
- - '6--- - 7 -

Vuonna 1920 tammikuun 28 päi- palvelleine virka- ja palvelusmiehille annettuihm 

vänä kokoontuivat Eduskunnan Pank- ja annettaviin ~läkkeisiin kalliinajanlisää korkein-

kivaltuusmiehet varapuheenjohtaja taan 100 prosenttia eläkkeen määrästä. 

Nevanlinna, herrat Tanner, Re- Merkittiin, että Pankkivaltuusmiehet jo oli-

Jander ja Heinonen sekä vara- vat ryhtyneet Eduskunnan päätöksestä johtuviin toi-

miehet Listo ja af Heurlin. menpiteisiin. 

Eduskunnan päätöksestä oli Johtokunnalle kir-

jelmäl lä tieto annettava. (Kirjelmä nl;! 3.) 

Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä viime joulu-

v. kuun 17 päivältä, jossa Eduskunta iJmoittaa, että 

Eduskunta vuoden 1920 alusta toistaiseksi Suomen Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä viime joulu-

Pankin varoista on ~öntänyt vuosittain seuraavat kuun 17 päivältä, jossa Eduskunta ilmoittaa päätt~ 

määrärahat: 1} 166,000 markkaa sen lisäksi, mitä neensä, että Suomen Pankin varoista on vuoden 1920 

vuosirahasäännössä on osoitettu ylimääräisten apu- alusta toistaiseksi suoritettava niille pankkivaltuus-

laisten palkkaamiseksi Suomen Pankkiin; 2) 4001000 miehille, jotka saavat palkkion kokoukselta, sekä 

markkaa kalliinajanlisänä Suomen Pankin palvelukses- Pankkivaltuusmiesten varamiehille, Pankkivaltuusmiehil-

sa olevain henkilöiden palkkaukseen, aikaisemmin tä- le annetun johtosäännön mukaan heille tulevan palk-

hän tarkoitukseen myönnettyjen varain lisäksi; ja kion lisäksi, Helsingissä asuville Pankkivaltuusmiehil-

3) 300,000 markkaa mieskohtaisten palkanlisien myön- le neljäkymmentä markkaa ja varamiehille neljäkymm~-

tämistä varten Suomen Pankin palveluksessa oleville täviisi markkaa sekä muualla asuville niin hyvin 

henkilöille; sekä että pankkivaltuusmiehet toistai- Pankkivaltuusmiehille kuin varamiehille neljäkymment ä 

seksi oikeutetaan myöntämään Suomen Pankin täysin- markkaa kokoukselta. 
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Eduskunnan päätöksestä oli kirjelmällä Johto-

kunnalle tieto annettava. (Kirjelmä nR 4.) 

Esiteltiin Valtiovarainministeriöltä saapunut 

kirjelmä kuluvan tammi kuun 14 päivältä nR 78,jos-

sa Ministeriö ilmoittaa että Valtioneuvosto mainit-

tuna päivänä on myöntänyt Suomen Pankin johtajal-

le Jalo J ärnef elti lle hänen sairauden johdosta a-

nomansa kuuden kuukauden virkavapauden laskettuna 

tammikuun 16 päivästä kuitenkin oikeudella ennen 

virkavapauden päättymistäkin ryhtyä virkaansa jos 

hänen terveytensä sen sallii sekä määrännyt laki-

tiedettenkandidaatti Ernst Gråstenin pankinjohtaja 

Järnefe ltin virkavapauden aikana hoitamaan Suomen 

Pankin johtajan virkaa. 

Valtiovarainministeriön ilmoi tuksen johdosta 

ja Johtokunnan kirjelmässä tammikuun 7 päivältä 

n~ 1 tekemän esityksen mukaisesti päättivät Pank-

kivaltuusmiehet, että v.t. pankinjoh taja Gråstenil-

le oli sinä aikana, jolloin hän hoitaa puheen-

alaista viransijaiBuutta, Suomen Pankin varoista suo-
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ritett ava 1,200 markkaa kuukaudessa. 

Valtiovarainminister iön i amoituksesta sekä 

Pankkiva ltuusmiesten sijaisen palkkiota koskevas-

ta päätöksestä oli Joht okunnalle kirjelmällä tie-

to annettava. (Kirj elmä nR 5.) 

4 §. 

Esiteltiin Valtiovarainminist eriön kirj elmä 

tammikuun 23 päivältä nR 204, jossa Ministeriö 

pyytää Pankkivaltuusmiesten lausuntoa kirjelmän 0-

hella saapuneesta luonnoksesta Suomen Pan kin si-

netiksi. 

Pankkiva ltuusmiehet päättivät l ähettää puhee-

naolevat asiakirjat Johtokunnalle l ausunnon anta-

mista varten. (Kirj elmä nR 6.) 

5 §. 

Esiteltiin Johtokunn an kirjelmä kuluvan tam-

mikuun 26 päivältä nR 3, jossa Johtokunta, sen 

johdos~a, et tä Pankin Hämeenlinnan konttorin kas
; 

sallhoita ja Hj. Forssell viime joulukuun 31 päivä-

nä oli nimitetty Tampereen konttorin kas sanhoita-
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j aksi, anoo. määrärahaa en siksimainitussa kont totis-

sa tarvittavain sijaisten palkkaamiseksi. 

Pan kkivaltuusmiehet päättivät Johtokunnan esi-

tyksen mukaisesti sijaisten palkkaamiseksi Hämeen-

linnan konttorin kassanhoitajalIe tammikuun 7 päi-

västä lukien ja kunnes virka tulee täytetyksi se-

kä virkaannimitetty astuu toimeensa, myöntää Pan-

kin varoista 466 markan 67 pennin suuruisen kuu-

kautisen mää rärahan. 

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä ti~ 

to annettava. (Kirjelmä n ~ 7.) 

6 §. 

Es iteltiin J ohtokunnalta saapunut kirjelmä 

cx I kuluvan tammikuun 28 päivä ltä n~ 4 sekä sen 0-

hella saapuneet kertomukset Suomen Pankin Kotkan, 

Vaasan ja Oulun konttoreissa toimitetui sta katsas-

tuksista . 

Ke rtomukset oli liitettävä PankkivaJtuusmies-

ten pöytäkirjoihin. 

Esiteltiin 1893 vuoden hätäapurahaston tioi-

, > 
I 
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tokomitealta saapunut kirjelmä kuluvan tammi kuun 

9 päivältä n~ 1, joka koskee jäsenen ja vara-

jäsenen valitsemista Koitokomiteaan vuoden 1919 

lopussa erovuorossa olevien sijalle, ~oitokomite-

an vuoden 1919 tilien tarkastajien valitsemi s ta 

sekä sihteerin-rahastonhoitajan palkkion määräämi s-

tä. 

Pankkivaltuusmiehet päättivät valita tioito-

komitean nyt erovuorossa olevan jäsenen professo-

ri Gösta Grotenfeltin sekä samoin erovuorossa 0-

levan varajäse nen esit t elijäsihteeri J. A. Nordmanin 

uudelleen . 

Tilintarkastajiksi hätäapurahas ton vuoden 1919 

tilejä tarkastamaan valittiin kamreeri K. O. Stråhl-

man ja Suomen Pankin ylikassanhoit a ja vapaaherra 

K. L. E. Hisinger-J ägerskiöld. 

Hoitokomitean sihteerin-rahast onhoita jan palk-

ki o vuonna 1920 määrättiin lioitokomi t ea~ esityksen 

mukaisesti samaksi kuin edellisenäkm vuonna eli 

300 markaksi koko vuodelta. 

Päätöksestä oli kirjelmällä ho itokomitealle 

tieto annettava. (Kirjelmä n~ 8.) 
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Otettiin jatkuvaan käsittelyyn pöydällepantu,-

viimeksi kokouksessa joulukuun 3 päivänä 2 §:n 

kohdalla esill äollut kysymys 1893 vuoden hätäapu-

rahaston varojen vas t aisesta käyt t ämisestä. 

Ilmoitettiin, että Pankkivaltuusmiesten edel-

lämaini~~una päivänä tekemän päätöksen osoittamas-

sa tarkoitukses sa oli oltu neuvotteluissa sekä 0-

suuskassojen Keskus-Lainarahas t o Osakeyhtiön ettähä-

täapurahaston hoitokomitean kanssa. Asiasta keskus-

teltua_, päättivät Pankkivaltuusmiehet, että neuvot-

teluja on edell een jatkettava sillä perustuksella, 

että rahasto annettaisiin Osuu skassojen KeskusTLai-

narahasto Osakeyhtiölle säilytettäväksi erikoisena 

rahastona, jonka korot, sittenkuin raha s toon koh

distuvat halli ntokust~nnukset ovat niistä vähenne-

tyt, vuosittain lisätään pääomaan, ja käytettäväk-

si niillä seuduilla, joissa katovuosia on eniten 

esiintynyt, lainojen antamiseksi osuuskassojen kaut

ta sell aisiin tarkoi t uksiin, että tämän lainanannon 

voidaan odottaa tehokkaasti estävän katoja. 

Päätöksen johdosta herra ListQ viittasi ko-
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kouksessa viime joulukuun 1 päivänä esi i ntuomaansa 

periaatteelliseen kwntaan puheenalaisen rahaston va-

rojen käyttämiseen nähden. 

Päätös tarkistettiin heti. 

Vakuudeksi: 

~/~at;· . e. ",,-
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vänä t ekemän Suomen Pankin virktlilijain palkkaus-

ja eläke-etuja koskevan pääLöksen . 

SUOMEN PANKI N JOHTOKUNNALLE. 

Tämän ohell a saavat Pankk ivaltuusmi ehet J oh-

tokunnal le tiedoksi j a noudatettavaks i lähettää j äl 

j ennöksen Eduskunnan P ankkiv~ltuusmiehille l ähe ttä -

mästä kirjelmästä, joka sisältää E duskun~an viime 

jo ul ukuun 17 päivänä tekemän , erinäisi ä muutoksi a 

Pankk i valt uusmi esten palkkioihin koskevan päätöksen . 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE" 

Tämän ohel l a saavat Pankkivaltuusmi ehet J oh-

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. tokunnalle l ähettää jäljennöksen Valtiovarainminis-

teri ön ki r j e lmästä , joka koskee virlc' vC:!.pauden myön-

Tämän ohella saavat Pank-ivtl ltuusmiehet J oh- tämi stä pank injohta j u J a l o J ärnefelti lle sekä Laki-

tokunnalle tiedoksi l ähe t t ää j ä ljennöksen Eiuskun- t i eiettenkandidetatt i Ern st Gråstenin määrääm istähoi-

nan Pankktvalt uusml"""v]11"lle l a"he~ta'" a" t" k " " 1 " t" ~ L m s a . IrJ e ma,s a , lamaan pank injohta ja J är ne feltin virkavapaudestct 

jok~ sisä l tää Eduskunnan viime jo ulukuun 17 päi - johtuvaa viransija isuutta . 
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Samalla s auvat Pankk ivaltuusmi ehet ilmo it

t aa t änään päät täneensä että v .t. pank i nj ohta ja 

Gråstenill e o . si nä . i kana , jOll oi n hän hoitaa 

puhe enal a i sta vi rans ij ai suutta , maksett ava Panki n 

var oi sta pa l l\"kiot a 1 , 200 markkaa kuuk a udes sa . 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

Li i ttäen oheen Valtiovar a i nmi ni ste ri ön Pank

ki val t uusmi ehi l l e l ähe t tämän , kuluvan tammi kuun 23 

päi vänä pä i vätyn ki r j el män , j oka ko skee sinet i n 

vahvistam i s t a Suomen Pankill e , s ekä kirje l män ohel -

l a saapuneen sinet i n luonnoksen, s ~avat P ank: i v~ l-

t uu srn i ehet t äten pyyt ää J Oht okunnan l ausuntoa as i a s 

t a , oll en us i~kirj at l ausunnon ohella Pankki val LrJs -

mi ehi l l e pu l autettava . 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

Joht ok unnan ki t j el mää kuluvan tammi ku un 26 

pä i vä l t s. ng 3 tänään 8si te l t äes sä ovat P anlcki val -
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tuu sm i ehst, hyväks yen J ohtokunnttn es i t yksen , puäLtä -

neet myönL ää kuluvun ta, .Jmi kuun 7 pä. ivästä siihen 

saakki:1 kuin Pankin Hämeenlinnan konttori n avo i mek-

si joutunut kd.ssanho it u. j anvi rka uu j ell een tulee 

taytetyksi j a vi r kaan ni mi tetty on ustunu t oi -

meensa , si j ai s ten pal kkaam i s eksi maini t eua vi rk tla 

va rt en käytettäväks i kuulmusi tta i n 466 murktu.a 67 

penn i ä ; mi nkä Pankki v~ltuu8m i ohet tät en saavat J oh-

t okunnal l e ti e ioksi j ~ nouiatettDvaks i ilmoi ttaa . 

1893 VUODEN HÄTÄAPUR AHASTON HOI TOKOMI TEALL E. 

Hoi tokomi ted.n ki r j el rrhä kul uvan tu~mikuun 

tänään esitel täes sä ovat Pankk i -

va I tuus mi e het p1iä ~ täneet : 

1 ) vu.lit& Hgitokomi t ean vuoden 1919 l Olms -

sa erovuoros sa ol evan j ä s enen professori GjJt~ 

Gr otenf el t i n s ekä s ~mo i n erovuoro ssa ol evan VdrU.-

jäs enen es i t t eli jäsihteeri J . A. Nordml nin uui el-

l eeni 

2) va.l i ta tili t arlcdstdj i ks i HOitokomit e.m 

t il ejä Vu o18 lta 1919 t ark~stama~n Suomen Va l t i o-
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kont torin karnr eerin K. O. Stråhl~~nj n j a Su omen Pan

kin ylikas sanl10 i bL j un vapaaher ra. K. L. E. Hi s i nge r -

J ägers{i öliin; sekä 

3) määrätä , H0 i tokomi tean esityksen mukil i se s 

ti , HOi tokonitean si ht eeri - rahastonho ita j an pal kki on 

vuonnd 1920 300 md.rk':l.ks i koko vuo 181 t a ; 

mi nkä Pankk i valtuusmiAhe t saavat t äten Hoi tokomi te -

all e kunni oi ttuen il~o i ttaa . 
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