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Vuonna 1920 helmikuun 17 

päivänä kokoontuivat Eduskunnan 

Pankkivaltuusmiehet varapuheen

johtaja Nevanlinna , herrat Re

lander ja Heinonen sekä vara

miehet Listo, Palmgren ja Salmio. 

LL. 

Sittenkui n Johtokunnan jäsenet Suomen Pankin '- ~ 1/ 

ohj esäännön 33 ja 49 ' §§:n mukaisesti olivat saa-

puneet yhteiseen neuvotteluun, esiteltiin työmies 

Oskar Reinin kirjeellä viime tammikuun 28 päivältä 

tekemä akorditarjous sekä Johtokunnan sen johdosta 

kirjelmässä kuluvan helmikuun 6 päivältä n~ 5 an-
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tama lausunto. 
lisen kasvun, olisi puheenaolevas sa tapauksessa ke-

Pankkivaltuusmiehet päättivät, hyväksyen Joh- hoitettava valtiokonttoria koettamaan saada ylityksen 

tokunnan esityksen, suostua herra Reinin pyyntöön, peittämiseen t arvittavat varat muualt a , ja vasta, 

että hän, suoritt amalla tulevan maaliskuun 1 päi- ellei tämä onnistuisi, olisi vekseli diskontattava. 

vänä Suomen Pankille 1,000 markkaa, vapautuu Pan- Edelleen olisi, niin pian kuin nyt eron pyytäneen 

kin hallussa oleviin kahteen eri vekseliin perus- rahaministerin paikka uudelleen täytetään, koetetta-

tuvasta velastaan yhteensä 1,330 markkaa 90 pen- va saada aikaan neuvottelu rahaministerin, Suomen 

niä korkoineen vuodesta 1903. Pankin ja yksityispankk ien edustaja1n välil lä siitä, 

Päätöksestä oli Johtokunnalle kirjelmällä miten valtion kassavarain tarve lähinnä seuraavana 

tieto annettava. (Kirjelmä nR 9.) aikana olisi tyydytet tävä. 

Syntynee s sä keskustelussa 

2 §. Herra Nevanlinna yhtyi J ohtokunnan puheenjoh-

Johtokunnan puheenjohtaja Stenroth ilmoitti, tajan mielipiteeseen kuitenkin siten, että ehdotet-

että Valtiokonttori oli pyytänyt valti on pano- ja tu neuvot t elu olisi pidettävä odottamatta raballiiDis-

ottotilil]ä tapahtuneen ylityksen peittämiseksi s aa- terin vaihtumista. 

da Suomen Pankista 10 miljoonan markan suuruisen Herra Rel ander kannatti Johtokunnan paheenJo~ 

vekselilainan sekä ilmoitti haluavansa, ennenkuin tajan mielipidettä kuitenkin siten e ttä puheenaoleva 

Johtokunta päätöksensä ' puheenalaisesta diskonttauk- vekseli olisi nyt hyväksyttävä. 

sesta tekee, kuulla Pankkivaltuusmie sten mielipi- Herrat Listg ja Salmio kannattivat herra Re-

teen asi assa . Omasta puolestaan ilmoitti herra landerin mielipidettä. 

Stenroth olevansa sitä mieltä että huomioonottaeb Herra Palmgren kannatti herra Nevanlinnan 

Suomen Pankin liikkeessä olevan setelistön liial- mie Jipidet tä. 
Vakuudeksi: 
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Vuonna 1920 helmikuun 28 päivänä 

kokoontuivat Eduskunnan Pankkivaltuus-

miehet varapuheenjohtaja Nevanlinna, 

herrat Relander ja Heinonen sekä va

ramiehet Lavonius, Listo ja Palmgren. 

Kokoukseen saapunut Suomen Pankin Johtokun

nan puheenjohtaja Stenroth ilmoitti, että valtio 

oJi edelleen ylittänyt saatavansa pano- ja otto

tilillään, niin että velkasa ldo tällä tilillä jo 

nousi yli 13 miljoonan markan. Siihen nähden, et

tä Pankkivaltuusmiehet ovat kehoittaneet Johtokun

taa kieltäytymään lunastamasta ylitrasseerattuja 

shekkejä, ei Johtokunta ollut katsonut voivansa 

edelleen lunastaa puheenaJ a isia shekkejä ilman että 

Pankkivaltuusmiehet, jotka Eduskunnan puolesta val

vovat Pankin toimintaa, ovat Johtokunnalle antaneet 

vastaavan ohjeen. 

Sitäpaitsi oli Johtokunta t ahtonut saattaa 

Pankkivaltuusmiesten tietoon että pääministeri oli 

ilmoittanut että valtio, ennenkuin tasapaino valti-
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on kassaliikkeessä saavutetaan , vi elä tarvitsee 

lyhytaikai sta luottoa noin 200 miljoonaa mark

kaa, joka summa pääministerin mieJestä Su omen 

Pankin olisi valtio]Je annettava. Seuraukset t~

Jaisen luotan myöntämisestä olisivat kuitenkin 

Johtokunnan mielestä erittäin arveluttavia. Sete

listö oli jo noussut 1,170 markkaan eli suurem

maksi kuin koskaan ennen. Jos valtion tarpei

siin nyt vielä laskettaisiin liikkeelle 200 mil

joonaa markkaa, olisi siitä seurauksena uusi huo

mattava inflatsioni kaikkine vahi ngolli sine seu

rauksineen. Olisipa varsin mahdollista, että se 

parannus, mikä ulkomaan rahan kurssei s sa on saa

tu aikaan, jälleen menetettäisiin. Senvuoksi Joh

tokunta ei ollut katsonut voivansa myöntää pu

heenalaista luottoa ennenkuin oli selvitetty ei

kö muita keinoja olisi käytettävissä valtion 

kassavarai n tarpeen tyydyttämiseksi. 

Johtokunnan puheenjoh~aja katsoi , että m.m. 

olisi selvitettävä, eivätRö yksityispankit ja sääs

töpankit voisi vieJä antaa valtiolle l uottoa ja 

eikö ve ronkantoa voitaisi jouduttaa, paitsi kii-



.. 
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rehtimällä maksettavaksipanon, myöskin siten, että 

niille veronmaksajille, jotka suorittaisivat ve

ronsa lähimmäs sä · tulevaisuudessa, annettaisiin mää

rätty korkohyvitys, sekä siten, että verojen suo

rittami~eD viivyttämisestä säädettäisiin määrätty 

veron korotus. 

Asiasta keskusteltua päättivät Pankkivaltuus-

-miehet, yhtyen Johtokunnan puhe enjohtajan esittä

miin mielipiteisiin, pyyt ää Pääminis t eriä seuraa

vaksi päiväksi kutsumaan koolle Hallituksen, Pank

kivaltuusmiesten ja Suomen Pankin Johtokunnan e

dustajia neuvottelemaan niistä keinoista, joita 

olisi käytettävä valtion kassavarain tarpeen tyy

dyttäm iseksi ilman että si tä varten tarvittaisiin 

setelistöä lisätä. 

Pankkivaltuusmi e8 ten edustajiks i tähän neu

votteluun valittiin herrat Nevanlinna, Re l ander 

ja Lavonius. 

Siihen nähden, että Suomen Pankin tilin

tarkastus vuodelta 1919 piakkoin oli toimitetta-
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va ja kun oli käynyt ilmi, että tilintarkasta

jiksi valittu pankinjohtaja Kaira ulkomaanmatkan 

ja tilint arkas t a j ain ensimäinen varamies maanvil 

j e lysneuvos Karl Wil he lm Bruncrona mui den syiden 

vuoksi olivat estetyt saapumasta ensi kuussa toi 

mitettavaan Suomen Pankin tilintarkas tuks een , päät

tivät Pankk ivaltu usmiehet kutsua Eduskunnan vali t -

- semat tilintarkastajat kansakoulunopett a ja J uho Pek

ka Kokon , maanviljelysneuvos Erkk i Pulli sen , filo

sofian mais t eri Väinö Vuo lij oen sekä tilintarkas

tajain t oisen varami ehen toimittaja Artturi Aal -

lon t arkastamaan Suomen Pankin til aa ja hoitoa 

vuonna 1919 sekä sen ohessa myöskin tarkastamaan 

Pankin valvonnan alaist en r ahastoj en hoitoa sama

na aikana; j a oli mainittu t ar kastus al kava tu

levan maa liskuun 15 päivänä , ke llo 10 aamupäiväl 

lä. (Kirj elmät n:rot 10 , 11, 12 j a 13.) 

Esiteltiin j a hyväksyttiin · Yl ikamreeri Man

ne linin es ittämä lasku , suuruudelt aan Smk . 700:-, 

Pankk ivaltuusmiesten kertomukseen vuode lta 1919 lii t-
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tyvän tiJasto]Jisen katsauksen laatimisesta ja pai-

nattamisesta . 

Vakuudeksi : 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

Työ'"1i~s Os -tkt.r Reinin Suomen Pankil l e _~ i r jeellä 

vii~9 t~~mikuun 28 ~ ä i vänä tekeDaä akorditarjousta 

sekä Johtoku~n~n sen joh10st~ kirjelmässä kuluvan 

hel mikuun 6 päivältä NQ 5 antama~ l aus untoa tä-

niän esitel äessä ov~ t Pan~k i v~ltuusmiehet, hyväksy-

pn J ohtokunnlill es i t yksen p ä~j t ti=i.nAe t suostua herra 

Rei nin eh 10 LuJ-<:s een, että hän, suorittama l l a tul e-

V:in maaliskuun 1 päivänä Suomen Pankille 1,000 

markl{aa , vapautuu Pank in hallu.,sa oleviin kahteen 
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eri vekse l iin perustuvaAt~ vel~staan yhteensä 

1, 330 markkaa 90 penn i ä korkoineen vuodesta 

1983 . 

HERRA KANSAKOULUNOPETTAJA JUHO PEKKA KOKKO . 

(Herr a Maanvilj elysneuvos E r~k i Pullinen, 

Herrti Senaattori Wäi nö Wuol ij o!-<: i, Herra 

toi mittaja Artturi Aalto.) 

Hel mikuun 19 päivänä 1895 Suomen Ptlnki l-

l e vahvistetun ohjes;'ännön 66 ~ : n mukaisest i saa-

vat P an~kivaltuusm i ph8t kunnio i ttaen täten pyytää 

että Herr a Kokko (P ullinen , Wuolijoki, A~ lto) saa-

puis i Suomen Pankin täkälä i seen huoneustoon mdå-

ntinta ina ensitul evan maaliskuun 15 päi vänä kel lo 

10 aamupäiväl lä Suomen Eiuskunnan )ankin tilint~r-

kastajan ott amaan os aa siihen Pankin til aa ja 

hoi t oa vi imeksil-<:uluneena vuonna koskevaan tark'1.s-

tuks een ) j o11on sanotun py ä län säär:n östen muk:lan 

liJL~_1:Q .2. ~1:.l. 

1:E.l.1]~ 
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vi i meks i mairt itt una pä i vänä OTI r yhdyttävä , s ekä sen 

ohessa myöskin t a r kastamaan Pank in va l vonnan a l a i s

ten r aha s to j en ho i t oa samana aikana . 
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