
SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE.



Kirjelmässä viime lokakuun 25 päivältä Ng

63 on Johtokunta Pankkivaltuusmiesten käsiteltäväk

si lähettänyt ehiotuksen Suomen Pankin vuosi raha-

säännön uUJistamisesta sekä kirjelmässä kuluvan

joulukuun 1 päivältä Ng 71 ehiotumsen niiden kal-

liinajanlisäysten määristä, joita vuosirahasäännön

sisältämäin palkkain lisäksi olisi Suomen Pankin

virkamiehille suoritettava.

Käsiteltyään tätä asiaa useissa kokouksiss~

ovat Pankkivultuusmiehet tulleet siihen päätökseen,

että kauan vireillä ollut kysymys uuden vuosira

hasäännön v~hvistamisesta Suomen Pankille ei vie-

läkiän ole kypsä ratkaistavaksi. Nykyään ei ole

olemassa kiinteätä arvonmittaa ja sellaisena aika

na näyttää olevan syytä mahdollisuutta myöten vält

tää uusien palkkaussääntöjen vahvistamista. Voidaan

myös panna kysymyksenalaiseksi, olisiko oikein jär

jestää Suomen Pankin palveluksessa olevain henki

löiden palkkaussuhteet uudestaan selvittämättä täs

sä yhteydessä mitä' uudistu~sia Pankin ohjesääntö

saattaa vaatia virkojen uudestaanjärjestelyyn, vir

kamiesten pätevyysehtoihin, heidän ottamis- ja e-



roittarnistapaansa sekä eläkeoikeute~n y.m.s. kysy

myksiin n~hjen, erityisesti silmälläpitäen sitä

näkökohtaa, että Suomen Pankki voisi yhtähyvin

vastata tarkoitustaan liike- kuin valtioluitokse

na. Käsitellessään Johtokunnan esitystä ovat Pank

kivaltuusmiehet asettamailaan erityisellä komiteal

la, jossa kaksi Johto~unnan jäsentä on ollut jä

senenä, tutkituttaneet erinäisiä edellämainituista

kysymyksistä. Komitean työn nojalla Pankkivaltuus

miehet ovat tulleet siihen käsitykseen, että pu

heenaoleva uudistus on siksi laaja tehtävä, että

se sekä asiallisessa että lainopillisessa suhtees

sa vaatii sellaista valmistusta, jota ei voida ai

van lyhyessä ajassa saada aikaan.

Ollessaan näistä syistä sitä mieltä, että

uuden vuosirahasäännön vahvistaminen Suomen Pan-

kille vielä on lykättävä, ovat Pank ivaltuusmie

het selvillä siitä, että Pankin etu vaalii vii

pymättömiä ja ·tehokkaita toimenpiteitä Pankin pal

veluksessa olevain henkilöiden taloudellisen ase

man parantamiseksi. Tätä varten olisi riittävät

kalliinajanlisäykset myönnettävä niin hyvin Pankin



toioihenkilöiden palkk~ukseen kuin myös niihin e

lä1<keisiin, joita annetaan Pankin tiysinpalvelleil

le virkamiehille. Samalla olisi nyt jo otettava

käytäntöön se mieskohtaisten palkanlisien järjes

telmä, joka sisältyy Johtokunnan ehjotukseen uu

deksi vuosirahasäännöksi.

Ilmoittaen tästä Johtokunnalle s~avat Pank

kivaltuusmiehet edellä esitetyn nojalla kehoittaa

Johtokuntaa tekemään Panl<kivaltuusmiehille 8sityk-

sen niin hyvin siitä kuinka suuret määrärahat 0-

lisi toistaiseksi hankittava käytettäväksi edellä-

mainittujen paran~usten toimeenpanoa varten Pan-

kin palveluksessa oleville henkilöille tuleviin e

tuihin, kuin myös siitä, millaisten perusteiden

mukaan eri määrärahat olisivat jaettavat ja käy

tettävät.

Samalla saavat Pankkivaltuusmiehet kehoit-

taa Johtokuntaa lausumaan mielensä siitä, millä

tavoin kysymys edellä kosketeltujen uuiistusten

toimeenpanemisesta Pankin ohjesääntöön ja vuosira

hasääntöön olisi tarkoituksenmuk~isimmin valmistel

tava sittemmin otettavaksi Pankkivaltuusmiehissä kä-

siteltäväksi.
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