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kä sen jOhiosta , että hallituksen asettamassa talou-

iellisessa neuvotteluku~nassa oli ratkaistavana usei-

ta kysymyksiä , jotka OV?t läheisessä yhteydessä raha-

markkinoilla val l itsevan aseman kanssa , että myöskin 

sen vuoksi , että Suomen Pankin käyttämätön seielin-

anto - oikeus oli alentunut kovin vähäiseksi, neuvotel -

tavaksi niistä periaatteista , joita Suomen Pankin 

tciminnassa läh'~mässä tulevaisuudessa olisi nouia-

tettava . 

Syntyneessä keskustelussa puheenjohtaja herra 1~-

voni us viitaten Pankkivaltuusmi9sten kuluvan lokaknn - - ----/ 

7 päivänä J ohtokunnalle lähettämään kirjelmään kat -

soi Suomen Pankin tärkei ~mäksi tehtäväksi siinä ra-

Vuonna 1920 l okakuun 30 päivänä hamarkkinain asemassa , joka nyt oli mu01ostunut,s aa-

kokoontuivat Eiuskunnan Pankkivaltuus - ia yksi tyi spanki t lopet tamaan .uu Jen 1 uoton fllyöntämi-

miehet puhaenjohtaja Lavonius sekä her- sen vähemmän tärkeisiin tarkoituksiin sekä vaatimaan 

rat Nevanlinna j a Tanner. jo myönnetyt sen IRatuiset luotot lyhennettäviksi, 

j otta siten kertyisi varoja tuotannollisen toimin~an 

rahoittamise9TI , johon nähien erityisest i vientit 301 -

Sittenkuin Suomen Pankin J Ohtokunnan puheen- lisuuien tarpeet e9äilemättä tölven varrella tulisi -

johtaja herra Stenroth ol i Pankkivaltuusm i esten pyyn- vat osoittautumaan suuriksi. Tällaista luotan an-

nöstä saapunut kokoukseen , 8 s i~t i pupeenjohtaj a se - nostelua ei puhujan mielestä kuitenkaan aikaansaatRi-
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si mJutoin kuin siten, että Suomen Pankki milloin 

mainitunlaisia lyhennyksiä ei mu~ten saatais i toi -

meen, ryhtyisi tarkast~maan yksityiskoh1issa n1119n 

yksityispankkien liik~een laatua , jotka Suomen Pan

kissa rediskonttaavat liikkeensä laajuuteen nähien 

suhteellisesti SUJren miirän vekseleitä. Tällaiseen 

tarkastukseen suostu~inen samoinkuin sen uih eutiami-

en pankin liik lr een hoitoon koh istuvien vaatimusten 

toteuttaminen , olisi senvuoksi tarpeen tullen ase 

tettava reiiskonttauksen jatkamisen ehioksi . Näin ai 

kaansaatu luoton supistaminen voisi kyllä johtaa 

heil<kojen ja ylei sel tä kahnal ta vähemmin tarpeelli s

ten liikkeijen varari k~oihin samoinkuin os1ttaiseen 

työttömyyteen , mutta toisaalta tällainen ) ulakausi, 

jota ei missään ta)auksessa voitane välttää , vai

kut~aisl terveellisesti hintatason kehitykseen . El 

lei näin meneteltäisi , kävisi välttämättömäksi tun-

tuvasti korottaa Suomen Pankin korkomääriä, mikä 

tojmen~iie olisi kuitenkin vähemmin suotava, koska 

se v~rsin raskaasti kohtaisi maanviljelystä j a teol

lisuutta , jotka liikevaihtoonsa ve rraten tarvitsevat 

pääomaa enemmän ja pjtemmäksi aikaa kuin kauppa . 
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Varsinkin kun ei näytt~nyt mahl01Liselta välttää Suo

men Pankin setelinanto-oikeulen l tl8 jentami sta, mikä 

toimen)i 1e helrosti johtciisi j atkuvilan pysyvään in

flatsioniin, olisi sitä tärkeämpää ankaI'(l.sti rajoit

t aa luotonantoa pyrkimättä lykkäämään tuonnem~aks i 

pulaa, joka toiennäköisesti tulee sitä vaikeampana, 

mitä myöhemmin se alkaa. 

ilmoi~ Suomen Pankin luoton-

antoperi ~atteisiin nähien olevansa pääkohdissa sa-

m~lla kannalla kuin mikä ilmenee Pankkivaltuusmies-

ten elellämainitussa kirjelmässä. Kuitenkin tahtoi 

herra Stenroth kiinnittää huomiota siihen, että Pank

kivultuusmiesten lausurnat toivomukset luotonantoon näh-

1en ovat jossain määrin ristiriitaiset. Toisaalta 0-

vat Pankkivaltuusmiehet lausuneet toivornuksen~an , et-

tä J ohto~unta pyrkisi mikäli mahiollista siihen, että 

ainoastaan puhtaita tavaravekseleitä re1iskontattaisH~ 

toisaalta äskenmainitussa kirjelmässä tahiottaisiin 

myösl<i n tuonti 1 i j 1{kei :len vekseleihin nähien i::lsetut ta

vaksi kielteiselle kannalle. Kun kuitenkin teolli 

suu sl aitolcsilla yleensä ei ole muita ku in fi nanssi

vekseleitä , ja tarjotut tavaravekselit US9immiten 0-
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vat j uuri tuontiliikkeiien asettamia , tekisi molem

pien periaa~teijen nouiattaminen melkein kaiken luo

tonannon Suomen Pankista mtlhjottom~ksi. 

Yksi tyi sp e..nkki en 1 uotonannon raj.oi t tam i sta si ten, 

että Suomen Pankki eri pankeissa pitämänsä tarkas

tuksen nojalla antaisi yksityiskohtaisia ohjeita,pi

ti herra Stenroth teoreett isesti oikeana , mutta ar

veli, että tuollaiset tarkastukset saatt?i.isivat he

rättää yleisössä epäluottamusta tarkastuksen alaisim 

pankkeihin ja siten vain pahentaa asemaa. 

Korkomäärien korottamista ei puhuja katsonut täl

lä hetkellä vielä tarpeelliseksi. Mahdollisesti sii 

hen on mentävä myöhe~l'nin ja jos tuonnin vapauttami 

sessa mennään kovin pitkälle, ei diskonbtokoron ko

rottamista ilmeis esti missään tap~uksessa voiia vil~ 

tää. Sensijaan piti puhuja kattamattoman setelinan

to-oikeuden laajentamista~ kun Pankin setelikatteena 

on pääasiall i sesti vaIti on sitoumuksia, si ksi arvel ut 

tavana keinona rahamar~ti~ain tilan helpot tami seksi , 

että sitä olisi käytettävä viime tilassa. J ohtokun

ta on kaikin keinoin koettava supistaa reiiskont-

tausta. Niinpä on m.m. eräiden yksityispankkien 
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kanssa , jotka ovat reliskontanneet suhteettoman suu

ressa määrin niiden omiin varoihin nählen , sovittu 

siitä , että ne määräsummilla lJhentävät Suomen ?an

kissa nauttimaansa luottoa. 

Herra ~~.Y~D1J. Q!1~ katsoi rahamar\<1.<:i nain ki reän 

tilan johtuvan pääasiassa siitä, että luoton anto 

ja siihen perustuva liiketoiminta maassa on paisu

nut l?i.ajemmaksi kuin mihin ~ineellisia varoja riit 

tää. P?i.rannus on senvuoksi saatava aikaan siten, 

että liiketoi mir.taa pakotetaan su)istumaan. Jotta 

tässä pakollisessa supistamisessa voitaisiin menet~

lä niin, että tuotantotojminta, josta on saatava 

varat ulkomaisen tuontimme maks6miseen , ei joutuisi 

lamaan, olisi luoton tarkoituksen mukainen unnoste

lu paras keino. Puhuja arveli , että yksityispankit 

voit aisiin siihen pakottaa vähemmin huomiota herät 

tävillä keinoilla kuin toimitetuilla tarkastuksilla. 

Setelinanto-oikeuien laajentAmista herra Nevanlinna

kin tahtoi välttää niin kauan kuin mahiollista. 

k~tsoi, että iiskont~okoron ylen-

tämi SJen ei pi täi si ryhtyä. Sensijaan oli si tarpeel

linen kulutuksen supistaminen saatava aikaan rajoit-



- 150 -

tamalla eielleen tuontia . Lisäksi olisi sopivil l a 

keinoilla aik~ansaatava luoton &nnostelua . Pulaa ei 

kuitenkaan olisi päästettävä kärjistymään kovin vai 

keaksi, vaan olisi silloin mie luumm in lisättävä 

Suomen Pankin kattamatonta setelinanto - oikeutta , jo

ka nykyiseen rahan arvoon näh1en ei ole miten~än 

suuri , pike~min päinvastoin . Tällainen toimenpile 

on kaikkialla pula- aikoina siksi tavallinen , että 

puhujan arvelun mukaan se ei herättäisi sellaista 

vahingollista huomiota , jota on pelätty . 

Kun käytännölli set toimenpi teet keslws tel ussa 

kosketell ui ssa kys,;TmyJ<si ssä kuuluvat J ohto!{llr. nalle , 

ei keskustelu antanut aihetta päätöksen tekoon. 

Val~istelevasti käsiteltiin Pankkivaliokunnan 

kirjelmää kuluvan lokakuun 22 päjvältä nR 13 , joka 

ko sk ee P ank!~i vaI tuusmi esten ja 1893 vuo :1'3n hätäapu

rahaston suhJetta. 

2_~..:. 

t 0 Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä kuluvan loka-
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kuun 28 päivältä nR 45, jossa tehlyn esityksen mu-

kaisesti Pan~k ivaltuusmiehet päättivät , että se avus-

tus, jota P ankkiv~ltu~smi8sten p~ätösten mukaan 1 päi -

vältä helmikuuta j a 23 päivältä joulukuuta 1919 Pan-

ki n varoi sta suoritetaan leski rOUYd Selma GU!TJmeruksen 

kahielle l apsel le' kunnes he ovat tulleet täysi -i käi

seksi, on korotettava 2,400 marl-ckaan vuo1essa kump.1a

kin l asta ~ohti, lukien 1 päivästä kuluvaa lokakuuta . 

Päätöksestä oli J Ohtokunnalle kirjelmällä tieto 

annettava. (Kirjelmä nR 73) . 

,.... () II· Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä kul uvan lokakuun U' 

28 päivältä ng 46, jossa J 0 htokunta , il~oiltaen et-

tä Pankin Hämeenlinnan kont torin kapina- c:..ilhna vuonna 

1918 murhatun pankinkomisärion Bertel Emerik Sundgren-

in leski Fanny Sunlgren on anonut että hänelle kah-

len ~l~ikaisen lapsensa elatuksen turvaamiseksi Pan-

kin varo i sta myö~nettäisiin kohtuull iseksi katsottu 

tiVUS~US , esittää, että anojalle maini~t~jen l~stensa 

el at uksen avustamiseks i ~yönne~täisiin lukien kuluvan 

lokakuun 1 päi vEistä 2,400 markka. El vuo iessa kump~akj n 
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last8 ~ohti , kunnes he ovat t ulleet täysi - ikäisik - tuksen johjosta haarakonttorien iiskonttokomileat ovat 

si. ~lkaneet lähettää haarakonttoreissa pitämiänsä tarkds -

Pan~kivaltuusrniehet päättivät hyv~ksyä J ohto - tuksia koskevat kertomukset ~y5skin P ~nkkiv~l u smie-

kunnan esityksen; mistä J Ohtokunnalle ol i kirjelmäl - hi lle . 

l ä tieto ann8~tava . (Kirjeitmä ng 74). Pankkivaltuusmiehet piätt1vät , eLtä ämä kerto-

mukset ovat k~ukausittain P ~nk~iv~ltuusm13hille es1-

tel t3.vät . 

Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä kuluvun lokakuun 

28 päivältä ng 47 , j oss~ JO htokunta , ilmOittaen , et - Vaku u iev.si : 

tä Pankin pääkonttorin entinen kassa-ajul~inen neiti 

Fanny Wirzen , jok~ nauttii Pankin varoista 3, 000 

markan suuruista vuotuista avustusta , on J ohtokunn::;.}-

ta pyytänyt, että tämä avustus kohtuullisel l a mäti -

rällä korotettaisi ·n , 8sittää , että neiti Wirzenin 

puhssDaolevd av~stus ko rotettaisijn lukien kJluvan 

lokakuun 1 päivästä 4, 200 mdrkkaan. 

Pankkivaltuusmiehet päättivät hyväksyä J ohtokun-

nan esityksen ; mistä J Ohtckunnalle oli kirjelmällä 

tieto annettava. (Kirjelmä ng 75) . 

I lmoitettiin, että J ohtokunnan te~emän huomau-
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~IVALI OKUN·N·A:f:;f:rS": 

N~ 7 . 
------

SUOMEN PANKIN JOHrOKUN NALLE. 

Johtokunnan kirjelmää kuluvan Jokakuun 28 påi - N~ 73 . -----
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vältä N~ 45 tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuus- SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

miehet, hyväksyen Johtokunnan eSityksen, päättäneet , 

että se avustus, jota P~nkin varoista suoritetaan Johtokunnan kirjelmää kuluvan lokakuun 28 päi - N~ 75 . - ---
leskirouva Selma Gummeruksen kahdelle alaikäiselle vältä N~ 47 tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuus -

lapselle , on kuluvan lokakuun alusta luk ien koro - miehet, hyväksyen Johtokunnan esityksen, päättänee t, 

tettava 2,400 markkaan vuodessa kumpaa.kin lasta että se vuotuinen avustus, jota entiselle kassa-apu-

kohden . laiselle neiti Fanny Wirzenill e Pankin varoista suo -

ritetaan, on korotettava, lukien kul uvan lokakuun 1 

päivästä, 4,200 markkaan vuodessa. 

SUOMEN PANKIN JOHrOKUNNALLE. 

N~ 74 . ----- Johtokunnan kirjelmää kuluvan lokakuun 28 päi -

vältä NQ 46 tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuus 

miehet, hyväksyen J Ohtokunnan esityksen, päättäneet, 

että l eskirouva Fanny S~ndgrenille on hänen kahden 

alaikäisen lapsensa elatuksen avustamiseksi Pankin va-

roista suoritettava, lukien kuluvan lokakuun 1 päi-

västä, 2, 400 markkaa vuodessa kumpaakin lasta kohti 

kunnes nämä tu l evat täysi - ikäisiksi. 

i 
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