
Vuonna 1920 tammikuun 8 

päivänä kokoontuivat · Eduskun

nan Pankkivaltuusmiehet vara-

puheenjohtaja Nevanlinna, her

rat Tanner, Relander ja Hei

nonen sekä varamiehet Lavo-

nius ja Li sto. 

Esiteltiin lausunnon antamista varten Suo-

men Pankin Jo htokunnan jäsenen J alo J ärnefeltin 

Valtioneuvostolle osoittama kirjelmä, jossa pan

kinjohtaja Järnefelt lääkärintodistukse lla todetun 

sairauden noja]]a anoo jatkettua virkavapautta kuu

den kuukauden ajaksi laskettuna kuluvan tammikuun 

16 päivästä, kuitenkin oikeudella ennen virkavapan

den pää. t tymistäkin ryhtyä virkaansa, jos hänen ter

veytemsä sen sallii, sekä anomuksen ohella saapu

nut Johtokunnan kirjelmä kuluvan tamm ikuun 7 päi

vältä n~ 1, jossa Johtokunta ehdottaa puheenalais

ta anomusta puollettavaksi sekä tekee esityksen si

Jaisen määräämisestä puheenalaisen virkavapauden joh-
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do~ta sekä sijaisen palkkauksen jarjestämisestä. 

Pankkivaltuusmiehet päättivät, yhtyen Johto

kunnan esitykseen, puoltaa pankinjohtaja Järnefeltin 

anomusta sekä Valtioneuvostolle ehdottaa, että sii

nä tapauksessa, että Valtioneuvosto katsoo hyväk

si myöntyä puheenalaiseen anomukseen, lakitiedet

tenkandidaatti Ernst Gråsten m~ärättäisiin , hoita-

maan Suomen Pankin Johtokunnan jäsenen virkaa pan

kinjohtaja Järnefeltin virkavapauden aikana. 

Päätöksen mukainen lausunto oli pankinjohta

ja Järnefeltin anomuksen oheen liitettävässä kir

jelmässä Valtioneuvostolle annettava. (Kirjelmä 

nR 1J 

2 §. 

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan .t am

mikuun 8 päivältä nR 2, joka sisältää ehdotuk

sen äskettäin epävarmoiksi julistettujen saatavam 

tileissä peittämistä. 

Pankkivaltuusmiehet päät t. ivät, hyväksyeri Joh

tokunnan esityksen, että Pankkivaltuusmiesten viime 

joulukuun 23 päivänä epävarmoiksi saataviksi ju-
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listamain hypoteekkilainain, määrältään yhteensä~. 

81,900:- lyhennykseksi on käytettävä Smk. 72,501:87 

siitä määrärahasta, joka vuonna 1913 on varattu 

mahdollisia tappioita varten, ja että jäännös sa

notuista epävarmoista saatavista Smk. 9,393:13 on 

peitettävä vuoden 1919 voittovaroista. 

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä ti~ 

to annettava. (Kirjelmä n~ 2.) 

Herrat Tanner ja Relander, jotka kokoukses

.sa viime syyskuun 8 päivänä olivat saaneet toi

mekseen Suomen Pankin pääkonttorin kassain tarkas

tuksen, jätti vä t toimi t tamastaan tarkastuksesta Pank

kivaltuusmiehille näin kuuluvan ilmoituksen: 

nIlmoitus Suomen Pankin Pankkivaltuusmiebille. 

Pankkivaltuusmiesten määräyksen mukaisesti ovat 

allekirjoittaneet pankkivaltuusmiebet toimittaneet Suo

men Pankin Pääkonttorin rahavarojen Jaskemisen alenr 

panamainittuina päivinä: 

Syyskuun 8 ja 9 päivinä 1919 laskettiin yJi

kassöörin, sekä ensimäisen ja toisen kassanhoitaj~ 

II 
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kassat samoinkuin vaihtokassat. 

Tammikuun 3 päivänä 1920 laskettiin Pankin i-

sossa kassahoIvissa olevat kulta- ja hopeavarat, ra-

haksi lyödyt ja lyömättömät, vaskirahat sekä sete-

lit. 

Toimittamassamme tarkastuksessa olemme havain-

neet: 

että ylikassöörin sekä ensimäisen ja toisen 

kassanhoitajan kassat vastasivat kassakirjan saldoa: 

että ensimäisen ja toisen kassanhoitajan kas-

sassa ollut ulkomaan rahan määrä oli kamreerikont-

torin ilmoittaman määrän mukainen: 

että vaihtokassat olivat määrätyn suuruisia, 

sekä 

että Pankin kassahoIvissa olevien varojen 

määrä oli holvikassakirjan mukainen, 

minkä täten saamme Herroille Pankkivaltuus-

miehille ilmoittaa. 

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1920. 

Lauri Kr. Relander. Väinö Tanner. " 

4 §. 

Herrat Heinonen ja Lavonius, jotka kokouk-
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sessa syyskuun 8 päivänä olivat saaneet toimekseen 

tarkastaa Suomen Pankin pääkonttorin kreditiivit,hy

poteekkiJainat ja vekselit, ilmoittivat viime jou-

lukuun 30 päivänä toimittaneensa puheenalaisen tar-

kastuksen ja että tarRastuksessa ei muuta muistut-

tamisen aihetta ollut ilmaantunut kuin että erääs-

tä vekse]istä puuttui toinen hyväksyjänä olevan to~ 

miniman allekirjoitus, minkä puutteellisuuden korja~ 

misesta Johtokunta oli lu~annut pitää huo i en. 

5 §. 

Pankin kirjain ja tililaskujen sekä haara-

konttorien kertomusten perusteella toimitettiin Suo-

men Pankin lainausliikkeen tarkastus kuluneilta hei-

nä-, elo-, syys-, loka- ja marraskuulta. 

Vakuudeksi: 

~/ /&~ • .e 



VALTION~UVOSTOLLE . 

Suomen Pankin J ohto {unnan jäsenen J a lo J ~r

nefel tin ctll onuksen, että hänelle FJikärintoJistuk

sel l a todetun s airau den vuoksi myönnett äisiin jat

kettua virkavapautta kuuden kuukauden ajak si l as

ket t una kuluvan t amm ikuun 16 p : stä, kuitenkin oi 

keudel l a ennen vjrkavapiiu den pää+tymistäkin ryhtyä 

vi rkaansa , jos hänen t erveytensä sen sall ij , saa

vat Pankkivaltuusmiehet täten , puolt ~en pankinjoh

taja J ä r nefeltin anomusta , kunni oit taen l ähettää 

Valtioneuvoston ratkaistav' ksi . 

Samalla saavat Pan -\-1 vaI tuusmi ehet , yhtye n 

J ohtokunnan t ekemään esitykseen , eh iottaa , että 

siinä tapaukse s sa , että ValUoneuvosto katsoo hy

väksi myöntyä puheena l aiseen anomukseen , l akitie

detten kön did~att i Ernst Gr~sten määräLtäisiin 

ho i tamaan Suomen Pankin J ohtokunnan j äsenen vir

kaa pank i njohtaja J ä rnefe l Lin virkavaviiuien ttika-

na . 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

J ohtokunnan kirje l mää kuluvan tammikuun 8 

päivältä ng 2 tänään esite l täessä ovat Pankki va l 

tuusmiehet , hyväksyen J ohtokunnan es i tyksen , päät

täneet, että Pankkivaltuusmi esten viime j oulukuun 

23 päivänä epävarmoiks i saatavi ks i j u l i sta~ain hy

poteekkilainain määrältään yhteensä Smk. 81 ; 900 :-

lyhennykseks i on käytettävä Smk . 72 , 501 :87 siitä 

määrärah~sta , joka ·vuonna 1913 on varattu mahlo1-

lisia tappioita varten , j a että j äännös sanotuis

ta epävarmoista sMtavista Smk . 9 , ~93 : 13 on täytet 

tävä vuolen 1919 voittovaroi sta . 
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