miljoner.

Sedelstocken

Den av högkonjunkturen orsakade ökning
en i behovet av betalningsmedel föranledde 
en fortgående stegring i sedelstocken. Denna 
belöpte sig vid årets slut till 83 706 milj. 
mark, dvs. 10 971 miljoner mera än vid in
gången av året. Den starka ökningen berodde 
dock delvis på vissa tillfälliga omständig
heter (se s. 5). Höjningen i sedelstockens 
nivå illustreras bättre av medeltalet per 
vecka, vilket utgjorde 74 676 milj. mark mot 
67 235 miljoner året förut.

Sedelutgivningsrätten och dess användning

Sedelutgivningsrätten och dess användning 
belyses i följande tablå.

Sedelutgivningsrätt
Ordinarie täckning . . .  
Supplementär täckning

Sede lutgivningsb al anse n
milj. mk

31. 12. 60

............................. 75 305
41 992

30. 12. 61

77 893 
47 225

Förändring

+  2 588 
+  5 233

Summa 117 297 125 118 -t- 7 821

Sedelutgivning
Utélöpande sed la r ...........................................
Kortfristiga skulder .....................................
Innestående på checkkredit ......................
Sedelutgivningsreserv ...................................

72 735 
16 676 

978 
26 908

83 706 
7 321

885 
33 206

+  10 971
—  9 355
—  93 
+  6 298

Summa 117 297 125118 + 7 821

Sedelutgivningsrätten steg med 7 821 milj. 
mark, huvudsakligen till följd av en ökning 
i beloppet av rediskonterade växlar giltiga 
som supplementär täckning. Sedelutgivning
en åter växte med endast 1 523 milj. mark. 
Visserligen steg sedclomloppet avsevärt, men 
samtidigt sjönk de övriga till sedelutgivning
en hänförda skulderna, framför allt statens 
checkräkning. Sedelutgivningsreserven växte

därigenom med 6 298 milj. mark och ut
gjorde vid årets slut 33 206 milj. mark.

Bokslutet

Som komplettering till ovanstående redo
görelse för bankens ställning återges nedan 
förmögenhetsbalansen i dess helhet.
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A k t i v a 31. 12. 60
milj.

30. 12. 61 , mk
Guld ..................................... 9 120 10 417
Utländska valutor ............. 59 482 58 730
Utländska växlar .............. 870 996
Utländska obligationer . . . 5 833 7 750
Ordinarie sedeltäckning . . 75 305 77 893

Diskonterade inhemska 
växlar
I utländskt mynt .......... 10 496 9 432
I mark ............................. 7 232 7 083

Rediskonteradc växlar . . . . 20 514 29 460
Statens konsolideringslån . 3 750 1250
Supplementär sedeltäckning 41 992 47 225

Inhemska obligationer . . . . 3 070 1968
Checkräkningar ................. 418 608
Skiljemynt .......................... 719 755
Övriga fordringar ............. 3 615 2 905
Övriga tillgångar .............. 7 822 6 236

Summa 125 119 131 354

P a s s i v a 31. 12. 60 
milj

30. 12. 61 
mk

V telöpande sedlar ............. 72 735 83 706

Utländska valutakonton . . 4 057 1339
Utländska markkonton . . . 4 241 3 768
Statens checkräkning . . . . 6 187 108
Bankernas checkräkningar. 1683 566
Övriga checkräkningar . . . . 167 184
Övriga kortfristiga skulder 341 1356
Kortfristiga skulder ......... 16 676 7 321

Utländska långfr. skulder 10 030 9069
Inhemska långfr. skulder 603 4 517
Långfristiga sk u ld er ......... 10 633 13 586

Värderegleringsräkningar . 9 085 9 522
Grundfond ......................... 10 000 10 000
Reservfond .......................... 4 362 5176
Resultaträkning ................. 1628 2 043
Eget kapital ...................... 15 990 17 219

Summa 125 119 131 354

Bankens synliga egna medel exklusive re
dogörelseårets vinst utgjorde enligt bokslutet 
15 176 milj. mark. Ökningen från året förut 
var 814 miljoner, dvs. det belopp som av 
vinsten för 1960 överfördes till reservfonden. 
Utöver dessa medel äger banken avsevärda 
förmögenhetsobjekt som ej kommer till synes 
i balansen. Till dem hör huvudkontorets

gamla byggnad samt nybygget, som under 
året togs helt och hållet i bruk, filialkonto
rens byggnader och en del andra fastig
heter som banken behöver, ävensom aktier, 
främst aktiemajoriteten i Tervakoski Oy.

Bankens resultaträkning och dess utveck
ling framgår av följande tablå.

I n t ä k t e r  19®° 19oimk mk
Räntor på inhemsk utlåning ..........................  864 482 076 946 016 009
Räntor på konton i utlandet ..........................  1 294 707 769 1335 679 785
Räntor på obligationer.....................................  432 285 339 471293 456
Provisioner .........................................................  125 809 539 133 329 Ö68
Agiovinst .............................................................  239 547 624 239 683 407
Övriga intäkter .................................................  131989 772 141 122 146

Summa 3 088 822 119 3 267 123 871
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K o s t n a d e r 1960
mk

1961
mk

Löner och arvoden ............................. 427 690 845 455 974 663
Pensioner och understöd.................. 37 885 450 39 333 900
Familjepensioner .............................. 12 132 855 12 971 245
Bankfullmäktiges arvoden och kostnader . . . 1 553 750 1 450 400
Kontrollanternas vid filialkontoren arvoden 1 366 400 1 410 100
Andelar i barnbidrag och folkpensioner . . . . 20 237 722 21 530 278
Räntor på kassareservkonton.......... — 45 285 837
Sedeltillverkning ............................... 232 061 700 231 558 600

599 761 952 268 363 725
Övriga kostnader .............................. 128 052 997 145 996 055
Räkenskapsårets vinst ...................... 1 628 078 448 2 043 249 068

Summa 3 088 822 119 3 267 123 871

Bankens totala intäkter var 178 milj. mark 
större än 1960. Ökningen berodde framför 
allt på att rediskonteringen hade stigit, men 
även valutorna och obligationerna gav högre 
ränteinkomster. De totala utgifterna belöpte 
sig till 1224 milj. mark, dvs. 237 miljoner 
mindre än året förut. Nedgången föranleddes 
nästan uteslutande av, att då huvudkontorets 
nybygge blev färdigt, byggnadskostnaderna 
sjönk från föregående år; detta synes i resul
taträkningen som en minskning i avskriv
ningarna.

Bankens vinst utgjorde 2 043 milj. mark. 
Enligt bankens reglemente har till reservfon
den överförts hälften av nettovinsten, dvs. 
1021624 534 mark. Den andra hälften är 
förd till kontot för odisponcrade vinstmedel, 
och om dess användning besluter riksdagen. 

Bankfullmäktige föreslår, att

detta belopp, 1021 624 534 mark, 
överföres till statsverket.

2 2567/62
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden

Revisionen

T)e vid 1960 års riksdag utsedda ordinarie 
revisorerna, chefredaktören Matti Janhunen, 
lantbruksteknikern Lauri Laine, funktionä
ren Vilho Turunen, stadsdirektören Arno 
Tuurna och redaktören Impi Lukkarinen 
verkställde den 20— 24 februari senaste år 
revision av bankens räkenskaper för 1960. 
I enlighet med revisorernas tillstyrkan be
viljade bankfullmäktige direktionen ansvars
frihet för bankens förvaltning under 1960.

Granskningen av lånerörelsen och valuta
handeln

Bankfullmäktige har under året i enlighet 
med sin instruktion granskat bankens låne
rörelse och övriga placeringar ävensom va
lutahandeln vid följande tidpunkter: den
8 februari, den 26 april, den 8 juni, den 
22 augusti, den 11 oktober och den 11 de
cember.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

a) I huvudkontoret
Bankfullmäktige har i enlighet med § 6 

i sin instruktion verkställt inventering av 
huvudkontorets kassor och kassavalv även
som lånehandlingar och säkerheter samt pan
ter och depositioner. Inventeringen gav icke 
anledning till anmärkning.

b) I avdelningskontoren
Bankfullmäktige har övervakat, att avdel

ningskontorens handkassor och kassavalv en 
gång i månaden samt växlar, skuldsedlar 
och panter minst tre gånger under året har 
inventerats av kontorens kontrollanter.

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

Fonder underställda bankfullmäktiges 
övervakning

Bankfullmäktige har godkänt räkenska
perna för 1960 för de Längmanska och 
Rosenbergska fonderna ävensom sänt avskrif
ter av räkenskaperna till bankutskottet.

Bankfullmäktige har godkänt redovisning
arna för de understöd, som 1958 utdelades 
ur E. J. Längmans kommunala fond i en
lighet med av riksdagen den 19 mars 1954 
fastställda föreskrifter, ävensom för de un
derstöd som utdelades 1955 och för vilka 
redovisningar ännu 1961 kunde inlämnas till 
bankfullmäktige.

Enligt ovannämnda föreskrifter skulle ut
delning av understöd ur E. J. Längmans 
kommunala fond ånyo verkställas under redo
görelseåret, varvid till fördelning förelåg 
10 138 416 mark. På grund härav uppgjorde 
de enligt föreskrifterna i utdelningen del
aktiga kommunalstyrelserna i Enare, Enon
tekiö, Kuhmo, Kuusamo, Salla, Savukoski, 
Suomussalmi och Utsjoki kommuner envar 
tillsammans med de lokala representanterna 
för Finlands Röda Kors förslag till använd
ning av kommunens andel i understödet och 
sände förslagen, vilka förordats såväl av 
landshövdingarna i Uleåborgs och Lapplands 
län som av Finlands Röda Kors’ distrikts
styrelser, till bankfullmäktige för godkän
nande. Vid sitt sammanträde den 15 novem
ber 1961 godkände bankfullmäktige nämnda 
förslag i enlighet med landshövdingarnas ut
låtande och beslöt uppmana direktionen att 
låta utbetala understöden till vederbörande 
kommuner att användas till föreslagna ända
mål.
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Räntefrågan

I en till bankfullmäktige riktad skrivelse 
av den 9 december föreslog direktionen, att 
räntefoten skulle höjas med en procentenhet. 
Förhöjningen skulle för Finlands Banks del 
träda i kraft omedelbart och i penninginrätt
ningarna sannolikt från ingången av 1962. 
Penninginrättningarnas genomsnittliga utlå- 
ningsränta, som var c. 7 % , skulle därvid 
stiga till c. 8 %. Penninginrättningarna skulle 
samtidigt ändra sitt inbördes ränteavtal så 
att även inlåningsräntorna skulle stiga med i 
medeltal en procentenhet. Förverkligandet av 
en sådan allmän räntestegring skulle kräva 
en höjning av Finlands Banks grundränta 
på rediskonter från 6 %  %  till 7 %  %. Sam
tidigt borde övre gränsen för räntan på dis
kontkrediten till bankens egna kunder höjas 
från 7 y2 %  till 8 V2 %  oeh den nedre grän
sen från 6 %  till 7 %. Skrivelsen förelädes 
vid ett möte den 11 december de ordinarie 
bankfullmäktige, som framsköt den vidare 
behandlingen av ärendet till bankfullmäkti
ges följande möte. Vid sitt möte den 20 de
cember beslöt bankfullmäktige att Finlands 
Banks räntor skulle bibehållas oförändrade.

Vid samma möte beslöt bankfullmäktige 
däremot i enlighet med direktionens fram
ställning berättiga bankens direktion att be
roende på penninginrättningens skuld till 
Finlands Bank efter prövniing debitera en 
tilläggsränta om högst 4 %.

Räntan på Finlands Banks depositionsbevis

Den 12 maj 1960 berättigade bankfullmäk
tige Finlands Bank att till den 30 juni 1961 
på sina tre och sex månaders depositions
bevis enligt direktionens prövning erlägga 
högst 5 %  i årlig ränta. I en till bankfull
mäktige riktad skrivelse av den 26 april 
meddelade direktionen, att banken under ti
den november— december 1960 till vissa 
stadskommuner sålt depositionsbevis till ett 
nominellt värde av 260 milj. mark. I samma 
skrivelse meddelade sig direktionen vidare 
ha beslutat, att banken icke mera skall taga 
emot nya depositioner av kommuner, emedan 
penninginrättningarna hade samtyckt till ett 
kassareservavtal med Finlands Bank. Direk
tionen ansåg det emellertid nödvändigt, att 
de kommuner som köpt depositionsbevis

skulle kunna förnya dessa placeringar av 
konjunkturreserveringsnatur, när de i maj 
och juni 1961 skulle förfalla till betalning. 
Enligt direktionens uppfattning borde banken 
även i fortsättningen ges möjlighet att sälja 
depositionsbevis till penninginrättningar, 
som är i behov av objekt för kortfristig 
placering i och för utjämning av variationer 
i utlåningen. I skrivelsen anhöll direktionen 
därför om att rätten att erlägga ränta på 
depositionsbevis skulle utsträckas till slutet 
av 1962.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
förslag den 26 april och beslöt berättiga Fin
lands Bank att till den 31 december 1962 
enligt direktionens prövning erlägga högst 
5 %  i årlig ränta på utfärdade, på innehava
ren ställda tre och sex månaders depositions
bevis.

Kassareservavtalet och räntan på kassa
reservkonton

Vid ett möte den 15 mars underrättade 
direktionen bankfullmäktige om att förhand
lingar pågick med penninginrättningarna om 
höjande av deras likviditet. Därvid hade fö
reslagits att ett särskilt avtal om insamling 
och placering av kassareserver skulle uppgö
ras mellan penninginrättningarna och Fin
lands Bank. Bankfullmäktige uppmanade di
rektionen att fortsätta underhandlingarna.

I en till bankfullmäktige riktad skrivelse 
av den 26 april meddelade direktionen, att 
penninginrättningarna med anledning av 
Finlands Banks framställning den 25 sagda 
månad förklarat sig villiga att med Finlands 
Bank träffa ett avtal om extraordinarie 
kassareservplaceringar. Enligt överenskom
melsen skulle penninginrättningama från 
början av maj 1961 på särskilda kassareserv
konton i Finlands Bank placera den del av 
inlåningsökningen som överstiger 80 % av 
tillväxten under motsvarande tid året förut. 
Placeringsbeloppet skulle doek utgöra högst 
20 %  av den kommande inlåningsökningen. 
Placeringsskyldigheten skulle vara i kraft ett 
år, varefter på kassareservkonton placerade 
medel skulle återbetalas till penninginrätt
ningarna i två rater, den sernare raten den 
20 november 1962. Avtalet skulle gälla af
färsbankerna, Andelskassornas Central Ab 
och Postsparbanken samt sparbanker, andels-
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kassor och handelslagens sparkassor, i den 
mån deras inlåning från allmänheten i slutet 
av april 1961 är minst 200 milj. mark. Kas- 
sareser va vtalet undertecknades den 29 april.

Då förutsättningen för kassareservavtalet 
var att Finlands Bank skulle erlägga ränta 
på ifrågavarande medel, föreslog direktionen, 
att Finlands Bank måtte berättigas att till 
den 20 november 1962 på medel, vilka pen
ninginrättningarna deponerat på särskilda 
kassar eser vkonton, erlägga en årlig ränta, 
som är en halv procentenhet högre än den 
genomsnittliga inlåningsräntan i respektive 
penninginrättningar; vid beräknandet av sist
nämnda ränta anses penninginrättningarnas 
inlåning fördela sig på de under olika ränte
villkor mottagna medlen i samma proportion 
som den 29 april 1961.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
skrivelse vid ett möte den 26 april och god
kände därvid förslaget.

Myntreformen

Frågan om en myntreform hade senast 
varit uppe vid bankfullmäktiges möte den 
24 september 1952, då man behandlade direk
tionens skrivelse av den 21 februari 1951 
med förslag till åtgärder för övergång till 
en större myntenhet. Bankfullmäktige beslöt 
återremittera hela frågan om myntenheten 
till direktionen för vidare prövning.

Vid bankfullmäktiges sammanträde den
26 april 1961 meddelade direktionen, att den 
icke hade funnit det motiverat att påskynda 
förverkligandet av den planerade myntre
formen. De olägenheter som den nuvarande 
myntenheten medfört t. ex. för bankerna och 
affärsvärlden har man till en del kunnat 
reducera genom att minska sedlarnas format 
och taga i bruk högre valörer. Å andra sidan 
har frågan om myntreform under mellan
tiden aktualiserats i flere andra länder. 
Exempelvis i Frankrike övergick man till en 
större myntenhet i början av 1960. Bland 
de europeiska länderna har förutom Finland 
endast Italien och Jugoslavien numera en så 
liten myntenhet, att växelmynt ej behövs. 
Direktionen hade vidare ansett, att reformen 
borde verkställas vid en tidpunkt, då mar
kens inhemska och utländska värde är i stort

sett stabilt. Vidare måste man ta ställning 
till frågan om det är skäl att vid plane
ringen av reformen begränsa denna enbart till 
myntenheten. Finlands hela penninglagstift- 
ning har varit interimistisk ända sedan 1931, 
då landet frångick guld myntfoten. Sedan 
dess har Finlands Bank genom temporära 
förordningar varit befriad från skyldigheten 
att inlösa sina sedlar med guld. Direktionen 
hade nu kommit till slutsatsen, att mynt
reformen borde genomföras vid början av 
kalenderåret 1963. övergången till en större 
myntenhet skulle ske så att en ny mark skulle 
motsvara hundra gamla mark. Reformen 
borde dessutom utsträckas till hela penning
lagstiftningen på sätt som angivits i direk
tionens promemoria. Bankfullmäktige god
kände i princip den i promemorian fram
lagda allmänna planen för myntreformen och 
befullmäktigade direktionen att vidtaga åt
gärder för dess genomförande i början av 
1963.

Vid möte den 22 augusti föredrogs för 
bankfullmäktige en av direktionen avfattad 
skrivelse av den 16 sagda månad, innehål
lande det förslag till ny myntlag som direk
tionen låtit uppgöra. I motiveringen till la
gen framhöll direktionen som sin uppfatt
ning, att vid genomförandet av myntrefor
men den gamla guldmyntfoten i samband 
med övergången till en större mvntenhet 
även formellt skulle ersättas med den i skri
velsen relaterade guldparistandarden. Detta 
skulle dock förutsätta så omfattande änd
ringar i gällande myntlag, att direktionen 
hade funnit det påkallat att låta utarbeta ett 
förslag till helt ny myntlag. Därjämte be
hövdes en övergångslag, som skulle innehålla 
nödiga stadganden om den av övergången 
till den nya myntenheten förutsatta omvand
lingen av olika betalningsskyldigheter och öv
riga i pengar uttryckta värden till nya vär
den, när den föreslagna myntlagen träder i 
kraft. Direktionen hade redan i en skrivelse 
av den 22 juni anhållit om att statsrådet 
måtte vidtaga förberedande åtgärder i och 
för stiftandet av en sådan -lag. Då den nya 
myntlagen dessutom förutsätter ändringar i 
Finlands Banks reglemente, meddelade di
rektionen att den för bankfullmäktiges räk
ning även skulle låta utarbeta ett förslag till 
ändringar i Finlands Banks reglemente, 
också de avsedda att träda i kraft vid in
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gången av 1963. Bankfullmäktige vidtog 
vissa ändringar i motiveringen till den nya 
myntlagen och häasköt den vidare behand
lingen av frågan till sitt följande möte.

Till bankfullmäktiges möte den 5 septem
ber hade direktionen låtit utarbeta ett den 
28 augusti 1961 daterat utkast till en till 
statsrådet riktad skrivelse. I utkastet hade 
beaktats de ändringar och tillägg, som av 
bankfullmäktige hade framförts vid före
gående möte. Utkastet orsakade en ingående 
diskussion, som infördes i bankfullmäktiges 
protokoll. Diskussionen utmynnade i att 
bankfullmäktige beslöt sända statsrådet en 
skrivelse med en anhållan om att åtgärder 
måtte vidtagas i syfte att förelägga riks
dagen en proposition till ny myntlag i en
lighet mod i skrivelsen framlagda förslag. 
I skrivelsen framhöll bankfullmäktige vidare 
som sin uppfattning, att då sedlar och me
tallmynt bleve likvärdiga, principiella hinder 
ej mer förélåge för Finlands Bank att utom 
sedeltillverkningen jämväl ombesörja fram
ställningen av metallmynt. Sistnämnda upp
gift åligger ännu Finlands Myntverk, som 
underlyder finansministeriet. Efter mynt
reformen kan det icke mera anses ändamåls
enligt att tillverkningen av skilda myntslag 
fortfarande sker på olika håll. De inkomster 
som staten årligen har erhållit av myntpräg
lingen kunde Finlands Bank i en eller annan 
form gottskriva staten även om tudelningen 
upphör. Enligt bankfullmäktiges uppfattning 
borde reformen dock icke genomföras sam
tidigt som myntverket måste vidtaga bråds
kande förberedelser för präglingen av nya 
metallmynt. Även om det av nämnda skäl 
vore nödvändigt att tillsvidare bibehålla ar
betsfördelningen mellan Finlands Bank och 
myntverket, föreslog bankfullmäktige, att 
statsrådet skulle vidtaga förberedande åt
gärder i syfte att överföra myntpräglingen 
till Finlands Bank och att denna förändring 
skulle genomföras så snart som möjligt efter 
myntreformen. Skrivelsen daterades den 5 
september 1961 och till densamma fogades 
bankfullmäktige Aimo Aaltonens och J. O. 
Söderhjelms avvikande meningar.

Regeringens proposition till riksdagen om 
myntlag och lag om införande av myntlagen 
är daterad den 1 december 1961.

Nya 1, 5, 10, 50 och 100 marks sedlar

I den promemoria som nämndes i före
gående avsnitt hade direktionen föreslagit, 
att vid myntreformen benämningen mark på 
myntenheten skulle bibehållas och att det no
minella värdet av de nya sedlarna skulle bli 
1, 5, 10, 50 och 100 mark. Direktionen hade 
därför med tanke på myntreformen låtit ut
arbeta utkast till nya sedlar, som till format 
och huvudsakligt bildmotiv samt till färger
nas huvudnyanser skulle motsvara de nuva
rande sedlarna. Direktionen var av den upp
fattningen, att det i samband med mynt
reformen icke var skäl att tillverka sedlar av 
högre valör än hundra mark. De nya sed
larna skulle utges samma dag som mynt- 
reformen träder i kraft. Därvid utelöpande 
nuvarande sedlar skulle alltjämt förbli gil
tiga betalningsmedel, ehuru deras nominella 
värde endast skulle utgöra en hundradedel 
av det nuvarande värdet. De gamla sedlama 
skulle icke genom stämpling förses med ny 
värdebeteckning, utan dragas ur rörelsen 
allteftersom de flyter in till Finlands Bank.

Vid ett möte den 26 april presenterades 
utkasten till de nya sedlama för bankfull
mäktige, varvid direktionen anhöll om full
makter att vidareutveckla utkasten ifall 
bankfullmäktige godkände dem. De slutliga 
sedelmodellerna jämte beskrivning skulle i 
sinom tid föreläggas bankfullmäktige för 
godkännande och för publicering i författ
ningssamlingen. Bankfullmäktige gav direk
tionen fullmakter att vidareutveckla utkas
ten.

De nya utkast till 1, 5, 10, 50 och 100 
marks sedlar jämte beskrivning, som direk
tionen låtit utarbeta, förelädes bankfullmäk
tige vid ett möte den 30 maj, varvid de god
kändes.

Indragning av kontoret i Tavastehus

Direktionen hade 1953 föreslagit för bank
fullmäktige, att Finlands Banks kontor i 
Tavastehus måtte indragas, emedan kontoret 
icke behövs för penningrörelsen. Då förslaget 
dock icke föreföll att vinna understöd bland 
bankfullmäktige, återtog direktionen det. Då 
penningrörelsens utveckling sedan dess även



16

som lokalfrågan enligt direktionens åsikt gi
vit anledning till on förnyad behandling av 
kontorets framtid, föreslog direktionen vid 
bankfullmäktiges möte den 30 maj, att kon
toret i Tavastehus skulle dragas in så snart 
det av praktiska skäl är möjligt, dock senast 
i slutet av 1963.

Direktionen motiverade sin framställning 
som följer. Finlands Banks avdelningskontor 
har som sin viktigaste uppgift att inom sitt 
verksamhetsområde distribuera pengar hu
vudsakligen med postanstalternas förmed
ling. Kontoret i Tavastehus, som grundades 
1901, har beroende på närheten till kontoren 
i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Lahti 
blivit centrum för ett rätt begränsat geogra
fiskt område. Det har konstaterats, att från 
de nämnda avdelningskontoren penningför
sändelser tillräckligt snabbt och smidigt har 
kunnat befordras till de orter ävensom de 18 
postanstalter, som kontoret i Tavastehus be
tjänar. Pengar kan bekvämt sändas till Ta
vastehus antingen per post eller direkt från 
Helsingfors och Tammerfors. Det torde där
för ej heller ur länsstyrelsens synpunkt vara 
nödvändigt att bibehålla kontoret. Givetvis 
sörjer kontoret i Tavastehus även för den 
lokala penningrörelsen, vilket emellertid icke 
kan anses tala emot indragning av kontoret. 
I annat fall borde Finlands Bank nämligen 
ha avdelningskontor i alla minst lika stora 
städer, vilket icke visat sig vara av behovet 
påkallat. Ur synpunkten av den egentliga 
bankverksamheten är det ej heller nödvän
digt att kontoret fortsätter sitt arbete. Det 
har inga egna kreditkunder, och i övrigt be
gränsar sig bankverksamheten till skötseln av 
några upp- och avskrivningsräkningar och 
till inlösen av förfallna obligationer och rän
tekuponger.

Emedan Finlands Bank saknar egen fas
tighet i Tavastehus stad, har kontoret arbe
tat i en hyrd lokal, som icke mera kvalitativt 
motsvarar kraven på en modern banklokal 
och som är i rätt dåligt skick. I en kontors
byggnad, som kommer att uppföras i stadens 
centrum, liar banken erbjudits en lämplig 
expeditionslokal för kontoret. Den höga hy
ran skulle emellertid göra kontorets under
hållskostnader oproportionerligt höga. Om 
kontoret skulle dragas in vid den av direk
tionen föreslagna tidpunkten, kunde det

fram till den dagen arbeta i sin nuvarande 
lokal.

Direktionen meddelade vidare, att konto
rets funktionärer utan att deras rättigheter 
blir kränkta kan överföras till andra uppgif
ter inom banken.

Vid sitt möte den 8 juni beslöt bankfull
mäktige att med stöd av 17 § punkt 15 i 
Finlands Banks reglemente anhålla om stats
rådets begivande till att kontoret i Tavaste
hus drages in vid den av direktionen före
slagna tidpunkten. Statsrådet beslöt den 
22 juni ge sitt bifall till bankfullmäktiges 
hemställan om att Finlands Banks kontor i 
Tavastehus skulle dragas in så snart det av 
praktiska skäl är möjligt, dock senast vid ut
gången av 1963. Statsrådets beslut förelädes 
bankfullmäktige den 22 augusti.

Teckning av nya aktier i Mortgage Bank 
of Finlund Oy

Styrelsen för Mortgage Bank of Finland Oy 
hade beslutat föreslå för bolagsstämman, att 
bankens aktiekapital skulle höjas från 300 
till 750 milj. mark. Emedan alla nya aktier 
skulle säljas till Finlands Bank och det an
kommer på bankfullmäktige att besluta om 
placeringen av bankens medel i aktier, an
höll direktionen i en skrivelse av den 7 
augusti om att bankfullmäktige måtte be
rättiga direktionen att för Finlands Banks 
räkning teckna samtliga Mortgage Banks nya 
aktier till det nominella värdet av 450 milj. 
mark. Bankfullmäktige gav sitt bifall den 
22 augusti.

Den 16 december fattade Mortgage Bank of 
Finland Oy:s bolagsstämma beslutet om för
höjning av aktiekapitalet.

Tillåtelse för Mortgage Bank of Finland Oy 
att upptaga lån

Med anledning av bankfullmäktiges beslut 
av den 23 november 1955, enligt vilket för 
Mortgage Bank of Finland Oy bör inhämtas 
bankfullmäktiges medgivande för upptagande 
av obligations- o.a. lån, anhöll Finlands 
Banks direktion i sin skrivelse av den 8 juni
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att Mortgage Bank mot garanti av finska 
staten måtte få låna högst 30 milj. USA- 
dollar av Internationella Återuppbyggnads- 
banken för finansiering av sju träförädlings- 
bolags utvidgningsarbeten. Låneräntan skulle 
vara ungefär 6 % och lånetiden minst 15 år. 
Bankfullmäktige gav sitt bifall samma dag.

Den 8 december meddelade Finlands Banks 
direktion i en skrivelse till bankfullmäktige, 
att Mortgage Bank of Finland Oy har för 
avsikt att underhandla med Internationella 
Återuppbyggnadsbanken om ett nytt lån på
27 milj. USA-dollar för kraftverkens behov. 
Om överenskommelse kan nås innebär det att 
Mortgage Banks egna medel ånyo måste höjas 
så att de motsvarar 1/20 av förbindelserna. 
Då Mortgage Banks egna medel sammanlagt 
stiger till 1 710 milj. mark och förbindelserna, 
inberäknat det planerade lånet, utgör 41 760 
miljoner borde beloppet av egna medel höjas 
med ungefär 400 miljoner. Styrelsen för 
Mortgage Bank hade beslutat, att de egna 
medlen denna gång skulle ökas genom ut
färdande av debenturskuldsedlar av det slag, 
som § 14 i lagen om hypoteksbanker förut
sätter, till ett värde av 400 milj. mark. På 
debenturerna skulle erläggas en årlig ränta 
om 7 % och de skulle amorteras i lika stora 
rater under 10 år, räknat från den tidpunkt 
då ifrågavarande nya utländska lån i sin 
helhet återbetalats. Den 11 december gav 
bankfullmäktige tillstånd att upptaga deben- 
turlånet.

Höjning av tjänstemännens och befattnings
havarnas avlöning

I överensstämmelse med lagen om ändring 
av lagen om statens tjänstemäns och befatt
ningshavares avlöning beslöt bankfullmäktige 
vid ett möte den 26 april på framställning av 
direktionen, att Finlands Banks ordinarie och 
extraordinarie befattningshavares avlöning 
till följd av lönestegringen på den allmänna 
arbetsmarknaden skulle höjas på samma sätt 
som statens avlöningar, retroaktivt från bör
jan av 1961 med 4.3 %, dock minst 1900 
mark per månad. Då den höjda avlöningen 
innebar en ny bas för bankens befattnings
havares avlöning, fastställde bankfullmäktige 
samtidigt för de ordinarie befattningshavarna

nya grundlöner, vilka trädde i kraft den 1 
januari 1961.

Vid samma möte fastställdes nya löner för 
direktionens ordförande och ledamöter från 
den 1 maj 1961.

Beviljade pensioner, familjepensioner och 
understöd

Bankfullmäktige beviljade under det 
gångna året fyra pensioner enligt pensions- 
stadgan, en familjepension enligt familjepen- 
sionsstadgan och tre understöd. Pensionerna 
steg sammanlagt till 1 930 800 mark, familje- 
pensionen till 1 512 000 och understöden till 
973 200 mark om året.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1962 enligt bankfullmäktiges beslut följande 
personer:

kontoret i Björneborg: kontrollanter direk
tören Y rjö Edvard Nurmi och borgmästaren 
Väinö Wilhelm Halita samt suppleanter 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Olavi 
Einar Koivisto och verkställande direktören 
Heimo Kalervo Kaitila;

kontoret i Joensuu: kontrollanter verk
ställande direktören Aleksanteri Vornanen 
och häradsskrivaren, vicehäradshövdingen 
Mauno Moilanen samt suppleanter köpman
nen Aulis Erkki Tahvo Aho och rektorn, 
filoso fiemagistem Aulis Olavi Waldemar 
Koivusalo;

kontoret i Jyväskylä: kontrollanter polis
mästaren, vicehäradshövdingen Eino Ilmari 
Karpio och biträdande stadsdirektören, dip
lomingenjören Veikko Johannes Tolamosamt 
suppleanter borgmästaren Aaro Tapio Häkki
nen och direktören, agronomie- och forstkan- 
didaten Veikko Verner Varesmaa;

kontoret i Kotka: kontrollanter stadssek
reteraren, vicehäradshövdingen Kustaa Il
mari Laaksonen och fabrikschefen, diplom
ingenjören Mauno Sopanen samt suppleanter
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justitierådmannen Heikki Pajari och polis
mästaren Eero Johannes Kettunen;

kontoret i Kuopio: kontrollanter borg
mästaren Alvar Hjalmar Mikael Hurtta och 
byråchefen Vilho Ruotsalainen samt sup
pleanter hovrättsrådet Toimi Tulikoura och 
agronomen Lauri Arvid Pekkarinen;

kontoret i Lahti: kontrollanter direktören 
Väinö Leonard Tuompo och borgmästaren 
Aulis Evald Arjama samt suppleanter direk
tören Esko Bruno Kunnas och justitieråd- 
mannen Timo Johannes Tuori;

kontoret i S :t Michel: kontrollanter hov
rättsassessorn Jaakko Armas Kinnunen och 
landskamreraren, vicehäradshövdingen Veikko 
Armas Jäntti samt suppleanter rektorn Pauli 
Veli Vainio och domkapitelsassessorn, vice
häradshövdingen Mauri Pertti Toiviainen;

kontoret i Rovaniemi: kontrollanter kon
torschefen, diplomekonomen Juho Kalervo 
Lahtinen och landssekreteraren, vicehärads
hövdingen Vilho Johannes Haataja samt 
suppleanter stadssekreteraren, vicehäradshöv
dingen Aarne Johannes Koponen och skatte- 
inspektören, juriskandidaten Erkki Emanuel 
Ollila;

kontoret i Tammerfors: kontrollanter kom
merserådet Alpo Pesonen och justitieborg- 
mästaren Aarne Erkki Palomäki samt sup
pleanter konsuln, verkställande direktören, 
ingenjören Lauri Veikko Virkkunen och 
stadssekreteraren, vicehäradshövdingen Reino 
Markus Lindroos;

kontoret i Tavastehus: kontrollanter vice
häradshövdingen Y rjö Jokiranta och verkstäl
lande direktören, ekonomierådet Aleksis Tan
defelt samt suppleanter direktören, diplom- 
ökonomen Anders Gustaf Kuusterä och justi
tierådmannen Osmo Tapio Laakso;

kontoret i Uleåborg: kontrollanter justitie- 
borgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen 
och tullförvaltaren, juriskandidaten Torsten 
Wilhelm Öberg samt suppleanter kontors- 
föreståndaren Mauno Ensio Niemistö och 
rektorn, ekonomi em agist em Simo Jaakko 
Peltonen;

kontoret i Vasa: kontrollanter länsrådet 
Alfred Leskinen och chefen för omsättnings-

skattebyrån, juriskandidaten Åke Johannes 
Helanko samt suppleanter fabrikschefen 
Ralf-Erik Klockars och verkställande direk
tören Jaakko Heimo Laakso; samt

kontoret i Åbo: kontrollanter direktören 
Henrik Aarne Laaksonen och verkställande 
direktören Väinö Johannes Jylhä samt sup
pleanter verkställande direktören, lantbruks- 
rådet Frans Einari Karvetti och länsrådet 
Y rjö Hemminki Aliharmi.

B ankfullmäk tige

Såsom bankfullmäktige fungerade under
1961 följande av riksdagens elektorer för 
nämnda åliggande valda personer:

Eskola, Kustaa Oskari, lantbrukare,

Tanner, Väinö Alfred, jurisdoktor h.c.,

Aaltonen, Aimo Anselm, timmerman,

Wiherheimo, Toivo Antero, filosofiema- 
gister,

Peltonen, Onni Evert, lokomotivförare,

Korsimo, Arvo Ilmari, kansliråd,

Murto, Yrjö Aleksanteri, funktionär,

Söderhjelm, Johan Otto, juris utriusque 
doktor,

Uoti, Olli Johannes, politices kandidat.

De tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade under hela året 
ledamoten av bankfullmäktige Eskola och 
som viceordförande ledamoten av bankfull
mäktige Tanner.

Revisorerna

Till bankens revisorer för granskning av
1961 års räkenskaper utsåg, elektorerna föl
jande personer:

Janhunen, Matti, chefredaktör, suppleant 
Kivimäki, Erkki Antero, ekonom;

Laine, Lauri, lantbrukstekniker, suppleant 
Wainio, Weijo Werner, politices doktor;
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Turunen, Vilho, funktionär, suppleant Lukkarinen, Impi, redaktör, suppleant 
Nurminen, Elli, verksamhetsledare; Kulo, Kustaa. Ludvig, vårdchef.

Tuurna, Otto Arno, stadsdirektör, sup
pleant Öhman, Carl Arne, jurislicentiat;

Helsingfors den 23 februari 1962.

KUSTI ESKOLA

Väinö Tanner 
T. Å. Wiherheimo 
Arvo Korsimo 
J. O. Söderhjelm

Aimo Aaltonen 
Onni Peltonen 
Yrjö Murto 
Olli J. Uoti

Pertti Tammivuori
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