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Vuonna 1920 t oukokuun 26 

päivänä kokoontuivat Edu skun-

nan Pank~i valtuusmiehet, vara-

puheenjohtaj a Nevanlinna, her -

ra Heinonen sekä varamiehet 

Liakka , Venn ola, Listo ja 

Salmio. 

Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä viime huhtikuun 

27 päivältä, jossa ilmoitetaan Eduskunnan päättä-

neen että Suomen Pankin tilintarkastaji]]e on täs-

tä vuodesta al kaen toista iseksi maksettava seitse-

mänkywwentä markkaa päivältä heille voi massaolevan 

säännök sen mukaan tulevan päivärahan lisäksi. 

Pankki va] tuusmiehet päätti vä t merkitä iJ moituk-
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sen pöytäkirjaansa ja saattaa sen sisällön kirjel-
kaupungin yksityispankkien aukioJoaika ens i kesä-, 

mällä Johtokunnan tietoon. (Kirjelmä n~ 41). 
heinä- ja elokuun aikana t ulee olemaan klo 10-3, 

Suo men Pankin pääkonttori on mainittuina aikoi a 

pidettävä yleisölle avoinna samana a ikana, sekä 

- / ") I \. . (., 
Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan tou-

oikeuttaa Johtokunn an määr~ämään Pankin haarakont-

kokuun 21 päivältä n~ 25, jossa Johtokunta, i1- tori en aukioloajat tulevana kesäkautena yhdenmukai-

moittaen Suomen Pankin varaston 5 pennin rahoja sesti asianomaisten paikkakuntain yksityispankkien 

olevan 10ppumaisi1laan, pyytää Pan kkivaltuusmiehiä aukioloaikojen kanssa . 

ryhtymään sellaiSiin toimenpiteisiin, että 200,000 Päätöksestä oli Joht okunnaJle kirjelmäJJä tie-

markkaa 5 pennin rahoja lyötäisiin Pankin lukuun. 'ta annettava. (Kirj e] mä nQ 42) . 

Pankkivaltuusmiehet päättivät Valtiovarainmi-

nisteriölle lähetettävällä kirjelmällä pyytää mi- 4 §, 

nisteriötä antamaan Rahapa jalle määräyksen lyödä Esiteltiin jatkuvaan kus itteJyyn pöydäJle pan- • 1 

\, I 

mainittu määrä 5 pennin rahoja Suomen Pankin Ju- tu, kokoukse ssa ku luvan toukokuun 5 päivanä 3 § :n 

kuun. (Kirj elmä n~ 40). kohda Jla esillä ollut 1893 hätäapurahaston Hoitoko-

mitean ehdotus rahaston varo j en l ainaam i se sta Osuus-

kassojen Keskus-Lainarahasto-OsakeyhtiöJle, sekä her-

Esiteltiin Johtokun nan kirjelmä kuluvan tou- ra A. Li ston PankkivaJtuusmiehil Je lähettämä kirjal-

kokuun 26 päivältä n~ 26, joka koskee Suomen Pan- linen ilmoitus, josta kävi ilmi, että Hoitokomitea 

kin konttori en aukioloaikaa tulevina kesäkuukausina. puol estaan 01 i suostunut muut t amEtan nii ta. ehtoj a, 

Pankkival tuusmiehet päättivät hyväks yä Johto- Joilla hätäapurahaston varat Keskus-Lainarahastolle 

kunnan esityksen, että siinä tapauksessa että pää- lainattaisiin siten, kuin Pankkivaltuusmiehe t ylem-



• 
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pani mainitussa kokouksessaan olivat ehdo t taneet ja 

että Keskus-Lain ar ahasto on suostunut näillä ehdoil

la ottamaan puheena olevat varat lainaksi. 

Kun siten yksimielisyys asianosaisten kesken 

oli saavutettu ja sen nojalla, että Hätaaputoimi-

en Keskuskomi t ean 9 päivänä marraskuuta 1893 lähet

tämän kirjeen mukaan, joka sisältää perustavat mää

räykset hätäapurahaston hoidosta, Pankkiv a ltuusmi esten 

asiaksi on jäte tty tarkempain ohj e iden antaminen Hoi

tokomitean toiminnasta, päättivät Pankkivaltuusmiehet, 

muuttaen 27 päivänä toukokuuta 1914 tekemään sä pää

töstä, määrätä 1893 vuoden hätäapurahaston varojen 

vastaisesta hoidos ta seuraavaa: 

1) Hoitokomitea pysytetään en tisell ään, toimi

en niiden määräy s ten mukaan , jotka sille aikaisem

Qin on annettu, ja noudatt aen mitä tässä al empana 

sanotaan: 

2 ) Ne hätäapurahaston varat, j otka tätä ny

kyä ovat sijoitetut pääomatililJe Pohj oismaiden Yh

dyspankkiin, irtisan otaan ja anr etaan Osuuskassojen 

Keskus-Lainarahasto-Os akeyhtiölle Jainaksi, käytettä

viksi osuuskassojen kautta niillä seudui]Ja, jois-
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sa katovuos i a on eniten esiintynyt, etupäässa maam

me pohjois- ja itäoSissa , ]ainuj~n antamiseksi uu

tisviJjeJykseen, maanparannusten ja lannanhoidon e

distämistä varten tai muihin selJaisiin tarkoituk

siin, että t ämän ~ain anannon voidaan odottaa tehok

kaasti estävän katoja . 

3 ) Keskus-Lainarahast on tulee sitoutua suorit-

tamaan pääoma ynnä sille kasvanut , maksamaton kor-

ko takaisin siten, että satatubatta (100, OOO) mark

kaa korkoineen maksetaan yhden (1) ja muu osa ]a~ 

navaroja kolmen (3) kuukauden kuluessa t oi sel ta tai 

toiselta puolen tapahtuneen irtisanomisen j älkeen . 

J os irtisanominen tapahtuu Hoitokomitean puolesta 

on siihen Pankkival tuusmiesten suostumus ensin han-

kittava. 

4) Korkoa pääomalle on suoritettava Pankki 

yhd istykseen kuuJuvain yksityispankk ien korko ku u

den kuukauden irti sanomisen j ä lkeen maksettavista 

t al Jetuksista, ja maksetaan korko kunkin kaJente 

rivuoden lopussa. Mikäli korkoa ei tarvita Hoi

tokomitean juoksevien meno jen suori ttamise en lii

tetään se, sittenkuin siitä on vähennet ty puoli 
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(i ) prosenttia pääomalle Ke skus-Lainarahaston hoito

kus tannusten korvaamiseks i, 31 p : nä joulukuuta Kes

kus-Lainarahasto-Osakeyhtiöl)e lainaksi annettuun pää

omaan , sekin korkoa kasvavaksi sekä käytettäväksi 

samalla tavalla kuin pääoma . 

5) Ennen huhtikuun loppua vuosittain on 

hoi tokoroi tealle armet tava kertomus pllheena 01 evain 

lainavarojen käyttämisestä edellisenä tilivuonna yn

nä oikeaksi todistettu jäljennös Keskus-Lainarahas

ton vuosikokouksessa laaditusta pöytäkirjasta, jo

honka on merkitty kokouksen päätös tilintarkasta

jain lausunnon johdosta . 

6) Hoi tokomitea on oikeutettu milloin hyvän

sä tarkastuttamaan, onko rahaston varoja ylläoleva~ 

lainaehtoj en mukaisesti käytetty. 

7) Hätäapurahastolle kuuluvat kolme Helsin

gin kaupungin lainaobligatsionia, jotka t ätä nykyä 

ovat Suomen Pankissa tal]etettavina, säilytetään e

delleen Suomen Pankissa. 

8 ) Juoksevalla tilillä Pohjoisma i den Yhdys

pankissa tätä nykyä olevat varat s ekä vielä ker

tyvät, samalle tiliJJe pantavat vähäise t varat käy-
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tetään Hoitokomitean jlloksevain kustannusten sllorit-

tamiseen . 

9) Hoitokomitean tulee, jos tulevaisuudessa 

HätäaputO i mien Keskuskomitea asetetaan, tehdä Pank

kivaltuusmiehille esitys sellaisista t Oimenpitei stä, 

että puheenaolevat varat jätetään Keskuskomitean 

käytettäviksi . 

Samalla Pankkivaltuusmiehet päättivät vaJ t uut 

taa Hoitokomitean san omaan irti Pohj oismaiden Yh

dyspankissa pääomatilillä olevat hätäapllrahaston va

rat sekä kehoittaa Hoitokomit eaa suorittamaan muut_ 

kin näiden määräysten täytäntöönpanemiseksi tarpeel

liset toimenpiteet. 

Päätös tarkistettiin heti ja oli siitä Hoiw

komiteaJle kirjeJmällä tieto annettava. (Kirjelmä 

n~ 43) • 

5 §. 

Varapuheenjohtajan esityksestä päättivät Pank

kivaltuusmiehet, että herra Listo]l e, joka Pankki

valtuusmiesten puolesta oli kuluneen talven aika

na suorittanut 1893 vuoden hätäapurahaston varojen 



• 
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käyttämistä koskevat yksityiset neuvottelut sekä ra

haston hoitokomitean että Keskus-Lainarahaston kans

sa, oli maksett ava palkkiota tästä työstä 300 IDart~ 

kaa. 

Vakuudeksi: 
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VALTIOVARAINMINIST~RI ÖLLE. 

Kun Suomen Pankin v~r~sto 5 pennin rdho-

j a on lopvumaisill aan, S ~dvat Pdn~ iValtuusmiehet 

täten kunnioi ttaen anoa , että Rdhapdjalle ann et-

t a isiin määräys lyödä 200 , 000 mark - ~a 5 pennin 

• raho j a Suomen Pankin lukuiln . 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

Pank~va l tuusmi ehille sau uneen il~oitu'sen Ng 41. ------

mukaan on Eduskunta viirre huht i kuun 27 p~ivänä 

päättänyt, että Suoa ,n Pdnkin t ili n-'..,url-u.stfljille 

on t ästä vuo1esta a l kaen toistais eks i m~~settdva 

seitspmänkymmentä marktaa päivältä heille voimas -

saolevbn SäRfll"'öksen mukttan tul evan päi väri1.hilD 1 i-

säksi J minkä Pank~ivB ltuusm i ehet titen s~avat J oh-

tokunnalle ilmoittaa . 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE. 

J uhtokunnan ki rj elmää ku luvun tukokuun 26 

päi väl t ä nQ 26 tänään esitel täes sä ovat Pank ival

tuusmi ehe t hyväksyneet J Ohtokunnan es i tyksen e t t ä 

s ii nä tapauksessa että pääkKuJungi n yks i ty ispankki

en auki oloa i ka ens i ke sä- , he i nä- j a e lokuun a i 

kana t ul ee ol emrt<1D klo . 10 - 3 , Suomen Punk in pää 

konttori on mui ni Ltu i na kuuk~us i na pidett ävä yl e i -

s öll e avoinna s~mdna aikana , sekä oi keut t anut J Oh

tokunnan mää rijäm~än Pankin haarakonttor ien 'ukiolo -

a j ot tul evana kesäklutentl yh 1enmuka i sesti as i ano~ni g-

ten pa i kkakuntain yksitjispankki en uukl oloa j an kans -

sa o 

1893 VUOD EN HÄTÄAPURAHASTON 

HOI TOKOMITEALL,E 

Hoi tokorr i tetln k i r j e l mäs sä viime huht i ku un 24 

pä i väl tä ng 3 tel.~emän es i tyksen j eh :los ta j d s en no 

j al l a , että Hatäcpute j mien Keskustomitean 9 pä i vänä 

mL.rrr~skllut:-t 189 3 l åhettämän ki r j een mukuan , j oka s1-
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sijltää )e r ustavat mä~räykset hijtäupuruhtston hoi -

dosta , Pank "i val t uusrniesten asiaksi on jätetty ta~ 

kempa in oh j eiden ~ntd~inen HOitotomitean toiminnas-

t a , OVut P dnkkivdltuus~iehet tän~än p~ättlineet , muut

t aen 27 päivänä toukokuuta 1914 tekemäänsä 189 3 vuo-

den hätäu)urah&ston varo j en ho i toa koskevaa p~ätös-

tä , määrätä seuraavaa : 

1) HOi tO kom i tea pysytetään entisel l iän , oimi-

en ni iden määräys Len mukaan , jot~a s i lle aikaisem-

min on annettu , j a nouiattden mitä tässä alempana. 

sanotaan : 

2 ) Ne hätäapurahaston varat , j otka tätä njkyä 

ovat si j oi tetut pääomatil ill e Pohjoismdden Yhdyspll.nk -

k i in , i rtisanotaan j a annetaan Osuuskusso j en Keskus

l ainaruhasto- Oshkejhtiölle l ~jnaks i, käy te täviksi 0-

s ~usk~sso j en kauttu ni il l ä seuduil la , jOissa katovuo-

s i a on eni ten esiint,/ryt, etupää.ssä mill;,ue pohjois

j a i täosi ssa , l ai noj en ant,J.rni seks i l1uti svU j elyJ\:sen , 

maanparannusten j a la~nhnhoiion edistämistä varten 

t a i mui hin se ll a i si j n tar~o i tuksi i n , ttä tämän 1(.11 -

nanunnon voi duan od ottaa Lehokk~hsL i estä.vän k~to j a . 

3) Keskus l uinara~aston tu l ee s i toutua suori tta-

illi.1&n päi:l.ooa ynnä sil le kasv"nut , rm . ..l<sa.!TI' ten korko ta-
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kais in siten, että satatuhatta (100,000) ma rkkaa 

korkoineen maksetaan yhden (1) j a muu osa l a inava

roja kol me n (3) kuukauden kuluessa toiselta tai fu j

selta puolen tapahtuneen irtisanomisen jälkeen. Jos 

irtisanominen tapahtuu Hoi tokomitean puolesta on sii 

hen Pankkiva l tuus~ i esten suos tumus ens in hankittava. 

4) Korkoa pääomalle on suoritettava Pank i

yhi i stykseen kuul uvain yks i tyispankki en korko kuuien 

kuukauien irtisanomi sen j älkeen maksettavista talle 

tuksista; j a maksetaan korko kunk in ka l enterivuodan 

lopussa . Mikqli korkoa ei ta rvi ta Hoitokomit ean 

juoksevien m'3no j en suorittamiseen liit etään se, s i t -

tenkuin siitä on vähennetty puoli (t ) prosenttia 

pää omalle Keskus l ainar aha ston hoitokust annusten kor

vaamiseksi, 31 p: nä joulukuuta Keskus l ainarahasto 

Osal<eyht i ölle l :iinaksi annettuun pääomaan, sekin 

korkoa kasvavaks i sekä käytettäväksi sam~lla taval 

l a kuin pääoma . 

5) Ennen huhtikuun loppua vuosittain on hoi -

tokomi teal l e annettava kertomus puh'3 ena l ole~ainl~-

navarojen käyttämis'3stä e:ie llis enä t i l ivuonna ynnä 

oikeaks i toiiste~tu jäljennös K'3 skuslainaraha ston 

vuosi ko~ouksessd l aai i tusta pöytäkirjasta , j ohonka 
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on me r kitty kokouksen pättös tilintarkasta jain 

l au sunnon j oh:iosta. 

6) Hoitokomitea on oi keutettu milloin hyvän

sä t arkastuttamaan, onko r aha ston varoja yl ä 0-

levain l ainaehtojen mukaisesti käytetty . 

7) Hätäa9ur~hdstol19 kuuluvat kolme Helsin 

gi n kauo ngi n l n.inaobligatsionia, jotka tätä nykyä 

ov~t Suomen Pankissa talletettavina, säilytetään e-

ielleen Suomen Pi .. nki ssa . 

8) J uoksevalla tilillä POhjoismu iien Yhiys 

pankissi:!. tätä nykyä ol evat varat sekä vielä ker

tyvät, samall e t i lille pant~vat vähäiset varat käy-

tet ään Ho itoko~ i tean juoksevain kustannusten 

rittarr:iseen . 

suo-

9) Hoitolwmitean tulee, jos tulevaisLl dessa 

Hätäal')Uto i Tlli en kes rusko!!'i tea asetetd~ln , tehdä Pank-

kivaltuusmiehille es itys sellrjsista toimenpiteis

tä, että puheena olevat varat jätetään Keskusko

mite~n käytettävi ks i. 

Sam'alla Panvki vi, l tuusmi ehet ovat va I tuut"'t.t neet 

Hoitokomitean sanomaan i rti Puhjoismaiden Yhiyspun

kissa pääomati li llä olevat hätäapurahaston varat se

kä päättäneet kehoittaa Hoitokomiteaa suorittamaan 
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muutkin ~äiden määräysten täytänt öönpanemiseks i tar-

peelllset toimen~iteet; minkä Pank~iv~ l tuusm iehet 

saavat täten Hoi toko~ i to ~ lle ilmo i tt~a . 


	johtokunnan_pöytäkirja_1920_059
	johtokunnan_pöytäkirja_1920_060
	johtokunnan_pöytäkirja_1920_061
	johtokunnan_pöytäkirja_1920_062
	johtokunnan_pöytäkirja_1920_063

