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gen borde hafva orsak att taga i öfvervägande huru
vida icke förhällandet kunde sä ordnas.

Öfriga punkter i bankfullmäktiges berättelse ha icke 
gifvit bankutskottet anledning tili särskildt utlätande, 
ej heller föranleder utskottets granskning af bankens 
tillständ och förvaltning under 1907 nägon framställning 
tili Landtdagen.

Rörande användningen af bankens vinstmedel kom- 
mer utskottet senare att afgifva särskildt betänkande.

Uti granskningen af Finlands Banks förvaltning 
och de af bankfullmäktige handlagda ärendena hafva 
deltagit utskottets ordförande Arajärvi, viceordföranden 
Schybergson, ledamöterna Arokallio, Järvinen, Kirjarinta, 
Mäkelin, A. Nykänen, Paunu, Pöysti, Saarikivi, Tanttu 
och Valjakka äfvensom suppleanterna Aitamurto, Gran
felt och Huotari.

Helsingfors den 3 september 1908.

Helsingfors 1908. Hufvudstadsbladets Nya Tryekeri.



1908. II Ld. — Landtd. skr. — Ber. om lorvaltn. af Finlands Bank.

F i n l a n d s  L a n d t d a g s  s k r i f v e l s e  tili 
Bankfullmäktige med anledning af verkställd 
granskning af Finlands Banks förvaltning och 
tillständ under är 1907.

Tili Finlands Landtdags Bankfullmäktige.

Sedän Landtdagens Bankutskott verkställt den i 44 § 
Landtdagsordningen föreskrifna granskning af Finlands 
Banks förvaltning och tillständ under är 1907 samt där- 
v id genom gätt bankfullm äktiges berättelse och  särskilda 
deiisam m a belysande handlingar har Utskottet tili Landt- 
dagen afgifvit yttrande i ärendet.

Detta yttrande har Landtdagen godkant, och  öfver- 
% r e s  detsam m a härmed Bankfullmäktige tili känne- 

och  efterrättelse.

H elsingfors den 8 septem ber 1908.
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B a n k u t s k o t t e t s  b e t ä n k a n d e  
N: o  1 angäende ändring af 18 och 19 §§ 
i Finlands Banks reglemente.

Bankutskottet har af Landtdagens bankfullmäktige 
emottagit en den 7 innevarande augusti dagtecknad skrif
velse, hvari bankfullmäktige förnya sitt den 3 sistlidne 
april gjorda förslag tili ändring af 18 och 19 §§ i Fin
lands Banks reglemente.

Bankfullmäktiges skrifvelse af den 3 sistlidne april 
Var af följande lydelse:

Tili Finlands Landtdags Bankutskott.

Det högsta belopp, hvarmed Finlands Banks utelöpande sed
lar fft öfverstiga Bankens valuta för sedelutgifningsrätt, utgör för 
aärvarande i stöd af 1900-ärs Landtdags pä Bankfullmäktiges därom 
Sjorda framställning fattade beslut samt Förordningen af den 10 juli 
1901 40 miljoner mark, efter att närmast därförinnan hafva utgjort 

milj. mark enl. 1394-ärs och 30 milj. mark enl. 1888-ärs Landt
dags medgifvande.

1900-ärs Landtdags beslut att med 5 miljoner mark höja sagda 
belopp grundade sig främst pä det behof af ökad tillgäng pä 
Clrkulationsmedel, som den ekonomiska verksamhetens i landet ut- 
v©ckling framkallat, samt däruppä att beloppet utelöpande sedlar 
aUtsedan 1890 städse öfverstigit 40 milj. mark. Läget var detsamma 
v'(l utgängen af 1893, dä det utgjorde 44,440,000 mark, medan me- 
deltalet för tioärsperioden 1890—1899 var 58,272,000 mark.

Bankutskottets betänkande N:o 1.
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I hvilken hög grad näringslifvet i värt land emellertid allt 
fortfarande utvecklats, framgär ur efterföljande siffror öfver den 
inländska utläningen vid samtliga banker, som utgjort:

den 31 Dec. 1897 . . . .  Fmk 250,663,000 
„ 31 „ 1902 . . . .  „ 370,157,000 
„ 31 „ 1907 . . . .  „ 610,440,000*)

utvisande en ökning under hela 10-ärs perioden af 359,8 milj. mark, 
hvaraf 119,5 milj. mark faller pä den tidigare och 240,3 milj. mark 
pä den senare 5-ärs perioden.

Det är klart att under dessa förhällanden allt större kraf blif
vit ställda äfven pä Finlands Bank, hvars utestäende fordringar (vex
lar ä finskt mynt i portfölj, hypotekslän, primitiva län och utestä
ende pä kassakreditiv) frän 38,033,000 mark vid 1897-ärs utgäng 
stigit tili 83,791,000 mark den 31 Dec. 1907.

Tili Finlands Banks förmäga att möta dessa ökade kraf hafva i 
väsentlig män bidragit de betydande öfverföringar af vinstmedel tili 
Bankens grund- och reservfonder, som gjorts pä grund af Landt- 
dagarnas därom fattade beslut. Dessa fonder, hvilka vid 1897 ärs 
utgäng utgjorde 25,186,000 mark, hafva sälunda intill den 31 dec. 
1907 stigit med ett sä betydande belopp som 31,554,000 mark eller 
tili 56,740,000 mark.

Men oaktadt stegringen af Bankens egna fonder och den ök
ning i dess sedelutgifningsrätt, som 1900-ärs Landtdag, säsom ofvan 
redan päpekats, medgifvit, har Bankens obegagnade sedelutgifnings
rätt altsedan är 1904 säväl absolut som relativt nedgätt, tili en bör
jan endast smäningom men senare och särskildt under senaste half- 
ärs säväl här som annorstädes brydsamma penningläge med sädan 
fart, att densamma vid 1907 ärs utgäng utgjorde endast 13,572,000 
mark, eller 8,8 °/0 af Bankens hela sedelutgifningsrätt.

Tili belysande af sistnämnda förhällande mä efterföljande siff
ror öfver Bankens hela sedelutgifningsrätt, dess obegagnade sedelut
gifningsrätt och den senares förhällande tili den förra vid utgängen 
af hvarje af de senaste ären anföras:

*) Frän dessa belopp, som utgöra summan af Finlands Banks 
och Privatbankernas utläning, hafva beloppen af de senares redis- 
konteringar och upptagna län hos den förra afdragits, enär de i 
annat fall komme att ingä dubbelt.

Finlands Banks reglemente. 3

Bankens hela Obegagnad Den senare i
sedelutgif sedelutgif %  af den
ningsrätt: ningsrätt: förra:

Fmk Fmk
1897 116,549,000 23,896,000 20,5
1898 121,874,000 18,325,000 15,o
1899 103,928,000 10,989,000 10,6
1900 106,203,000 15,644,000 14,7
1901 120,265,000 31,000,000 25,8
1902 141,411,000 36,257,000 25,6
1903 144,750,000 36,278,000 25,1
1904 130,952,000 35,122,000 26,8
1905 153,254,000 33.392,000 21,8
1906 164,469,000 31,330,000 19,o
1907 155,107,000 13,572,000 8,8

Motsvarande tai per den 14 sistlidne mars voro 145,985,000 
°ch 12,346,000 mark samt 8,5 % .

Pä grund af det anförda synes det Bankfullmäktige vara af 
förhällandena i hög grad päkalladt, att Finlands Banks ställning 
göres starkare, än den f. n. är. Och det var med afseende härä 
som Bankfullmärktige i sin tili Landtdagens Bankutskott nyligen 
afgifna berättelse, omfattande äret 1907, säsom sin äsikt uttalade, 
att äfven denna gäng reservfonden borde med beloppet af sagda 
ärs vinst förstärkas. Men enär en mera betydande förstärkning af 
Bankens ställning otvifvelaktigt är behöflig, hafva Bankfullmäktige 
ansett sig böra tili pröfning upptaga, huruvida icke detta kunde 
°ch borde ske genom ökning af det högsta belopp, hvarmed Fin
lands Banks utelöpande sedlar i enlighet med 18 § i reglementet 
mä öfverstiga dess valuta för sedelutgifningsrätt.

Vid bestämmandet af ofvannämnda belopp har man utgätt 
frän en förutsättning, svarande mot samma princip man följt jäm- 
väl i andra länder. Det har antagits att det högsta belopp sedlar, 
sorn Finlands Bank säsom enda sedelutgifvande bank i värt land 
berättigas utgifva utöfver innehafvande metallisk valuta, ungefär 

motsvara det minsta belopp sedlar, som under en följd af är 
visat sig säsom omsättningsmedel i den allmänna rörelsen behöfligt.

Bankens utelöpande sedlar hafva utgjort:

Vid utgängen af är 1897 ............................ 71,493,000 mark
„ „ 1898 ............................ 76,816,000 „

„ „ „ „ 1899 ............................ 73,384,000 „
„ „ „ „ 1900 71,117,000 „
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62.363.000 mark
70.238.000 „
72.348.000 „
72.498.000 „
92.711.000 „
92.316.000 „
95.027.000 „

Minsta beloppet utelöpande sedlar har sälunda under denna 
period öfverstigit 60 milj. mark och medelbeloppet för de sista tio 
ären har värit 77,882,000 mark.

Dä det med afseende härä synes kunna förutsättas att sedel- 
stocken under alla förhällanden äfven framdeles kommer att öfver
stiga sextio miljoner, skulle det belopp, hvarmed Finlands Banks 
utelöpande sedlar, enligt 18 § i bankens reglemente, fä öfverstiga 
dess valuta för sedelutgifning, kunna fastställas tili sextio miljoner 
mark.

Bankfullmäktige föreslä emellertid för denna gäng sistberörda 
belopps förhöjande endast tili femtio miljoner mark, hvadan höj- 
ningen alltsä blefve tio miljoner. Men Bankfullmäktige göra detta 
förslag under den förutsättning, att bankens ställning samtidigt 
ocksä pä annat sätt stärkes, sä att den närmare skulle motsvara 
landets och dess ekonomiska lifs oundgängliga behof.

I sädant afseende hafva Bankfullmäktige tagit under öfver- 
vägande huruvida icke de i 19 § af samma reglemente ingäende 
bestämningarna, i hvad de gälla förstärkning af Bankens metal
liska kassa, vore i behof af ändring. Den i berörda § afsedda ät- 
gärden, eller den metalliska kassans förstärkande genom utrikes 
län eller kredit, har gifvetvis haft tili ändamäl att stärka Bankens 
förmäga att fylla landets behof för betäckande af dess import m. m-i 
men denna ätgärd ökar äfven omedelbart Bankens sedelutgifnings
rätt. De skäl, som ofvan anförts ifräga om nödvändigheten att 
höja Bankens sedelutgifningsrätt, tala jämväi för en ändring af 
19 § i syfte att öka möjligheten för den metalliska kassans för' 
stärkande.

Banken mäste numera tillfredsställa ett mängfaldt ökadt och, 
i beroende af affärsförhällandena, starkt varierande behof af bytes- 
medel, men den i 19 § medgifna utvägen tili förstärkning af dess 
tillgängar har förblifvit oförändrad under förloppet af trettio är. 
Bankfullmäktige hafva med anledning häraf ansett sig böra före
slä, att högsta beloppet af län eller kredit, som i utlandet upp- 
tages, skulle höjas tili tjugo miljoner mark.

Vid utgängen af är 1901 .
55 55 55 55 1902 .
57 55 55 55 1903 .
55 55 55 „ 1904 .
1> 55 55 55 1905 .
55 „ „ „ 1906 .

„ 55 1907 .

Finlands Banks reglemente. 5

Det ifrägavarande stadgandet i 19 § innehäller bland annat 
den bestämning, att det län eller den kredit, som för ändamälet 
komme att anlitas, skulle upptagas under Ständernas garanti. Enär 
Banken, enligt 1 § i dess reglemente, stär under Ständernas, nu
mera Landtdagens garanti och värd, och Landtdagen sälunda är 
ansvarig för Bankens alla förbindelser, är en upprepning af be- 
stämningen härom, med afseende ä det utländska län eller kredit, 
som Banken skulle anlita, obehöflig. Ej heller torde skäl vidare 
föreligga därtill, att regeringen förmedlar upptagandet af ett sädant 
lan eller en sädan kredit, utan torde Banken själf kunna omhän- 
dertaga detta.

Pä grund af hvad ofvan i saken anförts anhälla Bankfull
mäktige fä föreslä att 18 och 19 §§ i dess helhet skulle erhälla 
följande lydelse:

18 §.

Beloppet af bankens utelöpande sedlar mä med högst femtio 
miljoner mark öfverstiga dess ^ lu ta  för sedelutgifningsrätt, hvar
till räknas ej blott bankens metalliska kassa j ämte prägladt finskt silf
vermynt, utan ock bankens ostridiga fordringar hos dess utländska 
°mbud äfvensom banken tillhöriga i utlandet betalbara vexlar samt 
ä utländskt myntslag lydande obligationer, kuponger och sedlar.

Säsom utelöpande sedlar skola jämväi anses Bankens anvis- 
mngar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran förfallna förbindelser 
äfvensom innestäende belopp ä beviljade kassakreditiv.

Om förhällandena sädant oundgängligen päkalla, kan Sena
tens Ekonomiedepartement, pä framställning af Bankfullmäktige, 
medgifva, att det belopp, hvarmed bankens sedlar enligt ofvan- 
mtagna stadgande fä öfverskjuta dess valuta för sedelutgifnings- 
rätt’ för en öfvergäende tid ökas med ända tili tio miljoner 
j^ark. Författning, som i sädant afseende vidtagits, skall dock, 
°r att gälla längre än tili följande landtdag, öfverlämnas tili Landt

dagens pröfning och afgörande.

19 §.

Säsom metallisk kassa anses: 
myntadt och omyntadt guld samt
guld, som för bankens räkning innestär hos myntverket. 
Bankens metalliska kassa fär icke bibehällas under tjugu mil

joner mark.
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För den metalliska kassans förstärkande kan Senatens Ekonomie- 
departement, pä Bankfullmäktiges därom gjorda framställning, 
berättiga banken att upptaga utländskt län eller utländsk kredit 
tili belopp af högst tjugu miljoner mark.

Helsingfors, den 3 April 1908.

E G. Paimen.

Heikki Lindroos. L en n art Gripenberg. H. G. Paloheimo. 

W. A. Lavonius. Gösta B jörkenheim .

I det betänkande, som bankutskottet vid den förra 
af innevarande ärs landtda^ar den 4 april afgaf i frä
gan, omfattade utskottet de i bankfullmäktiges skrifvelse 
föreslagna förändringarna af 18 och 19 §§ i Finlands 
Banks reglemente. Äfven Landtdagen hann i första och 
andra läsningen godkänna förändringarna, men nädiga 
befallningen om landtdagens upplösning hindrade slut-
ligt beslut om dem.

Den föreslagna förändringen af 18 § i reglementet 
i den riktning, att Finlands Banks obetäckta sedelutgif 
ning höjes frän fyratio tili femtio miljoner, är att be
traktas säsom en naturlig följd af det  ekonomiska lifvets 
i landet utveckling, som kräfver allt större belopp be- 
talningsmedel. Dä ocksä utskottet finner pätagligt, att 
det för rörelsen erforderliga beloppet sedlar icke nägon- 
sin vidare kommer att understiga sextio miljoner mark, 
omfattar utskottet i allo bankfullmäktiges förslag.

Den föreslagna ändringen af 19 § i ban k reg lem en 
tet afser äter närmast ökning af den utländska kredit, 
som Finlands Bank hittills under regeringens m edver- 
kan endast ären 1877 och 1892 tagit i anspräk för den 
metalliska kassans förstärkande.

Finlands Banks reglemente. 7

Redan i 1867 ärs reglemente ingär en bestämning 
angäende anlitande af sädan kredit. Men isynnerhet 
i 1875 ärs reglemente framgär naturen af densamma 
fullt klart. De tvä sista momenten i 7 § af sagda reg
lemente äro af följande lydelse:

„ Bankens metalliska kassa skall alltid uppgä tili 
minst tio miljoner mark; och böra säledes, ifall betyd- 
ligare invexlingar af Bankens utelöpande sedlar äro att 
motses, nödiga ätgärder i tid vidtagas tili att hindra 
den metalliska kassans nedgäende under nämnda belopp.

För sädant ändamäl är landets Regering berätti
gad att, efter pröfning af Bankfullmäktiges framställ
ning derom, pä Ständernas vägnar garantera utrikes län 
eller kredit af högst ätta miljoner finska mark, hvilka 
medel upplänas för Statsverkets räkning och öfverlem- 
uas tili Bankens förfogande, mot förbindelse att ansvara 
för äterbetalningen inom stadgad tid. “

I 1878 ärs reglemente ingär samma bestämning med 
endast den förändring, att beloppet ändrats tili tio mil
joner mark. Sin nuvarande lydelse har paragrafen er
hällit i 1895 ärs reglemente.

Den för förstärkande af den metalliska kassan af- 
sedda utländska kreditens belopp har alltsedan 1878 
eller sälunda redan i trettio är värit oförändrad. Under 
denna period af trettio är har Finlands Banks ställ
ning i betydlig grad befästs sä att banken kan ut- 
härda äfven svära tider. Den metalliska kassans min- 
sta tillätna belopp har sälunda redan frän är 1905 värit 
tjugu miljoner mark. Men i hvarje händelse är det att 
anses säsom alldeles naturligt att äfven den utväg tili 
stärkande af ställningen, som reglementets 19 § inne
häller, förstoras.

Senaste vär hade för Finlands Bank den utländska kre
dit af tio miljoner mark, som 19 § förutsätter, redan blifvit 
ntverkad. Pennuin geställningen syntes ingifva stora be- 
kymmer med afseende särskildt därä, att landets handels-
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balans blifvit synnerligen ogynsam och bankernas ut
ländska tillgodohafvanden i oroväckande grad minska- 
des. Upptagandet af ett utländskt län ansägs dä säsom 
nu vara den verksammaste utvägen tili penningeställ- 
ningens lättande. Säsom en form för sädan uppläning 
hälsades pä flere häll med tillfredsställelse Finlands 
Banks aftal om utländsk kredit och det önskningsmäl 
uttalades, att kreditens belopp kunnat vara större.

I vära penningeförhällanden kan visserligen numera 
utan tvifvel en viss lätt^ad förmärkas. Atminstone har 
Finlands Banks stä! 1 mg under sommarens lopp väsendt- 
ligen förbättrats. Bankens utländska tillgodohafvanden 
hafva sälunda frän medio juni tili medio augusti ökats 
frän 74,no miljoner tili 81,654 miljoner mark, pä samma 
gäng den inhemska utläningen minskats frän 88,805 mil
joner tili 78,124 miljoner och bankens obegagnade sedel
utgifningsrätt stigit frän 22,219 miljoner tili 32,270 miljo
ner mark. Banken har icke heller alls behöft taga i 
anspräk den pä vären aftalade tio miljoners krediten. 
Inom utskottet har därför uttalats den förmodan att Fin
lands Bank icke skulle under den närmaste tiden hafva 
behof af ökad utländsk kredit samt förslag väkts att vid 
sädant förhällande med ändringen af 19 § kunde bero 
tills Finlands Banks reglemente i dess helhet, säsom 
man kunde hoppas, redan vid nasta landtdag blefve 
omarbetadt.

Tillika framställdes inom utskottet tvifvelsmäl i an
ledning däraf, att den föreslagna ordalydelsen för para- 
grafen kunde gifva anledning tili olika tydning samt att det 
därför vore skäl att gifva paragrafen sädan lydelse, att 
den icke skulle hindra banken att äfven utan uttryckligt 
begifvande af Kejserliga Senaten atminstone inom vissa 
gränser begagna sig af utländsk kredit.

Innan utskottet fattade beslut i frägan, öfverlämnade 
utskottet dessa tvifvelsmäl tili bankfullmäktiges och 
bankdirektionens öfvervägande och har frän bankfull-

Finlands Banks reglemente. 9

mäktige emottagit en den 26 innevarande augusti dag- 
tecknad svarsskrifvelse af följande lydelse:

Tili Landtdagens Bankutskott.
I skrifvelse af den 21 innevarande augusti har Bankutskot- 

ten af Direktionen för Finlands Bank och Bankfullmäktige an
hällit om meddelande l:o därom, huruvida icke med den före
slagna ändringen af 19 § i reglementet kunde bero tills regle- 
ttientet underkastats redan besluten omarbetning* och 2:o om icke, 
i den händelse frägans afgörande ansägs icke medgifva uppskof, 
ät 19 § kunde gifvas sädan lydelse, att den icke hindrade banken 
att utan uttryckligt begifvande af Seilaten ätminstone inom vissa 
gränser taga utländsk kredit i anspräk. ■

Efter att i frägan hafva samrädt .ued Direktionen för Fin- 
ands Bank fä Bankfullmäktige pä den förra frägan svara, att det 

nuvarande penningeläget och isynnerhet nya ekonomiska kraf, som 
mähända redan i den närmaste framtiden kunna framträda, göra det 
nödigt att för banken öppna möjlighet att snabbt öka sin utländ
ska kredit.

Beträffande äter den andra af Bankutskottet uppställda frä
gan, fä Bankfullmäktige efter att hafva hört Direktionens mening 
1 Saken, anföra följande:

Det är icke tvifvel underkastadt att ökad handlingsfrihet i 
fräga om anlitandet af utländsk kredit vore frän rörelsens syn- 
Punkt för Finlands Bank förmänlig och fullt betingad af det för- 
troende, som Finlands Bank numera, sedän dess egna fonder ökats, 
örvärfvat. För fyratio är tillbaka, dä bankens reglemente fast- 

stalldes, innebar statsverkets medverkan vid upptagandet af ut- 
andskt län för banken en afsevärd fördel. Numera behöfves icke 

vidare detta stöd. Bankens omedelbara gemenskap med utlandets 
Penningeanstalter skulle medföra fördelar äfven i det afseendet, 
att vid sädana läneoperationer snabb handling är af nöden. Med 
afseende ä den i 1 § uttalade grundsatsen är det enligt bankför- 
altningens äsikt önskvärdt att, dä man skrider tili omarbetning af 
ankens reglemente, hvarje hinderlig omgäng i fräga om anlitande 

a utländsk kredit aflägsnas. Äfven för finska statsverket, som 
sJälit uppträder säsom läntagare pä den utländska penningemark- 
naden, synes det vara förmänligt att blifva befriadt frän den med- 
'  ei'kan, som är 1887 ansägs vara för Finlands Bank af behofvet
Päkalladt.

I offentligheten har anmärkts att Finlans Bank skulle kunna, 
an att hänvända sig tili regeringen, upptaga utländskt län. En- 

lgt Bankfullmäktiges äsikt skulle ett sädant förfarande emellertid
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stä i uppenbar strid mot ordalydelsen af 19 § i bankens reglemente 
och dess berättigande skulle heller icke i förekommande fall er- 
kännas. För utvidgande af bankens rätt att anlita utländsk kre
dit bör sälunda nämnda paragraf undergä ändring. Med afseende 
härä och under hänvisande tili de skäl Bankfullmäktige i sin fram- 
ställing tili Bankutskottet anfört, hafva Bankfullmäktige och Bank
direktionen ansett sig böra fortfarande vidhälla sitt hos utskottet 
gjorda förslag, som redan vid senaste landtdag vann dess god
kännande. Bankfullmäktige utbedja sig ytterligare att fä päpeka 
att maa, dä en provisorisk förändring vidtages, kan ätnöjas äfven 
med en mindre förbättring samt att det tillständ tili anlitande af 
utländsk kredit för bankens räkning, som enligt förslaget skall af 
Senatens Ekonomiedepartement utverkas, vanligen kan erhällas 
inom nägra fä dagar.

E. G. Palman.

Heikki Lindroos A. Listo. H. G. Paloheimo.

Onni Hälisten. Gösta Björkenheim.

Säsom af denna skrifvelse framgär, hafva de inom 
utskottet framkastade tvifvelsmälen, enligt Bankfullmäk
tiges äsikt, icke värit af den art, att de skulle pakalla 
uppskof med förändringen af ifrägavarande paragraf i 
bankreglementet eller omformulering af den förslagna 
ordalydelsen för sagda paragraf och dä Bankfullmäktiges 
nu senast anförda motivering synes vara värd allt beak- 
tande, har utskottet enhälligt beslutit förorda den före
slagna förändringen af 19 § i bankens reglemente.

Pä grund af det ofvan anförda fär utskottet därför 
vördsamt föreslä:

att Landtdagen för sin del yod k ä n n er  
och hos Hans Kejserliga Majestät anhäU ei . 
om faststäiielse af följande

Finlands Banks reglemente. 11

Förordning angäende förändrad lydelse af 18 och 19 §§ 
i Finlands Banks reglemente af den 19 februari 1895 med 
däri införda förändringar af den 10 juni 1901.

18 §.

Beloppet af bankens utelöpande sedlar mä med högst 
femtio miljoner mark öfverstiga dess valuta för sedel
utgifningsrätt, hvartill räknas ej blott bankens metalliska 
kassa jämte prägladt finskt silfvermynt, utan ock bankens 
ostridiga fordringar hos dess utländska ombud äfvensom 
banken tillhöriga i utlandet betalbara vexlar samt ä ut
ländskt myntslag tydande obligationer, kuponger och 
sedlar.

Säsom utelöpande sedlar skola jämväi anses bankens 
anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran för- 
fallna förbindelser äfvensom innestäende belopp ä bevil
jade kassakreditiv.

Om förhällandena sädant oundgängligen päkalla, kan 
Senatens Ekonomiedepartement, pä framställning af Bank
fullmäktige, medgifva, att det belopp, hvarmed bankens 
sedlar enligt ofvanintagna stadgande fä öfverskjuta dess 
v aluta för sedelutgifningsrätt, mä för en öfvergäende tid 
Ökas med ända tili tio miljoner mark. Författning, som 
1 sädant afseende vidtagits, skall dock, för att gälla längre 
än tili följande landtdag, öfverlämnas tili Landtdagens 
pröfning och afgörande.

19 §.

Säsom metallisk kassa anses:
myntadt och omyntadt guld samt
guld, som för bankens räkning innestär hos mynt-

Verket.
Bankens metalliska kassa fär icke bibehällas under 

*jugu miljoner mark.
För den metalliska kassans förstärkande kan Sena- 

f^ns Ekonomiedepartement, pä Bankfullmäktiges därom
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gjorda framställning, berättiga banken att upptaga ut
ländskt län eller utländsk kredit tili belopp af högst tjugu 
miljoner mark.

I ärendets behandling hafva deltagit ordföranden 
Arajärvi, viceordföranden Schybergson, ledamöterna Aro- 
kallio, Järvinen, Kirjarinta, Mäkelin, Nykänen, Paunu, 
Pöysti, Saarikivi, Tanttu och Yaljakka samt suppleanterna 
Aitamurto, Granfelt och Huotari.

Helsingfors den 31 augusti 1908.

Helsingfors 1908. Hufvudstadsbladets Nya Tryekeri.

1908. II Ld. — S. U. B.

S t o r a  u t s k o t t e t s  b e t ä n k a n d e  N:o 3 
angäende ändring af 18 och 19 §§ i Finlands 
Banks reglemente.

Sedän Stora utskottet behandlat det förslag tili för
ordning, hvilket ingär i Landtdagens Bankfullmäktiges 
skrifvelse tili Bankutskottet, har Utskottet beslutit förorda 
förslaget sädant det ingär i Bankutskottets betänkande 
Nro 1.

Enär det dock är af vikt att af Landtdagen godkända 
förslag tili lagar och förordniugar äfven i spräkligt af
seende äro oklanderliga, har Utskottet ansett sig böra 
föreslä nägra spräkliga förbättringar uti den finska texten 
i nämnda förslag tili förordning.

Pä grund af det ofvananförda fär Stora utskottet 
vördsamt föreslä,

att Landtdagen mätte godMnna ifräga
varande förslag tili förordning sä lydande:

Förordning angäende förändrad lydelse 
af 18 och 19 §§ i Finlands Banks reglemente 
af den 19 februari 1895 med däri införda för
ändringar af den 10 juni 1901.

18 §.

Beloppet af bankens utelöpande sedlar mä med högst 
femtio miljoner mark öfverstiga dess valuta för sedelut
gifningsrätt, hvartill räknas ej blott bankens metalliska 
kassa jämte prägladt finskt silfvermynt, utan ock bankens 
°stridiga fordringar hos dess utländska ombud äfvensom 
banken tillhöriga i utlandet betalbara vexlar samt a ut-



ländskt myntslag lydande obligationer, kuponger och 
sedlar.

Säsom utelöpande sedlar skola jämväi anses bankens 
anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran för- 
fallna förbindelser äfvensom innestäende belopp ä bevil
jade kassakreditiv.

Om förhällandena sädant oundgängligen päkalla, kan 
Senatens Ekonomiedepartement, pä framställning af Bank
fullmäktige, medgifva, att det belopp, hvarmed bankens 
sedlar enligt ofvanintagna stadgande fä öfverskjuta dess 
valuta för sedelutgifningsrätt, mä för en öfvergäende tid 
ökas med ända tili tio miljoner mark. Författning, som 
i sädant afseende vidtagits, skall dock, för att gälla längre 
än tili följande landtdag, öfverlämnas tili Landtdagens 
pröfning och afgörande.

19 §.

Säsom metallisk kassa anses: 
myntadt och omyntadt guld samt 
guld, som för bankens räkning innestär hos mynt

verket.
Bankens metalliska kassa fär icke bibehällas under 

tjugu miljoner mark.
För den metalliska kassans förstärkande kan Sena

tens Ekonomiedepartement, pä Bankfullmäktiges därom 
gjorda framställning, berättiga banken att upptaga ut
ländskt Iän eller utländsk kredit tili belopp af högst tjugu 
miljoner mark.

Helsingfors, den 7 september 1908.

Helsingfors 1908, Finska LilteratursUllskapets tryckeri.

1908. li Ld. -  S. U. B.

S t o r a  u t s k o t t e t s  b e t ä n k a n d e  n:o  3 a 
angäende ändring af 18 och 19 § §  i Finlands 
Banks reglemente.

Enär Landtdagen icke ansett sig kunna oförändradt 
godkänna det i Stora utskottets betänkande n:o 3 angäende 
detta ärende framställda förslag, har ärendet äterremitte- 
rats tili utskottet och fär utskottet, som emellertid värit 
af den mening, att de af utskottet föreslagna formella 
ändringar uti den finska texten af författningsförslaget 
Qiäste betraktas säsom förbättringar, efter att änyo hafva 
behandlat ärendet, härmedelst vördsamt anmäla, att ut
skottet beslutit

förorda, att Landtdagen mätte i enlighet 
med Landtdagens vid ärendets andra behand
ling fattade beslut oförändradt godkänna för
slaget tili förordning angäende förändrad ly
delse af 18 oeh 19 §§ i Finlands Banks regle
mente af den 19 februari 1895 med ääri in
för da förändring ar af den 10 juni 1901.

Helsingfors den 14 september 1908.



Helsingfors 1908, Finska Litteratur-Sällskapets tryekeri.

1908. II Ld. — Landtd. skr. — Finlands Banks reglemente.

F i n l a n d s  L a n d t d a g s  u n d e r d ä n i g a  
s k r i f v e l s e  angäende ändring af 18 och 19 §§ 
i reglementet för Finlands Bank.

Stormäktigste, Allernädigste Kejsare 

och Storfurste!

Finlands Landtdags Bankfullmäktige hafva inkommit 
ibL förslag tili ändring af 18 och 19 §§ i reglementet 

r finlands Bank, och har detta förslag vunnit Landt-



2 1908. II Ld. — Landtd. skr. — Finlands Banks reglemente.

dagens godkännande.
Det högsta belopp, hvarmed Finlands Banks utelö

pande sedlar fä öfverstiga bankens valuta för sedelutgif
ningsrätt, utgör jämlikt 18 § af bankens reglemente, sädan 
denna paragraf lyder i den i enlighet med 1900 ärs landt- 
dags därom fattade beslut tillkomna förordningen af den 
10 juli 1901, för närvarande 40 miljoner mark. Närmast 
därförinnan hade sagda belopp enligt 1894 och 1888 ärs 
landtdagars beslut fastställts tili respektive 35 och 30 mil
joner mark.

1900 ärs landtdags beslut att med 5 miljoner mark 
höja ifrägavarande belopp grundade sig främst pä det 
behof af ökad tillgäng pä omsättningsmedel, som utveck- 
lingen af den ekonomiska verksamheten i landet fram- 
kallat, samt vidare därpä att beloppet utelöpande sedLar 
alltsedan 1890 städse öfverstigit 40 miljoner mark.

I hvilken grad näringslifvet i värt land emellertid allt 
fortfarande utvecklats, framgär bland annat däraf, att de 
i landet opererande bankernas ärliga inländska utläning 
u n d e r . tioärsperioden 1897— 1907 ökats frän 250,663,000 
mark tili 610,440,000 mark, utvisande en ökning af 359,» 
miljoner mark, hvaraf 119,5 miljoner falla pä den tidi 
gare och 240,3 miljoner pä den senare femärsperioden- 
Under samma tid hafva äfven krafven pä Finlands Ban 
stegrats därhän, att bankens utestäende fordringar
38,033,000 mark vid 1897 ärs utgäng stigit tili 83,791,0
den 31 december 1907.

Oberoende däraf att bankens egna fonder genom 
öfverföringar af vinstmedel tili grund- och r e se rv fo n d e ro  
under ifrägavarande period ökats med ett sä betydan 
belopp som 31,554,000 mark, och oaktadt den ökade s e d e '  
utgifningsrätt, hvarom Ständerna, enligt hvad ofvan sag ’ 
vid 1900 ärs landtdag fattat beslut, har den alltjä^ 
stegrade efterfrägan ä omsättningsmedel ästadkommit, » 
bankens obegagnade sedelutgifningsrätt, som under om ° 
mälda tidsperiod utgjort i medeltal 19,4= °/o af hela se

utgifningsrätten, alltsedan är 1904 säväl absolut som re- 
lativt nedgätt, tili en början endast smäningom men se- 
uare och särskildt under senare hälften af är 1907 i följd af 
säväl här som annorstädes dä rädande brydsamma penning- 
läge med sädan hastighet, att densamma vid 1907 ärs utgäng 
utgjorde endast 13,572,000 mark, eller 8,8 °/o af bankens 
dävarande sedelutgifningsrätt. Motsvarande tai per 14 
uiars 1908 voro 12,346,000 samt 8 ,5.

Med hänsyn tili det ofvan anförda har Landtdagen 
vid öfvervägande af de ätgärder, genom hvilka Finlands 
£>anks ställning kunde stärkas, tagit under ompröfning, 
huruvida det icke vore skäl att öka det högsta belopp, 
hvarmed bankens utelöpande sedlar i enlighet med 18 § 

reglementet fär öfverstiga dess valuta för sedelutgif- 
ningsrätt.

Vid bestämmandet af ifrägavarande belopp har Landt- 
^agen utgätt frän samma principiella förutsättning, som 
härvid följts jämväl i flere andra länder. Det är näm- 
hgen fullt skäl att antaga, att det högsta belopp sedelmynt, 
hvilket Finlands Bank säsom enda sedelutgifvande bank i 
Vart land kan berättigas utgifva utöfver innehafvande me
tallisi valuta, finge stiga tili ungefär det minsta belopp 
Sedelmynt, som under en följd af är visat sig säsom om- 
attningsmedel i den allmänna rörelsen behöfligt.

Finlands Banks utelöpande sedlar hafva under tioärs- 
Perioden 1897— 1907 utgjort i medeltal 77,882,000 mark 
Per är. Minsta beloppet under perioden, vid utgängen 
af är 1901, utgjorde 62,363,000 mark. Dä det med af- 
Seende härä synes kunna förutsättas, att den för rörelsen 
||̂ diga sedelstocken icke framgent kommer att understiga 

uuljoner mark, kunde man vid fastställandet af ifräga- 
^arande gräns gä ända tili nyssnämnda belopp. Landt- 

gen har emellertid ansett lämpligt att för denna gäng 
^j|a sagda belopp endast tili 50 miljoner, hvadan 
^JQingen alltsä blefve 10 miljoner. Men detta förutsät- 

eniellertid, att bankens ställning samtidigt ocksä pä
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annat sätt stärkes, sä att den bättre kunde tillgodose 
landets och dess näringslifs oundgängliga behof.

I sädant afseende har Landtdagen tagit under öfver
vägande, huruvida icke de i 19 § af förenämnda regle
mente ingäende bestämningarna, i hvad de gälla förstärk
ning af bankens metalliska kassa, vore i behof af ändring. 
Den i berörda paragraf afsedda ätgärden, eller den me
talliska kassans förstärkande genom utrikes kredit, har 
gifvetvis haft tili ändamäl att stärka bankens förmäga att 
fylla landets af importen föranledda behof af penningemedel, 
men denna ätgärd ökar äfven omedelbart bankens sedel
utgifningsrätt. De skäl, som ofvan anförts för nöd- 
vändigheten att höja bankens sedelutgifningsrätt, tala jäm
väl för en ändring af 19 § i syfte att öka möjligheten af 
den metalliska kassans förstärkande.

Redan i 1867 ärs reglemente ingär en bestämning 
angäende anlitande af utländsk kredit i nu ifrägavarande 
syfte. Men isynnerhet i 1875 ärs reglemente framstär 
innebörden af densamma fullt klar. De tvä sista momenten 
i 7 § af sagda reglemente äro af följande lydelse:

»Bankens metalliska kassa skall alltid uppgä tili minst 
tio miljoner mark; och böra säledes, ifall betydligare io ' 
vexlingar af Bankens utelöpande sedlar äro att motses» 
nödiga ätgärder i tid vidtagas tili att hindra den metal
liska kassans nedgäende under nämnda belopp.

För sädant ändamäl är landets Regering berättigad 
att, efter pröfning af Bankfullmäktiges framställning derom» 
pä Ständernas vägnar garantera utrikes län eller kredit 
af högst ätta miljoner finska mark, hvilka medel upplänas 
för Statsverkets räkning och öfverlemnas tili Bankens f°r'  
fogande, mot förbindelse att ansvara för äterbetalning011 
inom stadgad tid.“

I 1878 ärs reglemente ingär samma bestämning me(̂  
endast den förändring, att det i 2 mom. nämnda belopp6*' 
ändrats tili 10 miljoner mark. Sin nuvarande lydelse har 
paragraf en erhällit i 1895 ärs reglemente.
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Den för stärkande af den metalliska kassan afsedda 
utländska kreditens belopp har alltsedan 1878 eller sä
lunda redan i trettio ärs tid värit oförändradt. Under denna 

har Finlands Banks ställning i sä betydlig grad be- 
fästs, att banken kan uthärda äfven svära tider. Den 
Metalliska kassans minsta tillätna belopp har redan frän 

1895 värit 20 miljoner mark. I hvarje händelse kan 
^et alltsä anses säsom alldeles naturligt, att den möjlig- 
het tili stärkande af bankens ställning, som i reglemen- 
tets 19 § omförmäles, utvecklas i en män, som motsvarar 

förändrade förhällandena.
Landtdagen har fördenskull ansett sakenligt att höja 
i denna paragraf afsedda högsta belopp af län eller 

kredit, som i utlandet mä upptagas, tili 20 miljoner mark.
Det ifrägavarande stadgandet i 19 § innehäller i dess 

nuvarande form bland annat den bestämning, att det län 
den kredit, som för ändamälet kunde ifrägakomma, 

uPptages under Ständernas garanti. Enär banken, en- 
1 § af dess reglemente, stär under Ständernas, nu- 

|nftra Landtdagens garanti och värd, och Landtdagen sä- 
nda är ansvarig för bankens alla förbindelser, är en 

Sai alvild upprepning af bestämningen härom obehöflig med 
a^oende ä utrikes län eller kredit, som banken kan finna 
Yara af nöden.

Ej heller torde skäl vidare föreligga därtill, att rege- 
förmedlar upptagandet af ett sädant län eller en 

an kredit, utan bör det säväl ur bankens som stats- 
ets synpunkt anses sakenligt, att banken med egna 

after ornbesörjer detta. Det är nämligen icke tvifvel 
ini^erk'as*'acit> att ökad handlingsfrihet vid anlitandet af 
fo kredit är ur affärssynpunkt för Finlands Bank

rmänlig och fullt motiverad af det förtroende, som ban- 
yg Qumera, sedän dess egna fonder ökats, i utlandet för- 
fa fyra^° ar tdlbaka, dä bankens reglemente
(jQ̂ Ŝ a^des, innebar statsverkets medverkan vid upptagan- 

a  ̂ utländskt län för banken en afsevärd fördel. Nu-
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mera behöfves icke vidare detta stöd. Bankens omedel- 
bara förbindelse med utlandets penningeinstitut medför 
fördelar äfven med hänsyn därtill, att vid sädana läneope- 
rationer skyndsamhet ofta är af nöden. Äfven för finska 
statsverket, som själft uppträder säsom läntagare pä den 
utländska penningemarknaden, synes det vara förmänligt 
att blifva befriadt frän den skyldighet att medverka vid 
Finlands Banks läneoperationer, hvilken är 1867 ansägs 
vara af behofvet päkallad.

Pä grund af hvad ofvan anförts fär Landtdagen i un- 
derdänighet anhälla,

det täcktes Eders Kejserliga Majestät * 
näder stadfästa och läta tili efterrättelse kun- 
göra följande a f Landtdagen antagna

Förordning angäende ändrad lydelse af 
18 och 19 §§ i Reglementet för Finlands Bank 
af den 19 februari 1895 med ändringar ai 
den 10 juli 1901.

18 §.

Beloppet af bankens utelöpande sedlar mä med högst 
femtio miljoner mark öfverstiga dess valuta för sedel' 
utgifningsrätt, hvartill räknas ej blott bankens m etallisi 
kassa jämte prägladt finskt silfvermynt, utan ock bankeOs 
ostridiga fordringar hos dess utländska ombud afvensoiö 
banken tillhöriga i utlandet betalbara vexlar samt ä ut' 
ländskt myntslag lydande obligationer, kuponger och sedlar-

Säsom utelöpande sedlar skola jämväi anses bankeöS 
anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran förfa llo3 
förbindelser äfvensom innestäende belopp ä bevilja^0 
kassakreditiv.

Om förhällandena sädant oundgängligen päkalla, kaH 
Senatens Ekonomiedepartement, pä framställning af Bank
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fullmäktige, medgifva, att det belopp, hvarmed bankens 
8edlar enligt ofvanintagna stadgande fä öfverskjuta dess 
valuta för sedelutgifningsrätt, mä för en öfvergäende tid 
ökas med ända tili tio miljoner mark. Författning, som 
1 sädant afseende vidtagits, skall dock, för att gälla längre 
an tili följande landtdag, öfverlämnas tili Landtdagens 
Pröfning och afgörande.

19 §.

Säsom metallisk kassa anses: 
myntadt och omyntadt guld samt 
guld, som för bankens räkning innestär hos mynt

verket.
Bankens metalliska kassa fär icke bibeliällas under 

ĵugu miljoner mark.
För den metalliska kassans förstärkande kan Sena- 

ens Ekonomiedepartement, pä Bankfullmäktiges därom 
SJorda framställning, berättiga banken att upptaga utländskt 
an eller utländsk kredit tili belopp af högst tjugu miljo- 

öer mark.

Finlands Landtdag framhärdar etc.

Helsingfors den 22 september 1908.
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Helsingfors 1909. Vihtori Kosonens Boktrycker:.

1908. II Ld. — U. B.

B a n k u t s k o t t e t s  b e t ä n k a n d e  
N:o 6 angäende Finlands Banks odispone
rade vinstmedel.

Land.aagen är 1907 beslöt att frän Finlands Banks 
Vlnstmedel, hvilka sammanlagdt utgjorde 12,789,470 mark 
^5 penni, tili bankens reservfond öfverföra 10,000,000 
^ark och tili bevillningsfonden utöfver det belopp af
5,000,000 mark, hvarom beslut fattats vid 1904— 1905 
ars landtdag, 2 ,789,470 mark 65 penni. Sälunda hafva 

bankens medel ä statsverkets konto öfverförts inalles 
7.789,470 mark 65 penni. Bankens reservfond utgjorde 

slutet af är 1907 Fmk. 31 ,739 ,855 : 46 , medan grundfon- 
en fortfarande uppgick tili 25 ,000,000 mark.

Finlands Banks odisponerade vinstmedel uppgä tili 
S,032,O92 mark 94 penni, eller den summa, som äterstär 
®edan frän 1907 ärs vinst, 5 ,692,092 mark 94 penni, afdrages 
66 Un<̂ er I 9°7  inköpta bankfastigheternas värde, 

O’° °o  mark, som öfverförts tili reservfonden.
Om vinstmedlens användning hafva bankfullmäktige 

Sln berättelse angäende Finlands Banks förvaltning är 
7 säsom sin äsikt framhällit, att denna gäng med af- 
n(le ä omfänget och betydelsen af Finlands Banks verk- 
het samt det allt fortfarande allvarsamma läget ä 
nmgemarknaden, reservfonden borde förstärkas med 

e °Ppet af ärsvinsten.
Utskottet är i likhet med bankfullmäktige af den me- 

v att det med afseende ä penningemarknadens läge 
re önskvärdt, att Finlands Banks vinstmedel tili hela
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sitt belopp öfverfördes tili reservfonden, hvilket denna 
gäng vore sä mycket naturligare, som statsutskottets be- 
räkningar torde vidhandengifva, att de icke under när- 
maste är behöfvas för statsändamäl.

Utskottet fär därför vördsamt föreslä:

att Landtdagen mätte besluta att Finlands 
Banks odisponerade vinstmedel, 5 ,032,092 mark 
94 penni, skola öfverföras tili reservfonden.

I ärendets handläggning hafva deltagit ordföranden 
Arajärvi, viceordföranden Schybergson, ledamöterna Aro- 
kallio, Nykänen, Paunu, Pöysti, Saarikivi, Tanttu och 
Valjakka samt suppleanten Anton Huotari.

Helsingfors den 26 oktober 1908.

Helsingfors 1908. K. F. Puromies boktryckeri.

1908. II Ld. — Landtd. skr. — Finlands Banks vinstmedel.

F i n l a n d s  L a n d t d a g s  s k r i f v e l s e  tili 
Bankfullmäktige angäende Finlands Banks 
vinstmedel.

Tili Finlands Landtdags Bankfullmäktige.

Enligt af Landtdagens Bankutskott lämnad uppgift 
utgöra Finlands Banks odisponerade vinstmedel 5 ,032,092 
ftiark 94. penni. Sedän Bankutskottet uppgjort förslag tili 
användning af vinstmedlen samt Statsutskottet afgifvit ut
lätande i ärendet, har Landtdagen beslutit:

att Finlands Banks odisponerade vinstme
del, 5 ,032,092 mark 94 penni, skola öfverföras 
tili bankens reservfond.

Hvilket Bankfullmäktige tili kännedom och iaktta- 
Rande härigenom meddelas.

Helsingfors den 30 oktober 1908.



Helsingfors 1908. Vihtori Kosonens Boktryckeri.
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B a n k u t s k o t t e t s  b e t ä n k a n d e  N:o 5 
angäende vai af bankfullmäktige och bank
revisorer.

Bankfullmäktige hafva i skiifvelse tili utskottet an- 
alt att af de tre fullmäktige, som äga deltaga i alla-

4 fullmäktige ankommande ärenden, professorn friherre 
k- G. Paimen samt af de tre fullmäktige, hvilka deltaga i be- 
handlingen af de ärenden, som kunna afgöras endast af 
8amtlige bankfullmäktige gemensamt, godsegaren H. G. 
I aloheimo pä grund af företagen lottning äro i tur att' 
afgä. Pä samma gäng meddela bankfullmäktige att 
^llinäktige, vid afgörandet af frägan om hvilka af supp- 
-anterna vore i tur att afgä, värit af den mening att, 

handlanden K. H. Renlund aflidit, af de äterstäende 
8Uppleanterna endast en borde afgä och hade genom 
°ttning härtill utsetts filosofiemagistern Onni Hälisten.

I särskild skrifvelse hafva fullmäktige sedermera 
^iderrättat utskottet, att förre senatorn Lennart Gripen- 
^erg> som utsetts att deltaga i alla a fullmäktige an- 

Qinaande ärenden, enär hän afflyttat frän orten icke 
%1dare kunde fullgöra detta uppdrag.
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Bankfullmäktige hafva värit af den mening, att i 
fräga om bankfullmäktiges suppleanter samma ordning 
för deras afgäng borde följas som beträffande fullmäk
tige är i landtdagsordningen stadgad. Denna uppfatt- 
ning synes dock icke hafva tillräckligt stöd i landtdags
ordningen. Dä i dess 74 § sista mom. endast säges, 
att ärligen vid lagtima landtdag utses nödigt antal 
suppleanter för bankfullmäktige, men där icke mer än i 
det föregäende nägonting nämnes om att suppleanterna 
borde i tur afgä, bör detta enligt utskottets mening fat- 
tas sä, att alla suppleanter skola väljas pä en gäng.

Dä vai af bankfullmäktige första gängen enligt den 
nya landtdagsordningen, vid 1907 ärs landtdag, ägde 
rum, fastställde Landtdagen antalet suppleanter tili sex. 
Enligt utskottets mening är det skäl att äfven nu väljä 
sex suppleanter för bankfullmäktige.

Hvad äter beträffar bankrevisorssuppleanterna, sä 
kan likasä det antal, som vid 1907 ärs landtdag valdes, 
nämligen sex, anses säsom lämpligt.

TJtskottet fär därför vördsamt föreslä :

att Landtdagen besluter att sex bankfull- 
mäktigs- och fyra bankrevisorssnppleanter 
skola väljas.

Tillika torde landtdagen besluta:

att valet a f bankfullmäktige i stället fö1' 
de afgäende äfvensom af bankrevisorer samt
bankfullmäktigs- och bankrevisorssuppleanter
ofördröjligen skall äga rum.

Vai a f bankfullmäktige och bankrevisorer. 3

I ärendets handläggning hafva deltagit utskottets 
ordförande Arajärvi, viceordförande Schybergson, leda- 
möterne Arokallio, Kirjarinta, A. Mäkelin, Paunu, Pöysti, 
Saarikivi, Tanttu och Valjakka samt suppleanterna Aita
murto och Huotari.

Helsingfors den 10 september 1908.

Helsingfors 1908. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.
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F i n l a n d s  L a n d t d a g s  u n d e r d ä n i g a  
a n m a l a n  angäende valet af bankfullmäktige 
och bankrevisorer samt deras suppleanter.

Stormäktigste, Allernädigste Kejsare 

och Storfurste!

fätf  ̂ e^an Landtdagen af Finlands Banks fullmäktige 
anrr*älan därom, att af de tre fullmäktige, 

aga deltaga i alla ä fullmäktige ankommande ären-



den, professorn, friherre Ernst Gustaf Paimen pä grund 
af företagen lottning var i tur att afgä och förre senatorn 
Lennart Gripenberg, enär hän afflyttat frän orten, icke 
vidare vore i tillfälle att fullgöra detta uppdrag, samt 
att af de tre fullmäktige, hvilka deltaga i behandlingen 
af de ärenden, som kunna afgöras endast af samtliga 
fullmäktige gemensamt, godsägaren Hjalmar Gabriel 
Paloheimo likasä pä grund af lottning var i tur att afgä, 
hafva Landtdagens Bankutskott och elektorer, jämlikt 
74 § Landtdagsordningen, verkställt vai af tre bank
fullmäktige i de sälunda afgäendes ställe. Därjämte 
hafva i enlighet med 4 momentet af sagda paragraf ut
setts fyra bankrevisorer, äfvensom suppleanter tili det 
antal Landtdagen pröfvat nödigt, nämligen sex för bank
fullmäktige och fyra för bankrevisorerne. Vid sälunda 
verkställdt vai hafva följande personer utsetts:

tili bankfullmäktige: universitetsprofessorn, friherre 
Ernst Gustaf Paimen, förre senatorn, jurisdoktorn Kaarlo 
Juho Stählberg och godsägaren Hjalmar Gabriel Palo
heimo; och hafva af desse valts: de tvä förstnämnde 
för att deltaga i alla ä fullmäktige ankommande ären' 
den, doktorn Stählberg under den tid som för förre 
senatorn Gripenberg skulle äterstätt, samt g o d s ä g a r e n  
Paloheimo för att deltaga i de ärenden, som kunna af
göras endast af samtlige bankfullmäktige gem ensam t 

tili bankfullmäktigssuppleanter: tili förste supp' 
leant referendariesekreteraren Akseli August Listo, tU 
andre suppleant äldre ledamoten i Lagberedningens 
andra afdelning, jurisdoktorn George Fredrik Granfelt 
tili tredje suppleant medicinalrädet, medicinelicentiate11 
Gustaf Rudolf Idman, tili fjärde suppleant försäkrings'  
inspektören, kollegan, filosofiemagistern Gustaf On*11 
Immanuel Hälisten, tili fem te suppleant lyceilektori1! 
filosofiedoktorn Hugo Magnus Johannes Relander oc 
tili sjätte suppleant handlanden Juho Santaholma;

tili bankrevisorer:  in s p e k to rn  fö r  h a n d els lä roverk efl»
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öfverläraren, professorn Ernst Jakob Waldemar Bonsdorff, 
tidningsredaktören Väinö Alfred Tanner, juriskandidaten 
Jonas Castren och landtbruksrädet Karl Wilhelm Brun- 
Crona; samt

tili revisorssuppleanter: tili förste suppleant före
ständaren för Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, filo
sofiemagistern Kyösti Nestor Järvinen, tili andre supp
ea n i  snickaren Jaakko Emil Perttilä, tili tredje supp- 
leant filosofiedoktorn Arvid Neovius och tili fjärde 
Suppleant tidningsredaktören Eero Erkko.

Härom fär Landtdagen hos Eders Kejserliga Ma- 
Jestät i underdänighet anmäla.

Finlands Landtdag framhärdar etc.

Helsingfors den 22 september 1908.
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