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Vuonna 1919, joulukuun 3 päivä

ni kokooptujvat Suomen Eduskunnan

Pankkivaltuusmiehet, varapuheenjohta-

j~ Nevanlirpa, herrat Tanner ja Re

l~nder sekä varamiehet Lavonius,

Listo ja af Heurlin.

Otettiin jatkuvaan käsittelyyn paydällepan

tu kokouksessa joulukuun 1 p:nä 3 §:n kohdalla

viimeksi esillä ollut kysymys Suomen Pankin VUQ-



sirahasäännön uudistarnisest~.

Sittenkuin keskustelu asiasta oli päqtty

nyt, toimitettiin, siihen nähden että asiasta

Pankkivaltuusmiester. kesken 011 eri mieliä il

maantunut, äänestys, jolloin

Herra ~eurlin oli sitä mieltä, että

vuosirahasääntö nyt olisi uudistettava ja että

asian käsittelyä olisi jatkettava asetetun palk

kauskomitean ehdotuksen rohjalla.

Herra Listo tahtoi, että asiasta Johto

kunnalle lähetettäisiin seuraava kirjelmä:

"Kirjelmässä viime lokakuun 25 päivältä

Ng 63 on Johtokunta Pankkivaltuusmiesten käsi

teltäväksi lähettänyt ehdotuksen Suomen Pankin

vuosirahasäännön uudistamisesta sekä kirjelmäs-

sä kuluvan joulukuun 1 räivältä Ng 71 ehdotuk

sen niiden kalliinajanlisäysten määristä, joita

vuosirahasäännön sisältämäin palkkain lisäksi

olisi Suomen Pankin virkamiehille suoritettava.

Käsiteltyään tätä asiaa useissa kokouk

sissa ovat Pankkivaltuusmiehet tulleet siihen

päätökseen, että kauan vireillä ollut kysy~ys
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uuden vuosirahasäinnön vahvistamisesta Suomen Pan-

kille ei vieläkä'n ole kypsä ratkaistavaksi. Ny

kyä!n ei ole olemassa kiinteätä arvonmittaa ja

sellaisena aikana näyttää olevan syytä mahdolli

suutta myöten välttää uusien palkkaussääntöjen vah

vistamista. Voidaan myös panna kysymyksenalaisek

si, olisiko oikein järjestää Suocen Pankin pal

veluksessa olevain henkilöiden palkkaussuhteet uu

destaan selvittämät ä tässä yhteydessä mitä uudis

tuksia Pankin ohjesääntö saattaa vaatia virkojen

uudestaanjärjestelyyn, virkamiesten pätevyysehtoihin,

heidän ottamis- ja erottamistapaansa sekä eläkeoi

keuteen ~'.m.s. kysymyksiin nähden, erityisesti sil-

mälläpitäen sitä näkökohtaa, että Suomen Pankki

voisi yhtä hyvin vastata tarkoitustaan liike- kuin

valtiolaitoksena.

Käsitellessään Johtokunnan esitystä ovat Pank

kivaltuusmiehet asettamaIlaan erityisellä komitealla,

jos~a klli~si Johtokun~an jäsentä on ollut jäsenenä,

tutkituttanept erinäisiä edellämainituista kysymyksis

tä. Komitean työn nojalla Pankkivaltuusmiehet ovat

tulleet siihen käsitykseen, että puheenao eva uudis-



tus on siksi laaja tehtävä, että se sekä

asiallisessa että lainopil1jsessa suhteessa vaa

tii sellaista valmistusta, jota ei voida aivan

lyhyessä ajassa saada aikaan.

Ollessaan näistä syistä sitä ~ieltä, että

uuden vuosirahasä~nnön vahvista~inen Suomon Pan-

kille vielä on lykättävä, ovat Pankkivaltuus

miehet selvillä siit~, pttä Pankin etu vaatii

viipymättöoiä ja tehokkaita toimenpiteitä Pan

kin palveluksessa olevain henkilöiden taloudAl

lisen aseman parantaffiiseksi. Tätä varten olisi

riittävät kalliinajanlisäykset myönnettävä niin

hyvin Pankin toimihenkilöiden palkkaukseen kuin

myös niihin eläkkeisiin, joita annetaan Pankin

täysinpalvelleille virkamiehille. Samalla olisi

nyt jo otettava käytäntöön se mieskohtaisten

palkanlisien myöntämisen järjestelmä, joy.a s',,:.;.

tyy Johtokunran ehdotukseen uudeksi vuosiraha

säännöksi.

Ilmoittaen tästä JohtoJmnnalJe saavat P~rk

kiveltuusmiehet edellä esitetyn nojalla kehoit

taa Johtokuntaa tekemään Pankkivaltuusmiehille



esityksen niin hyvin siitä, kuinka suuret määrära

hat olisi toistaiseksi hankittava käytettäväksi

edellämainittujen parannusten toimeenpanoa varten

Pankin palveluksessa oleville henkilöille tuleviin

etuihin, kuin myös siitä, millaisten perusteiden

mukaan eri mä~rärahat olisivat jaettavat ja käy-

tettävät.

Samalla saavat Pankkivaltuusmiehet kehoittaa

Johtokuntaa lausumaan mielensä siitä, millä tavoin

kysymys edellä kosketeltujen uudistusten toimeen

panemisesta Pankin ohjesääntöön ja vuosirahasään

töön olisi tarkoituksenmukaisimmin valmisteltava,

sittemmin otettavaksi Pankkivaltuusrniehissä käsitel-

täväksi. "

Herra Lavonius yhtyi herra af Heurlinin

mieliriteeseen.

Herra RelanQ~r yhtyi herra Listan rnieli-

piteeseen.

Herra Tann~r yhtyi herra af Heurlinin

mieli pi teeseen.

Herra Nevanlill]@ yhtyi herra Listan mie

lipiteeseen.



Pankkivaltuusmiesten päätökseksi oli siten

tullut herra Liston ~ieliride. Päätöksen joh

dosta Johtokunnalle lähetettävän kirjelmän sa

namuoto p~ätettiin tarkistaa Pankkivaltuusmies

ten seuraavassa kokouksessa. (Kirjelmä NQ 92.)

Otettiin jatkuvaan käsittelyyn pöydälle

pantu, kokouksessa joulukuun 1 p~ivänä 1 §:~ t~h

dalla viimeksi esillä ollut 1893 vuoden hätä-

apurahaston Hoitokomitean esitys rahaston varo

jen vastaisesta käyttämisestä.

Asiasta keskusteltua päättivät Pankkival

tuusmiehet, että ennen asian lopullista ratkai

sua olisi hankittava selvitys siitä, olisiko

Osuuskassojen Keskus-Lainarahasto-Osakeyhtiö ha

lukas ja millä ehdoilla ottamaan haltuunsa

puheenalaisen rahaston varat lainattaviksi e

delleen osuuskassoille niillä seuduilla,joissa

katovuodet eniten hätää aiheuttavat.

Puheenalaisen selvityksen hankkiminen an-

nettiin toimeksi herroille Nevanlinna ja Lis-



ta.

Vakuudeksi:
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