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Balansräkning
Mmk

A k t i v a 31. 12. 1976 31. 12. 1977

Guld ........................................... 121 133
Särskilda dragningsrätter . . 
Guldtranchen i Internatio

236 204

nella valu tafonden ........... — ---
Konvertibla valutor ............. 1 004 1 265
Bundna v a lu to r ....................... 440 537

G uld o ch  va lu ta fordr ingar 1 801 2 139

Utländska växlar .................. 436 488
Utländska masskuldebrev . . 
Markandelen i Internatio

397 543

nella valutafonden........... 827 928

Övriga  f o rd r in ga r  på utlan
d e t  ........................................... 1 660 1 959

Affärsbankernas checkräk
ningar .................................... 174 110

Diskonterade v ä x la r ............. 2 920 3 091
Masskuldebrev ....................... 332 354
Dagslån ...................................... 1 204 1 804
Övriga ...................................... 44 61

Fordringar på f inan sier in gs
in s t itu t  . . . . ....................... 4 674 5 420

Masskuldebrev ....................... 67 60
Statens metallmyntsansvar . 279 304
Övriga ...................................... 101 27

Fordringar på d en  o f f e n t 
liga s ek to rn  ....................... 447 391

N yexportväxlar.......................
Finansiering av inhemska

165 194

leveranser ............................ 554 714
Masskuldebrev ....................... 198 214
Övriga ...................................... 483 294

Fordringar på fö r e ta g  . . . . 1 400 1 416

Övriga t i l lgångar  .................. 53 85

Summa 10 035 11 410

P a s s i v a 31. 12. 1976 31. 12. 1977

Konvertibla konton ............. 50 53
Bundna konton ..................... 51 41
V a lu ta sk u ld e r ....................... 101 94
Internationella valutafon

dens markkonton . . . . 1 665 1 838
Tilldelade särskilda drag

ningsrätter .......................... 258 300
Tidsbundna skulder ............. — 1 309
Övriga  utländska sku ld er  . . 1 923 3 447

2 635 2 892
M eta llm yn t............................... 250 275
U telöpande sed la r  o ch  m yn t 2 885 3 167
U te löpand e  d ep o s i t i on sb e -

__ 200
Postbankens checkräkning . 2 1
Affärsbankernas checkräk

ningar .................................... 2 3
Dagsdepositioner .................. 1 137 850
Kapitalimportdepositioner . — 246
Övriga ...................................... 2 94
Skulder ti l l f inan s ier in gs in 

s t i tu t  ...................................... 1 143 1 194
Checkräkningar....................... 2 2
Konjunkturfondsdepositio- 

ner ......................................... 59 36
Kapitalimportdepositioner . — 287
Importdepositioner ............. 973 —
Övriga ...................................... 99 3
Skulder till d en  o f f e n t l i g a  

sek torn  ................................. 1 133 328
Investeringsdepositioner . . 58 35
Kapitalimportdepositioner . 242 181
Importavgiftsdepositioner . . 6 19
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Skidder ti ll f ö r e t a g  ............. 308 242
Övriga sku lder  ....................... 13 13
V ärdereg ler ingsräkningar . . 592 671
Grundfond ............................... 1 400 1 400
R eservfond............................... 334 436
Räkenskapsårets resultat . . 203 218
Eget kapital ............................ 1 937 2 054

Summa 10 035 11 410
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Bankens synliga egna medel exklusive vinsten 
utgjorde vid redogörelseårets slut 1 836 Mmk, 
vilket var 102 Mmk mera än vid föregående 
årsskifte. Ökningen berodde på att hälften av
1976 års vinst överfördes till reservfonden. Ut
över dessa medel äger banken en del förmögen- 
hetsobjekt, som inte kommer till synes i balans
räkningen. Sådana är huvudkontorets, avdel
ningskontorens och sedeltryckeriets byggnader,

grundkapitalet i Fonden för Finlands självstän
dighets jubileumsår 1967 (SITRA ), vissa 
andra för bankens verksamhet nödvändiga fas
tigheter och olika aktier, främst aktiemajorite
terna i Mortgage Bank of Finland Oy och 
Tervakoski Oy.

Finlands Banks resultaträkning för redogörel
seåret och närmast föregående år framgår av 
följande sammanställning:

Resultaträkning
mk

Ränteintäkter
Räntor på inhemska fordringar ... 
Räntor på utländska fordringar 
Räntor på masskuldebrev ..................

1. 1. 1976-31. 12. 1976

497 850 429,64 
40 311 796,60 
93 121 724,11

1. 1. 1977—31. 12. 1977

458 409 064,28 
71 727 307,74 

126 085 320,12
Summa 631 283 950,35 656 221 692,14

Räntekostnader
Räntor på inhemska skulder ............................
Räntor på och reserveringsprovisioner för

43 828 415,53 68 830 318,41

utländska sk u ld e r ............................... 62 601 004,81 103 052 437,17
Summa 106 429 420,34 171 882 755,58

Räntebidrag 524 854 530,01 484 338 936,56
Övriga intäkter

7 224 271,42 6 223 974,16
29 588 535,10 165 530 644,41

Övriga intäkter ...................................... 21 649 230,51 16 003 029,37
Summa 58 462 037,03 187 757 647,94

Övriga  kostnader
36 743 525,25 40 218 727,07

3 308 301,37 3 543 757,37
8 737 323,27 10 861 950,77

17 088 482,41 20 710 748,02
51 929 775,03 134 803 124,43
12 174 423,12 13 901 751,93

Summa 129 981 830,45 224 040 059,59
Ö ver fö r in g  till värd ereg ler ingsräkningar 250 000 000,00 230 000 000,00

203 334 736,59 218 056 524,91

Bankens totala intäkter uppgick under 1977 
till 844 Mmk eller 155 Mmk mera än ett år 
tidigare. Av intäkterna minskade räntorna på 
inhemska fordringar med 40 Mmk. Däremot 
ökade räntorna på utländska fordringar med 32 
Mmk och räntorna på masskuldebrev med 33 
Mmk. Nettointäkterna från kursdifferenserna 
steg med 137 Mmk.

Bankens totala kostnader belöpte sig under
1977 till 396 Mmk eller 160 Mmk mera än 
föregående år. Räntekostnaderna och reserve- 
ringsprovisionerna för utländska skulder gick 
upp med 41 Mmk, räntorna på inhemska skul
der med 25 Mmk, kostnaderna för sedeltill
verkningen med 4 Mmk och lönerna med 3 
Mmk. Avskrivningarna blev 135 Mmk eller 83
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Mmk större än under 1976. Största delen av 
avskrivningarna bestod av kostnader för sedel
tryckeriets nybygge. T ill värderegleringsräk- 
ningarna överfördes 230 Mmk av bankens 
intäkter, vilket var 20 Mmk mindre än vid 
föregående bokslut.

Bankens vinst för räkenskapsåret var 
218 056 524,91 mk. I den ingående balansen 
för 1978 har hälften av vinsten, dvs. 
109 028 262,46 mk, överförts till reservfonden. 
Den andra hälften har förts till kontot för odis
ponerade vinstmedel, och om dess användning 
besluter riksdagen.

Bankfullmäktige föreslår, att

i f rå gavarande b e lopp ,  109 028 262,45 
mk, ö v e r f ö r s  till s ta tsverk et .

I samband med bokslutet höjdes SITRAs 
(Fonden för Finlands självständighets jubile
umsår 1967) grundkapital från 200 Mmk till 
300 Mmk. Detta skedde så, att masskuldebrev 
i Finlands Banks ägo till ett värde av 100 
Mmk överfördes till SITRA, medan Finlands 
Banks värderegleringsräkningar debiterades med 
motsvarande summa. Med stöd av motivering
arna i berättelsens senare del (jfr s. 21 f.) 
föreslår bankfullmäktige, att riksdagen måtte 
godkänna, att

d e  nämnda m assku ld eb r ev en ,  m ed  d e t  
nom in e l la  vä rd e t  100 000 000 mk, ö v e r 
f ö r s  till F ond en  f ö r  Finlands s jä lv s tän 
d i g h e t s  jub i l eum sår  1967.
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Av bankfullmäktige handlagda ärenden

R ev is ion en

De vid 1976 års riksdag utsedda reviso
rerna, vicehäradshövdingen Pekka Pesola, ma
gistern i de ekonomiska vetenskaperna Markus 
Aaltonen, organisationssekreteraren Erkki Ki
vimäki, vicehäradshövdingen Arto Lampinen 
och kommunalrådet Mikko Kaarna, verkställde 
den 21—25 februari senaste år revision av 
bankens räkenskaper för år 1976. I enlighet 
med revisorernas utlåtande beviljade bankfull
mäktige direktionen ansvarsfrihet för bankens 
förvaltning under 1976.

Granskningen a v  lån e rö r e l s en  o c h  
va lu tahandeln

Bankfullmäktige har under redogörelseåret 
i enlighet med sin instruktion granskat ban
kens lånerörelse och övriga placeringar även
som valutahandeln vid följande tidpunkter: 
den 4 februari, den 21 mars, den 3 maj, den 
18 augusti, den 11 oktober och den 18 novem
ber.

I n v en t e r in g en  o c h  in sp ek t ion en  av  
a vd e ln in g sk on to r en

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

sin instruktion verkställt inventering av huvud
kontorets kassor och kassavalv ävensom låne- 
handlingar och säkerheter samt panter och de
positioner. Inventeringen gav inte anledning till 
anmärkning.

b) I avdelningskontoren
Bankfullmäktige har övervakat, att avdel

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

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

Längmanska o c h  R osenb er gska  f on d e rn a

Bankfullmäktige har godkänt räkenskaperna 
för 1976 för Längmanska och Rosenbergska 
fonderna och tillställt riksdagens bankutskott 
avskrifter av räkenskaperna.

Vid sitt möte den 21 mars godkände bank
fullmäktige redovisningarna för de understöd, 
som under 1974 utdelades ur E. J . Längmans 
fond B i enlighet med de av riksdagen den 6 
maj 1969 fastställda föreskrifterna.

Enligt ovan nämnda föreskrifter beslöt bank
fullmäktige vid samma möte, att de redan le- 
diganslagna understöd på 49 900 mark, som 
under redogörelseåret fick utdelas ur E. J. 
Längmans fond B, skulle fördelas bland de 
sökande i enlighet med ordinarie bankfull
mäktiges förslag.

Vid ett möte den 20 juni berättigade bank
fullmäktige direktionen att till museiverket 
överföra de till omkring 50 000 mark upp
gående medlen i kammarrådet Herman Ro
senbergs fond, vilken hade förvaltats av Fin
lands Bank. Överföringen baserade sig på la
gen 931/76.

F onden  f ö r  Finlands s jä lv s tänd igh e t s  ju b i l eum s 
år 1967 (SITRA)

Bankfullmäktige har godkänt 1976 års rä
kenskaper tör SlTRA och tillställt riksdagens 
bankutskott avskrifter av verksamhetsberättel
sen, inventariet och balanserna.

ÖveromDudsmannen tör SlTRA hade i en pro
memoria undertecknad den 7 december konsta
terat, att realvärdet av SITRAs dispositionsme- 
del alltsedan 1974 varit mindre än då fonden
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grundades år 1966, trots att fondens grundka
pital år 1971 hade fördubblats till 200 Mmk.

SITRA har i och med att andra finansierings
alternativ utvecklats, vid behov kunnat inrikta 
sin verksamhet på nya finansieringsformer och 
-områden. Fonden har fortlöpande stått i kon
takt med olika forskningsområden och in
dustrier av skiftande storlek samt överhuvud
taget genom sin verksamhet strävat att be
fordra samarbetet mellan företag, institutioner 
och olika former av utvecklingsarbete. Före
komsten av nationalekonomiskt viktiga verk
samhetsmål håller ingalunda på att minska 
utan tvärtom öka. SITRA har finansierat forsk
nings- och utvecklingsarbete, som främjar den 
ekonomiska tillväxten och strukturförändringar
na. Detta har skett dels genom risklån till 
företagen, dels genom stöd för Uppfinnings- 
stiftelsens verksamhet. De speciella finan
sieringsformer som SITRA utvecklat består 
främst av teknisk garanti för initialleveranser, 
lån för inköp av licenser och exportstöd för 
teknisk planering.

SITRA kunde utöver sina nuvarande in
komster placera 8 Mmk per år, eller den 
avkastning en höjning av grundkapitalet med 
100 Mmk skulle ge, i nationalekonomiskt bety
delsefulla forsknings- och utvecklingsprojekt 
och i effektivering av den del av sin verksam
het, som främjar den .tekniska utvecklingen. 
En sådan höjning av fondens grundkapital 
skulle inte innebära, att Finlands Bank done
rade av sin förmögenhet till områden utan
för banken utan endast att en intern överfö
ring ägde rum. Den takt i vilken avkastningen 
skulle utnyttjas kunde åter helt och hållet 
regleras av banken.

Vid sitt möte den 16 december beslöt bank
fullmäktige i enlighet med direktionens förslag 
att höja SITRAs grundkapital med 100 Mmk. 
Höjningen verkställdes så, att masskuldebrev i 
Finlands Banks ägo i samband med bankens 
bokslut för 1977 överfördes till SITRA, medan 
värderegleringsräkningarna debiterades med 
motsvarande summa. Riksdagen måste ännu 
godkänna överföringen.

Ändring a v  § 2 i m yn t la g en

Den ursprungliga 2 § i myntlagen av år
1962 (276/62) innehöll ett stadgande om 
markens internationella grundvärde. I enlighet 
härmed skulle statsrådet på framställning av 
Finlands Bank besluta om grundvärdet, vilket

angavs i guld. Om sådan framställning skulle 
bankfullmäktige besluta på grundvalen av 
ett av direktionen uppgjort förslag. I avtalet 
om Internationella valutafonden och ändring
arna av detta fanns det också bestämmelser 
om valutornas grundvärde och grundvärdets 
uppgifter inom växelkurssystemet. Dess vikti
gaste uppgift var att fungera som bas för de 
dagliga valutakurserna och variationsområdena 
för dessa. Variationsområdet var högst 1 % 
på vardera sidan om grundvärdet. Grunden 
för detta internationella s. k. parivärdesystcm 
var US-dollarns obegränsade konvertibilitet 
gentemot guldet till ett fast pris.

Parivärdésystemets funktion försvårades 
emellertid från senare delen av 1960-talet av 
upprepade störningar på den internationella 
valutamarknaden. Sedan den amerikanska re
geringen den 15 augusti 1971 avbrutit försälj
ningen av guld till centralbankerna, upphörde 
valutafondens ledande medlemsländer att hålla 
sina valutakurser inom de ovan nämnda va
riationsområdena. Följden härav blev, att andra 
medlemsländer — inklusive Finland och de 
övriga nordiska länderna —  måste göra det
samma för att kunna notera kurser för dessa 
länders valutor. För Finlands del innebar det 
internationella frångåendet av parivärdesyste- 
met, att markens grundvärde förlorade sin be
tydelse som bas för valutakurserna.

Internationella valutafonden skred omedel
bart till verket för att stabilisera valutasitua
tionen och uppmanade medlemsländerna att 
vidta åtgärder för att skapa en tillfredsställan
de valutakursstruktur och bestämma variations- 
marginalerna för kurserna. Sedan man nått 
samförstånd om förhållandet mellan de vikti
gaste valutakurserna, infördes den 18 decem
ber 1971 på fondens initiativ ett ”temporärt” 
system med s.k. centralkurser. Centralkursen 
skulle anges antingen i guld, i särskilda drag
ningsrätter eller i förhållande till någon med- 
lemsvaluta. Dagskursernas variationsmarginal 
bestämdes till 2 Va %  på vardera sidan om 
centralkursen.

T ill följd av det oklara internationella läget 
var det inte möjligt att ändra myntlagen. Fin
lands Banks direktion beslöt därför den 20 
december 1971 efter att ha diskuterat saken 
med riksdagens bankfullmäktige och represen
tanter för landets regering att markens central
kurs skulle vara 4,10 mark per US-dollar. En
ligt samma procedur ändrades markens cent
ralkurs den 15 februari 1973 i samband med
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den nya devalveringen av dollarn till 3,90 
mark per dollar.

Efter övergången till systemet med central
kurser väntade man sig, att det internationella 
valutaläget skulle stabiliseras och att Förenta 
staterna skulle återställa dollarns konvertibili
tet gentemot guldet. Devalveringen av dollarn 
bekräftades i maj 1972, men dollarns konver
tibilitet återställdes inte och störningarna på 
den internationella valutamarknaden fortsatte. 
I juni flöt kursen för det engelska pundet ut
över de nya variationsmarginalerna. Den 13 
februari 1973 tillkännagav Förenta staterna en 
ny devalvering av dollarn i förhållande till gul
det, och under följande mars överskred alla 
de viktigaste valutorna de utvidgade gränserna 
för kursvariationerna.

För att kunna bibehålla ett i genomsnitt sta
bilt externt värde för marken blev Finlands 
Bank tvungen att den 4 juni 1973 med rege
ringens samtycke besluta frångå de fastställda 
variationsmarginalerna för dollarn.

Finlands Bank har följt internationell praxis 
och Internationella valutafondens föreskrifter, 
då den i enlighet med landets intresse försökt 
fortsätta att notera valutakurser under excep
tionella och osäkra förhållanden. Bankens di
rektion sökte också handla enligt andan i mynt
lagens 2 § även om den ibland måste fatta de 
erforderliga besluten med formell avvikelse 
från stadgandena i nämnda lagrum. De kompli
cerade utredningarna i saken pågick hela tiden 
samtidigt som man övervägde, hur situationen 
skulle kunna bringas i överensstämmelse med 
lagens bestämmelser.

Då det blev uppenbart, att det skulle ta 
längre tid än väntat att skapa ett nytt, inter
nationellt godtagbart valutasystem, beslöt bank
fullmäktige vid ett möte den 14 mars 1975 
att göra en på ett förslag av direktionen ba
serad framställning till statsrådet om ändring 
av § 2 i myntlagen. I förslaget hade man över
gett begreppet markens grundvärde, emedan 
det inte var förenligt med systemet med flytan
de valutakurser. I stället föreslogs ”markens 
externa värde”, vilket skulle anges med en 
genomsnittlig kurs för valutorna i de län
der, med vilka största delen av Finlands utri
keshandel sker. Denna genomsnittliga kurs skul
le ha sammanvägts med respektive länders an
delar av Finlands varuimport och -export som 
vikter.

Regeringen avlät på våren 1977 till riksda
gen en proposition till ”lag om ändring av 2 §

myntlagen”. Propositionen baserade sig i stort 
sett på bankfullmäktiges framställning. Riks
dagen antog lagen på hösten och denna stad
fästes den 28 oktober. Samma dag gavs en 
”förordning om handläggning i statsrådet av 
ärenden angående markens externa värde”. 
Också bankfullmäktige sammanträdde den 28 
oktober och beslöt, efter det att lagen stad
fästs, att på basen av direktionens förslag göra 
en framställning om att statsrådet måtte fatta 
ett beslut innehållande en närmare beskrivning 
av det valutaindex, med vilket markens externa 
värde skulle anges. Ett med förslaget överens
stämmande statsrådsbeslut utfärdades ännu 
samma dag. Lagen om ändring av 2 § mynt
lagen, förordningen om handläggning i stats
rådet av ärenden angående markens externa 
värde och statsrådets beslut om markens 
externa värde, vilka samtliga trädde i kraft den 
1 november, publicerades i författningssam
lingen (nr 759— 761/77). I och med att de 
trädde i kraft, befästes det förfarande, som 
Finlands Bank i själva verket redan i flera år 
hade tillämpat vid fastställandet av valutakur
serna.

Myntlagens 2 § har i sin nuvarande form 
följande lydelse:

"2 §.
Markens ex te rna  v ä rd e  a n g i v e s  m ed e l s t  e t t  

valutaindextal, v i lk et u tv isa r  d e n  g en om sn i t t l i 
g a  f ö rä n d r in g en  av  d e  va lu to rs  kurser, vilka 
m ed  hänsyn  til l Finlands u tr ik eshande l  äro  vik- 
tiga.

Sta tsrådet fa s ts tä l le r  på f ram stä l ln in g  a v  Fin
lands Bank b eräkn ing sg runderna  f ö r  valutain
d ex e t  o c h  g rän serna  f ö r  ind ex ta le t s  varia tions-  
om råde.  B es lu t  o m  a t t  e n  sådan fram stä l ln ing  
skall g ö ra s  fa ttas a v  rik sdagen s bankfullmäkti
g e  på g run d va l en  a v  f ö r s la g  a v  d ir ek t ion en  f ö r  
Finlands Bank.

Finlands Bank s ö r j e r  f ö r  a t t  va lu ta index ta le t  
hå ller  s i g  in om  grän serna  f ö r  varia t ion som rå 
d e t .  Då en  allvarl ig  s t ö rn in g  in trä f fa r på va
lutamarknaden, ä g e r  Finlands Bank do ck  rätt 
att ti l l fä l l ig t under lå ta  att  iakttaga grän serna  
f ö r  va lu ta index ta le ts  varia t ion som råde. Ett så
dan t ä r en d e  skall så snart s om  m ö j l i g t  hänskju- 
tas till s ta tsråd e t  f ö r  hand lä ggn in g  på sätt  
i 2 m om . är s tadgat.

S tatsrådet skall hand lägga  i 2 o c h  3 m om .  
nämnda ä r en d en  i  brådskande o rd n in g  i e n 
l i g h e t  m e d  vad g e n o m  fö r o rd n in g  stadgas. Fin
lands Banks fram stä l ln ing  skall an t in g en  g o d 
kännas o fö ränd rad  e l l e r  förkastas. Ä rendena
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skola hållas hem liga ,  till d e s s  s ta tsråde ts  h e 
s lu t  fa t ta ts .”

Ju s t e r in ga r  a v  markens ex terna vä rd e

Markens genomsnittliga internationella värde 
sänktes under 1977, före den ovan redovisade 
ändringen av § 2 i myntlagen, med statsrådets 
samtycke två gånger. Vid bankfullmäktiges 
möte den 4 april föredrogs en skrivelse av di
rektionen, i vilken det konstaterades, att det 
internationella valutaläget från Finlands syn
punkt sett hade ändrats den 1 april efter 
Sveriges, Norges och Danmarks meddelanden 
om krondevalveringarna. För att den fin
ländska exportens konkurrenskraft inte på 
grund härav skulle försvagas, föreslog direk
tionen med hänvisning till § 2 i myntlagen, 
att bankfullmäktige skulle besluta göra en 
framställning hos statsrådet, att detta måtte 
berättiga Finlands Bank att med 6 %  höja 
den med utrikeshandelsandelarna vägda genom
snittliga valutakursnivå, som banken tillämpat 
den 1 april. Denna nivå baserade sig på det 
system med centralkurser, som rekommende
rats av Internationella valutafonden den 18 
december 1971. Genom höjningen skulle mar
kens genomsnittliga internationella värde sjun
ka med 5.7 % .  Bankfullmäktige godkände 
direktionens förslag och gjorde en framställ
ning i saken till statsrådet, som genom ett 
beslut samma dag eller den 4 april (301/77) 
godkände ändringen av valutakurserna. Be
slutet trädde i kraft den 5 april.

Den 29 augusti tillkännagav Sverige, Norge 
och Danmark igen, att de beslutat devalvera 
sina valutor. Den finländska valutamarknaden 
hölls därför stängd den 29— 31 augusti. Bank
fullmäktige sammanträdde tre dagar i följd för 
att dryfta det förändrade valutaläget. I rege
ringen var valutakursfrågan förbunden med 
många andra frågor, vilket fördröjde avgöran
det. Vid ett möte den 31 augusti kunde man 
för bankfullmäktige föredra direktionens skri
velse, i vilken det bl. a. konstaterades, att 
Sverige beslutat devalvera sin krona med 10 % 
i förhållande till en korg av 15 valutor; valu
takurserna steg härigenom med 11.1 % .  Den 
norska och den danska kronan hade deval
verats med 5 % .  Finlands Banks valutareserv 
hade under juni—augusti utsatts för ett mycket 
kraftigt tryck trots den jämförelsevis gynn
samma utvecklingen av handelsbalansen. Den 
konvertibla reserven hade sjunkit till omkring

700 Mmk. I terminshandeln med valutor hade 
försäljningarna i hög grad dominerat, något 
som tör sin del var ett uttryck för instabili
teten på den inhemska valutamarknaden. In
dustrins lönsamhet hade liksom den internatio
nella konkurrensförmågan förblivit svag inom 
många av de viktigaste branscherna. Direktio
nen föreslog därför, att bankfullmäktige igen 
skulle göra en framställning hos statsrådet om 
justering av valutakurserna så, att Finlands 
Bank skulle berättigas att med 3.1 % höja 
den genomsnittliga valutakursnivå, som banken 
tillämpat sedan den 5 april. Markens inter
nationella värde skulle härigenom sjunka med
3 % . Bankfullmäktige riktade en sådan fram
ställning till statsrådet, som genom ett beslut 
samma dag (651/77) godkände framställ
ningen. Beslutet trädde i kraft den 1 septem
ber.

Sänkning a v  d e  a v  Finlands Bank t i l lämpade  
räntorna

I en skrivelse av den 19 september konsta
terade direktionen, att regeringen i samband 
med de ekonomisk-politiska avgörandena i 
augusti 1977 för Finlands Bank hade föreslagit, 
att räntefoten skulle sänkas med en procent
enhet. Åtgärden skulle syfta till att minska 
kostnadstrycket och därigenom dämpa inflatio
nen. En sänkning av räntefoten kunde lämp
ligen verkställas den 1 oktober. Med anledning 
av ovanstående föreslog direktionen, att bank
fullmäktige skulle justera sitt räntebeslut av 
den 14 juni 1973 på det sätt som nämndes 
i direktionens skrivelse.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
förslag vid sitt möte den 20 september och 
beslöt, att grundräntan på den diskonterings- 
och rediskonteringskredit, som inom ramen för 
direktionens allmänna kreditdirektiv beviljas 
inhemska penninginstitut, skulle sänkas från 
9 lA till 8 V4 %  per är och att räntorna, dä 
det gäller diskontering av andra inhemska väx
lar eller beviljande av annan inhemsk kredit, 
skulle sänkas från 7 V2— 10 V2 %  till 6 V2—
9 Vi % per år. Vardera sänkningen trädde 
i kraft den 1 oktober.

Fortsä ttn ing  a v  v e rk sam h eten  på dagslåne-  
marknaden o ch  räntan på d enna

1 en skrivelse av den 31 oktober konstate
rade direktionen, att bankfullmäktiges beslut
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av den 26 maj 1976 om att verksamheten på 
dagslånemarknaden skulle fortsätta var i kraft 
till slutet av 1977. Erfarenheterna av verk
samheten och av dagslånemarknaden som ett 
komplement till den övriga penningpolitiska 
arsenalen hade alltjämt varit positiva. Dagslåne- 
marknadens ändamålsenlighet, då det gällt att 
utjämna likviditetsskillnader mellan bankerna 
och framför allt av statshushållningen orsakade 
kortfristiga likviditetsvariationer på finansie
ringsmarknaden, hade redan obestridligen på
visats. Också finregleringen av kvotpolitiken 
hade underlättats. Direktionen ansåg det därför 
motiverat att upprätthålla dagslånemarknaden 
i ytterligare minst tre år på tidigare villkor 
och föreslog, att Finlands Bank skulle berätti
gas att till utgången av 1980 på depositioner 
på dagslånekonton erlägga en ränta om högst 
25 %  per år och att på dagslån debitera en 
årlig ränta om minst samma som grundräntan 
på affärsbankernas centralbankskredit och 
högst 25 % .

Vid sitt möte den 18 november behand
lade bankfullmäktige frågan och beslöt att god
känna direktionens förslag sålunda ändrat, att 
en ränta om högst 24 %  skulle få erläggas 
på depositioner på dagslånekonton eller debite
ras på dagslån från ingången av 1978.

Räntan på Finlands Banks d e p o s i t i o n sb e v i s

Vid sitt möte den 22 februari beslöt bank
fullmäktige berättiga Finlands Bank att på 
sina minst 7 dagars och högst 12 månaders 
depositionsbevis enligt direktionens prövning 
erlägga högst 9 %  i årlig ränta ända till slutet 
av 1978.

Räntan på Interamerikanska u tv e ck lin gsbank en s  
d ep o s i t i o n e r

Bankfullmäktige beslöt vid sitt möte den
20 september, att en ränta om 5 %  per år 
skulle få erläggas på Interamerikanska utveck
lingsbankens depositioner i Finlands Bank.

Aktieteckningar o c h  -köp

Bankfullmäktige berättigade vid sitt möte 
den 4 februari direktionen att för Finlands 
Banks räkning teckna 25 nya aktier å 1 300 
mk i Saariselkä Oy i samband med bolagets 
höjning av aktiekapitalet.

Vid ett möte den 21 mars berättigade bank
fullmäktige direktionen att vid den aktieemis
sion, som Tervakoski Osakeyhtiö företog un
der året, för Finlands Banks räkning teckna 
aktier i proportion till bankens tidigare aktie
innehav i bolaget eller 47 559 nya aktier till 
det nominella värdet 200 mk per st —  vilket 
var detsamma som emissionspriset — liksom 
att för Finlands Bank teckna de nya aktier, 
som eventuellt blivit otecknade.

Vid sitt möte den 29 augusti beslöt bank
fullmäktige berättiga direktionen att i Bostads
aktiebolaget Norra Kajen 4 för Finlands Bank 
inköpa en del aktier, som medförde besitt
ningsrätt till en kontorslägenhet på 53 m: 
i bolagets hus, samt att i Lahtis stad för
värva vissa aktier, som gav besittningsrätt till 
en bostadslägenhet på 100— 120 m2. Den se
nare lägenheten var avsedd för innehavaren av 
den nyinrättade byråchefsbefattningen vid kon
toret i Lahtis.

Ändringar i  p en s ion s -  o c h  fam i l jep en s ion s-  
s tadgo rna  f ö r  Finlands Bank

I en skrivelse till bankfullmäktige av den
21 februari konstaterade direktionen, att pen
sionsåldern för bankens kvinnliga befattnings
havare var 55 år. Bestämmelsen hade varit 
densamma alltsedan år 1926, då man för första 
gången fastställde en pensionsålder för kvinnor 
i bankens tjänst. För innehavare av statlig 
tjänst eller befattning var pensionsåldern enligt 
direktionens skrivelse med vissa undantag 63 
år oberoende av kön. Enligt ett avtal mellan 
affärs-, spar- och andelsbankerna var pensions
åldern för dessa bankers kvinnliga befattnings
havare 60 år eller densamma som för de man
liga befattningshavarna i Finlands Bank.

Olikheten i de manliga och de kvinnliga 
befattningshavarnas pensionsålder i Finlands 
Bank hade i vissa fall kunnat leda till bristande 
jämlikhet mellan könen i karriärhänseende. Di
rektionen meddelade därför, att den med tanke 
på större enhetlighet fann det önskvärt, att 
de kvinnliga befattningshavarnas pensionsålder 
skulle höjas till 60 år, och föreslog, att bank
fullmäktige i enlighet härmed skulle ändra 1 
momentet av § 3 i  bankens pensionsstadga.

Bankfullmäktige behandlade direktionens 
förslag vid sina möten den 22 februari och 
den 3 maj och beslöt sistnämnda datum god
känna förslaget och ge första satsen i  1 mo
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mentet av § 3 i den pensionsstadga för Fin
lands Bank, som de fastställt den 13 december 
1966, följande ändrade lydelse:

”3 §.
Föru tsä ttn in g  f ö r  e rhå l lande a v  å ld e r sp en s ion  

är, att t jä n s t g ö r in g en  u p ph ö r t  o c h  att fö r -  
månstagaren f y l l t  65 år e l l er ,  om  fö rmånstaga- 
ren  om ed e lb a r t  f ö r e  p en s ion s fa l l e t  varit i  Fin
lands Banks e l l e r  s e d e l t r y ck e r i e t s  t jänst u n d e r  
en  t id  a v  m in s t  en  månad, 60 å r . .

Samtidigt bestämde bankfullmäktige, att 
ovan nämnda ändring i pensionsstadgan skulle 
träda i kraft fastställelsedagen sålunda, att den 
skulle tillämpas på förmånstagare, vilkas an
ställningsförhållande till banken inletts den 3 
maj 1977 eller därefter.

I en skrivelse av den 13 juni hänvisade 
direktionen till de ändringar, som man den 26 
juli 1976 företagit i lagen om statens pensio
ner och lagen om statens familjepensioner i 
syfte att förbättra minimi- eller grundpensions
skyddet och också inom statens pensionssystem 
verkställa sådana ändringar i indexskyddet för 
pensioner och familjepensioner, som samtidigt 
gjorts i lagen om pension för arbetstagare. De 
i lagen om statens pensioner avsedda fribrevs- 
pensionerna beräknades efter ändringen enligt 
en årlig tillväxtkoefficient om 2 %  mot tidi
gare 1.5 96. På motsvarande sätt utgjorde den 
i lagen om statens familjepensioner avsedda 
fribrevsfamiljepensionen enligt de nya bestäm
melserna, vid en pensionstid av 30 år, 60 %  
av förmånslåtarens pensionsgrundande lön, om 
förmånstagarna var minst tre, 45 %,  om för- 
månstagarna var två, och 30 %,  om det fanns 
en förmånstagare. Ändringen av pensionernas 
indexbindning innebar åter, att pensionsskyddet 
bands vid medeltalet för de allmänna för
ändringarna i löne- och prisnivån i stället för 
såsom tidigare vid förändringarna i lönenivån. 
Härigenom kunde man säkrare garantera pen- 
sionstagarna en skälig ökning i pensionernas 
köpkraft.

Emedan Finlands Banks pensionssystem i 
tillämpliga delar följer det för tillfället gällan
de statliga pensionssystemet, föreslog direk
tionen med hänvisning till ovanstående, att 
motsvarande ändringar som hos staten skulle 
förverkligas också i pensions- och familjepen- 
sionsstadgoma för Finlands Bank.

Direktionen konstaterade vidare i sin skri
velse, att i lagen om pension för arbetstagare

avsedd APL-försäkring under åren 1964— 1966 
gällde för personer i arbetsförhållande till Fin
lands Bank. Då bankens nuvarande pensions
stadga, vilken även omfattar personer i arbets
förhållande, trädde i kraft den 1 januari 1967, 
avskaffades APL-försäkringen såsom onödig. 
För de personer, som berördes av försäkringen, 
hade emellertid för den ifrågavarande perioden 
ackumulerats en fribrevspension motsvarande 
det i lagen om pension för arbetstagare stad
gade grundpensionsskyddet. För att undvika 
ett dubbelt pensionsskydd för en och samma 
tjänstgöringstid, borde en särskild skyddsklau- 
sul införas i bankens pensions- och familje- 
pensionsstadgor. Direktionen föreslog, att ett 
nytt moment härom skulle fogas till § 12 i 
pensionsstadgan och § 6 i familjepensions- 
stadgan.

Vid sitt möte den 20 juni beslöt bankfull
mäktige att på det sätt som direktionen före
slagit ändra 1 momentet av § 4 liksom § 11 
i pensionsstadgan för Finlands Bank och att 
till § 12 foga ett sjätte moment samt att 
ändra punkt 1) i 1 momentet av § 5 liksom 
§ 11 i bankens familjepensionsstadga och att 
till § 7 i familjepensionsstadgan foga ett tredje 
moment. Dessutom beslöt bankfullmäktige, att 
ändringarna skulle träda i kraft och tillämpas 
enligt vad som bestämdes i respektive verk- 
ställighetsstadganden.

Ändring i a v lön in g s s ta t en  f ö r  Finlands Bank

Vid ett möte den 20 september ändrade 
bankfullmäktige i enlighet med direktionens 
förslag § 3 i bankens avlöningsstat genom att 
inrätta en ny avdelningschefsbefattning. Till 
innehavare av befattningen utsågs en jurist, 
som skulle sköta internationella frågor.

Ju s t e r in g  av  be fa t tn in gshava rnas av lön in g

Den 15 mars ingicks statens tjänstekollek- 
tivavtal, vilket baserade sig på den inkomst
politiske tjänstemannens rekommendation och 
gällde avtalsperioden 1. 3. 1977—28. 2. 1979. 
Enligt avtalet skulle lönerna' räknat från bör
jan av avtalsperioden höjas med 76 mk per 
månad i statens löneklasser V 1—V 5, med 
66 mk plus 1 % , dock minst 3 % ,  i löne- 
klasserna V 6—V 21, med 3.4 % i löneklas- 
serna V 22—V 26 och med 3 % i samtliga 
B-löneklasser. Den 1 mars 1978 skulle lönerna
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enligt det ursprungliga avtalet höjas med 60 
mk plus 0.5 % , dock minst 3 % ,  per månad 
och den 1 oktober 1978 med 2.3 % .  De se
nare avtalsvillkoren har emellertid därefter 
ändrats. I avtalet hade också reserverats 22 
Mmk för reglering av specialfrågor inom olika 
branscher före den 1 oktober 1977 samt en 
s.k. förtjänstutvecklingsgaranti om sammanlagt 
240 Mmk för korrigering av allmänna och 
särskilda snedvridningar i tjänstemannaavlö
ningen på separat överenskommet sätt. För- 
rjänstutvecklingsgarantin var avsedd för både 
första och andra delen av avtalsperioden. Dess
utom hade statstjänstemannens avlöning den 
1 januari 1977 höjts med 1.8 % ,  en justering 
som berodde på att föregående avtalsperiods 
1‘egleringsmarginal utnyttjades först från början 
av redogörelseåret.

I en skrivelse till bankfullmäktige av den
21 mars föreslog direktionen med hänvisning 
till statens tjänstekollektivavtal,

att Finlands Banks ordinarie befattnings
havare under såväl den första som den andra 
delen av avtalsperioden skulle beviljas lika 
stora allmänna förhöjningar av avlöningen som 
statstjänstemännen;

att en proportionellt sett lika stor del av 
Finlands Banks lönesumma som de 22 Mmk, 
som nämndes i statens tjänstekollektivavtal, 
skulle fördelas jämnt mellan samtliga löne
grupper;

att det arrangemang med en lönejustering 
om 1.8 % ,  som för statstjänstemännens del 
trätt i kraft vid ingången av 1977 och som 
för Finlands Banks del hade förverkligats en
dast delvis vid början av föregående avtals
period, nu skulle träda i kraft till sitt fulla 
belopp också för Finlands Banks del;

att direktionen skulle få fullmakt att under 
vardera delen av avtalsperioden för korrigering 
av eventuella allmänna och särskilda sned
vridningar verkställa justeringar enligt ett lik
nande system med förtjänstutvecklingsgaranti 
som det av den inkomstpolitiske tjänstemannen 
rekommenderade, till ett belopp motsvarande 
det i statens tjänstekollektivavtal reserverade;

att avlöningen för bankens extraordinarie 
befattningshavare skulle justeras på ett mot 
det ovan beskrivna svarande sätt; och

att löneförhöjningarna för år 1977 skulle 
få betalas retroaktivt från den 1 mars.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 21 mars.

Fem tiom ark ssed e ln  av  1977 års t yp

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
20 juni konstaterade direktionen, att meto
derna för sedeltillverkningen avsevärt utveck
lats sedan bankfullmäktige fastställde bestäm
melserna om sedelpapper, utseende och ut
förande för de alltjämt använda sedlarna av
1963 års typ, och att bankfullmäktige redan 
fastställt motsvarande bestämmelser för Fin
lands Banks 100-markssedel av 1976 års typ 
i januari föregående år. Direktionen ansåg, att 
det i det skedet var skäl att ta i bruk mo
dernare tillverkningsmetoder även för 50- 
markssedeln och att samtidigt något ändra 
sedelns färg, samt föreslog, att bankfullmäk
tige skulle godkänna den till skrivelsen fogade 
modellen för 50-markssedeln av 1977 års typ.

Vid ett möte samma dag godkände bank
fullmäktige direktionens förslag och beslöt göra 
en hemställan till statsrådet att låta publicera 
en beskrivning av sedeln i författningssam
lingen. Publiceringen skedde den 14 december 
(923/77).

Instruk tion f ö r  Finlands Banks s ed e l t r y ck e r i

Vid sitt möte den 20 juni antecknade bank
fullmäktige till protokollet, att Finlands Banks 
direktion den 14 juni fastställt en instruktion 
för bankens sedeltryckeri.

Enligt en redogörelse av direktionen vid 
samma möte hade förvaltningen av sedeltrycke
riet medfört vissa problem för bankens direk
tion, emedan sedeltryckeriet även var ett affärs
företag, som utförde tryckeriafbeten också 
för andra än Finlands Bank. Direktionen hade 
inte haft möjlighet att tillräckligt detaljerat 
följa med all verksamhet vid sedeltryckeriet. 
Enligt den nya instruktionen har sedeltrycke
riet en egen direktion, till vilken hör ord
föranden, vice ordföranden och högst fyra 
övriga ledamöter. Som ordförande fungerar 
dén medlem av bankens direktion, som enligt 
den av bankfullmäktige fastställda arbetsför
delningen för direktionen ombetrotts övervak
ningen av sedeltryckeriet. Man har i instruk
tionen strävat att fastslå vilka uppgifter som 
— inom ramen för gällande lagstiftning — 
alltjämt ankommer på bankens direktion och 
vilka ärenden som handhas av sedeltryckeriets 
direktion. Avsikten med instruktionen har varit 
att klargöra influens- och ansvarsområdena 
och att koncentrera den faktiska beslutsrätten
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till de personer, som i praktiken handlägger 
ärenden som rör sedeltryckeriet.

Utländska agen turbank er

Vid ett möte den 18 augusti beslöt bank
fullmäktige, att följande skulle antas som ut
ländska agenturer för Finlands Bank: Nordiska 
investeringsbanken, Helsingfors, Bayerische 
Landesbank Girozentrale, Miinchen, Deutsch- 
Skandinavische Bank AG, Frankfurt, Hungarian 
International Bank Ltd, London, The Long- 
Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo, 
Nordic American Banking Corporation, New 
York, och Union Bank of Finland International 
S A ., Luxemburg.

B ev i l jad e  u n d e r s t ö d  o ch  p en s i o n e r

Bankfullmäktige beviljade under 1977 ett 
understöd och en extra pension.

Direk tionen

Direktionens vice ordförande, juris licentiat 
Aarre Edvard Simonen avled den 3 februari.

Bankfullmäktige behandlade den 21 mars 
besättandet av den efter bankdirektör Si
monen vakanta direktionsledamotstjänsten och 
beslöt göra en framställning hos statsrådet om 
att politices doktor Ele Allan Alenius måtte ut
nämnas till denna tjänst.

Republikens president utnämnde den 7 april 
genom öppet brev riksdagsmannen, politices 
doktor Ele Allan Alenius till ifrågavarande di- 
rektionsledamot räknat från den 1 maj 1977.

Bankfullmäktige beslöt den 21 mars, att 
lönerna för direktionens ordförande och leda
möter skulle justeras enligt likadana principer, 
som man samma dag fattat beslut om i fråga 
om justeringen av befattningshavarnas avlöning.

Vid sitt möte den 3 maj beslöt bankfull
mäktige att ändra § 1 i den arbetsfördelning, 
som de den 21 mars 1972 fastställt för direk
tionens ordförande och ledamöter, och bestäm
de hur direktionsledamoten Karjalainens upp
gifter skulle fördelas under den tid denne var 
tjänstledig som medlem av den dåvarande re
geringen.

K on tro l lan te rna  v id  a vd e ln in g sk on to r en

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar

1978 enligt bankfullmäktiges beslut följandy 
personer: '..

kontoret i B jö rn eb o r g :  kontrollanter politie- 
borgmästaren Olavi Einari Koivisto och verk
ställande direktören, kommerserådet Heimo 
Kalervo Kaitila samt suppleanter verkställande 
direktören Eino Kivikoski och biträdande stads- 
direktören, vicehäradshövdingen Mikko Iisakki 
Sävelä;

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

kontoret i Jyväskylä :  kontrollanter kansli
chefen, länsrådet Uuno Osmo Volmari Aarnio 
och justitieborgmästaren Jaakko Wilhelm Kro
gerus samt suppleanter länsskattedirektören, 
vicehäradshövdingen Martti Ilmari Lahtinen 
och distriktschefen Esa Mikael Riihimäki;

kontoret i Kotka:  kontrollanter f.d. polis
mästaren Eero Johannes Kettunen och vice
häradshövdingen Leif Gunnar Thuresson Hägg 
blom samt suppleanter justitierådmannen Heik
ki Pajari och skattedirektören, vicehäradshöv
dingen Toivo Verneri Rikkinen;

kontoret i K uop io :  kontrollanter kansli
chefen, länsrådet Toivo Kalevi Kopponen och 
polismästaren Erkki Juhani Vahronen samt 
suppleanter hovrättsrådet Esko Juhani Kilpe
läinen och direktören, agronomen Pauli Uolevi 
Ilva;

kontoret i Lahtis: kontrollanter f.d. justitie
rådmannen Timo Johannes Tuori och f.d. 
rektorn Ilmari Johannes Vartiainen samt supp
leanter f.d. merkantilchefen Toivo Voitto Kul
lervo Koponen och planeringschefen, diplom- 
ekonomen Pertti Juhani Lares;

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

kontoret i St M ich e l :  kontrollanter rektorn 
Pauli Veli Vainio och länsrådet Viljo Uolevi 
Lehtolainen samt suppleanter äldre justitie-
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rådmannen Jorma Kalevi Pekonen och mark
nadschefen, merkonomen Erkki Heikki Neva- 
saari;

kontoret i T am m er fo r s :  kontrollanter justi
tieborgmästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen och 
biträdande ekonomichefen, förvaltningskandida- 
ten Eero Einar Lindfors samt suppleanter 
vicehäradshövdingen Lasse Joutsiniemi och 
biträdande stadsdirektören, sociologie magistern 
Seppo Ilmari Välisalo;

kontoret i U leåborg :  kontrollanter stadshus- 
hållningsinspektören, diplomekonomen Ville 
Kalevi Matturi och vicehäradshövdingen Aulis 
Evert Virtanen samt suppleanter stadsjuristen, 
vicehäradshövdingen Erkki August Korhonen 
och verkställande direktören Jorma Jalmari 
Sallamo;

kontoret i Vasa: kontrollanter juris kandi
daten Åke Johannes Helanko och f.d. fabriks
chefen Ralf-Erik Klockars samt suppleanter 
länsrådet Henrik Matias Palomäki och verk
ställande direktören, juris kandidaten, diplom
ekonomen Hans-Erich Slotte;

kontoret i Åbo: kontrollanter kanslirådet 
Tauno Ilmari Maijala och verkställande direk
tören, diplomekonomen Heikki Alarik Löytty- 
niemi samt suppleanter chefdirektören, filosofie 
doktorn Keijo Kalevi Kulha och professorn 
Taakko Ilmari Nousiainen.

Bankfullmäktige

Såsom bankfullmäktige fungerade från årets 
början till den 6 maj följande personer:

Holkeri, Harri, politices magister;
Laine, J e rm u ,  vicehäradshövding;
Maijala, Matti, verkställande direktör;

Helsingfors den 14 mars 1978.

Saarinen, Aarne, partiordförande i FKP;
Sundqvist ,  Ul f ,  politices magister;
Alenius, Ele, politices doktor;
Melin, In g va r  S., ekonomie licentiat;
Pekkala, Ahti, andelsbanksdirektör;
Junnila , Tuure, filosofie doktor.

Sedan riksdagen den 6 maj på begäran av 
Alenius beviljat denne befrielse från uppdraget 
som ledamot av bankfullmäktige på grund av 
att han utnämnts till ledamot av Finlands 
Banks direktion, valde riksdagens elektorer den
10 maj i stället för honom politices kandidat 
Ilkka-Christian Björklund till ledamot av bank
fullmäktige för den återstående mandattiden.

D e . tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Som ordförande fungerade hela året ledamo
ten av bankfullmäktige Holkeri och som vice 
ordförande ledamoten av bankfullmäktige Lai
ne.

R ev i so r e r

Till revisorer av bankens räkenskaper för
1977 utsåg riksdagens elektorer följande per
soner:

Turunen , Väinö, kontorschef; suppleant 
Aaltonen, Markus, magister i de ekonomiska 
vetenskaperna;

Kivimäki, Erkki, organisationssekreterare; 
suppleant Aitamurto, Aarno, vicehäradshöv
ding;

Mäki-Hakola, Ventti, lantmäteriingenjör; 
suppleant Lampinen, Arto, vicehäradshövding;

Kaarna, Mikko, kommunalråd; suppleant 
Mattila, Kalev i ,  revisor;

Peso la , Pekka, vicehäradshövding; suppleant 
Malm, Håkan, agrolog.

HARRI HOLKERI

Jermu Laine Matti Maijala
Aarne Saarinen Ulf Sundqvist
Ilkka-Christian Björklund Ingvar S. Melin
Ahti Pekkala T. Junnila

Eino H elen ius


