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Vuonna 1920 elokuun 2 p~i

vänä {okoontuivat Eduskunnan Pa~k-

kivaJtuusmiehet puheenjohtaja La-

vonius , herrat Nevanlinna ja Ram

s~y sekä varamiehet Liakka, af 

Heurlin ja Salmio. 

1 §. 

Sitten uin Suomen Pankin J ohtokunnan puheenjoh 

taja herra Stenroth Pankkivaltuusmiesten kutsusta 0-

li saapunut koko~kseen, esiteltiin Valtiovarainminis

teriöltä Pankkivaltuusmiehille lausunnon antamista 

varten saapuneet lähetteet viime heinäkuun 26 päi_ 

v8ltä n ~ 353, joka sisa]si Suomen Pankkiyhdistyk

sen J ohtokur nan val uut takaupan vapaut tami sta koske

van kir joituksen sekä saman kuun 28 päivältä nQ 

359, joka sisäJsi Maataloustuottajain Keskusliiton 

Valtuuskunnan niinikään valuuttasäannöstelyn lopet

tamista koskevan kirjoituksen. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että Kauppa- ja Te ol _ 

lisuusminister iö oJi Suomen Pankin J ohtokunna]Je l ä

h~ttänyt l ausunnon antamista varten Turun Kauppaka-
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marin , Keskuskauppakamarin ja Suomen Metalliteo l li - si i nä voitais i in tarpeen mukaan käsitellä niitä eri 

suusyhdistyksen Valtioneuvostoon lähettämät kirjoi- kysJmyksiä, joita Kaupp~- ja Te ollisuusmi ni steriön 

tUkset, joissa pyydetaän osittain valuuttakaupan, Jähete koskee; 

osittain tuonnin ja viennin nykyisen säännöstelyn Herra Ramsay yhtyi he r ra Nevanlinnan mielipi-

täydellistä tai osittaista kumoamista, sekä ilmoit- teeseen; 

ti että Suomen Pankin J ohtokunta oli suullisesti Herrat Salmio, Heurlin af ja Liakka -- yhtyivät 

ehdottanut että Pankkivaltuusmiehet ja J ohtokunta kukin herra Lavoniuksen mielipiteeseen, joka siten 

antaisivat yhteisen lausunnon niille saapuneista oli tullut Pankkivaltuusmies t en pää töksek si. 

lähetteistä. Sittenkuin annettavan lausunnon sisä llyksestä 

Kun siihen nähden olisiko lausunto annettava oli puheenjohtajan ja sihteerin laatiman lausun to-

vain Pankkivaltuusmiesten puolesta vai yhdessä J oh- luonnoksen pohjalla keSkusteltu, päät t ivät Pankki-

tokunnan kanssa , oli Pankkiva ltuusmiesten kesken e- valtuusmiehet siirtää lopullisen päätöks en t eon s ik-

ri mieliä ilmaantunut, toimitettiin äänestys , jol- si kunnes uusi, kesku s telun pohjalla laadittu l au-

loin sunto]uonnos oli s i valmistunut. 

Herra Lavonius katsoi että lausunto olisi 

yhdessä J ohtokunnan kans s a annettava ; Vakuudeksi: 

Herra Nevanlinna katsoi että Pankkivaltuus-

miesten tuli pitää asiasta J ohtokunnan kanssa sel-

lainen yhteinen neuvottelu , jota edel l ytetään Suo-

men Pankin Ohjesäännön 49 §:sSä, mutta että lau-

sunto oli Pankkivaltuusmiesten annettava Valtiova-

rainministeriön lähetteistä, kuitenkin niin, että 
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