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marraskuun 8 päivältä n~ 49, jossa Johtokunta ehdot-

taa että Pankin diskonttokorkomäärät korotet t aisiin yh-

de ] lä prosentilla ja lainauskorkomäär ä t puolella pro-

sentilla, lukuunott amat ta osakkeita vastaan myönnettä-

viä lainoja, joiden korkoa Johtokunta ei ehdota ko-

rotettavaksi, sekä ilmoitt aa valmiste]evansa ehdotus-

ta laik s i, jolla Suomen Pan~ in setelinanto-oi keutta 

väliaikai sesti laajennettais i in. 

Esityksen johdos ta luki puheenjohtaja kolmen 

pankkiva ltuusmiehen lokakuussa toimittamas ta tarkas-

tuksesta aiheutuneen Pankin luotonantoa ko skevan kir-

Vuonna 1920 marruskuun 9 
je]män lokakuun 7 päiväl t ä. 

päi vänä kokoontuivat E1u skunnan 
Syntyneessä keskustelus sa 

P an~;:l-<:i VI" 1 tuusmi ehet puheen johta: ;:: 
herra St~DrQ~g, seJoste ttuaan vallitsevaa raha-

Lavonius , herrat Nevanlinna , Tan - markkinain til aa, ilmoi t ti katsovan sa väl tt ämä tt ömäk-

ner, He~ncnen ja Ramsay sekä si diskonttokoron korottamista, vaikka ratkai sevaa a-

varamies Liakka. 
pua yhden prose ntin korotuksesta nykyi s i s sä oloi s sa 

ei voi odottaa ja vaikka sillä on arveluttavatkin 

puolensa. Ei nimittäin ole syytä luulla, että koro-

Sittenkuin J ohtokunnan jäsenet Pankin ohjesään -
tus jäisi kokonaan merkitystä vaille. Liikemiehille 

nön 49 § :n määräyksen muka i sesti ol i vat s aapunee t 
ja yleisölle ei raha-aseman vakavuus ole viejä täy-

kokoukseen , esitelt i in J Ohtokunnan ki r j elmä kuluvan sin selvi~nyt ja senvuoksi on syytä toivoa että uu-
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si korkomaärien korotus saattaa ainakin osan luoton 

käyttäjistä muuttamaan liiketoimiaan ja kulutustaan a

seman vaatimusten mukaisesti. Myöskin siten tulee eh

dotettu korotus rahamarkkinaim tilaa helpottamaan, et

tä pankit sen vuoksi tulevat epäilemättä korottamaan 

korkeimman talletuskorkonsa ehken 7 %:iin. Edelleen 

on korkomäärien korotus tarpee] linen sen vuoksi, et

tä ne ulkomaalaiset, joilla on Suomen rahan määräi

tiä saa tavia yksityispan keissa, saadaan pidätetyksi 

ottamasta talletussiaan pois. 

Puhuja ilmoitti Jo htokunnan olevan yhtä mieltä 

Pankkivaltuusmiesten kanssa siitä, että mycskin muilla 

keinoilla on luoton käyttöä vähemmin tärkeisiin tarkoi

tuksiin koetettava supista~ ~ Senvuoksi onkin Johtokun

ta viime aikoina joka yksityistapauksessa harkinnut vek

seleitä rediskontatessaan myöskin niitä tarkoituksia, joi

hin luottoa on myönnetty, sekä vaatinut eräitä pankke

ja, erikoisesti Turun Osakepankkia ja Helsingin Osake

pankkia , lyhentämään saamaansa rediskonttausluottoa. En

siksimaini t tu pankki on rahoittanut pääasiassa teolli

suutta, mutta on myöntänyt yleensä luottoa liian pal

jon omiin varoihinsa verraten. Johtokunnan sen johdosta 
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antamat huomautukset on se kuitenkin ottanut huomi 

oon . J yrkempää menettelyä ei J ohtokunta ole tahtonut 

käytt~ä , koska on e~äilemättä pidettävä huolta , et 

tä välttämätön teollisuus ei JOUlU seisuhduksiin. Pu

hu j a katsoi olevan oikeutettua s iinä yksityis ank~} 

en vä i ttsessä , että Suomen Panl-!ri ei tee veI vollisil.lt-

taan , jollei se vallitsevana pula- aikdna auta lii~e

elämää . J ohtokunnalla onkin se käsitys, että varo~ei 

noihin on ryhiyttävä, jottei tuotanto , semminkin vien

tiä varten työsventelevä , joutuisi seisahduksiin,ja täs 

tä syystä J ohtokunta on ryhtynyt s uunni t telemaan setelin

anto - oikeuien v~]iaikajsta laajentamista. 

Herra .!3Q.ill§Q.Y arveli yksityispanl-rkien olevan 

täysin tietoisia aseman vakavuudes~a , jonka vuoksi 

ei ole syytä epäillä, että ne kevytmielisesti tu~-

v~utuisivat r8iiskonttaukseen. Erikoisia tOimenviteitä 

yksityispankkien suhteen ei senvuoksi tarvita. J yrkkä 

luotan ransoneeraus näyttää teoriassa hyvältä ke inol 

ta , mutta realisiin oloihin sovellutettuina tällaiset 

menettelytavat os oittautuvat kaava~aisiksi ja vahingol -

l i siksi . On moi ti ttu yksityispankKe j a erikoisesta fi -

nanssivekselien 1iskonttauksesta , mutta tämä ~c i e on 
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aiheeton , koska finanssiveksslit useim~issa tap~uk~ , 
pal iikkeet niin kauan kuin tavaran kysyntä on suu-

sa eivät ole mikään epäterve luotto~uoto. Nykyisellä ra-
ri, korkoNannan korotuksesta huolimatta olla supis-

hapulalla on h'31}osti löyiettävät luonnoll i s~t syynsä. 
tamatta liikettään, niissä kun tarvittava pä~oma on 

Vanhan kokemuksen mukaan pääoman tarve on ~ina syk -
liikevaihtoon ve~rattuna pieni. Mutta korotus estää 

syllä suurin. Tämän lisäksi tulee alkavan~ talvi kau-
osaltaan yritykSistä, jotka eivat pian tuota uusia 

tena kaksi muuta syytä. Kunt~in r~h~11in9n ~sema on 
arvo a . Korotuksen ohella on kuitenkin k~ytettävä 

r:;yrkyään erittäin v~ikeC:l. ja usei :-:llfli ssa ta.:.Ji1.uksi s sa 
myös luotan suoranaista rajoittamista, muuten on pian 

niiien r~hantarve johtuu lakimääräisistä syistä. s envuok-
uu de] 1 een korkomaariä korotettava, mikä tuotannon vuok-

si ei kunt i a voiia jättää pulaan . Sitäpaitsi 'on ku-
si ei kuitenkaan olisi toivottavaa . 

luvana syksynä ja ensi talvena rn'ksetttlva samoihin ai - Suomen Pankin taholta on tarpeen ryhtyä toi-

koi hin useita eri veroja. Vi . n:.",l-:~i maini t Uf ta rahur:-
menpiteisiin ~ksityispankkien saattamiseksi terveem-

tarpeesta juuri johtuvut monet niin moititu·sta lainois -
paän luotonantopolitiikkaan. Suurimmat pankit näyttä-

ta nsa~keita v~staan. Puhuja katsoi , että nämä setkat 
vät ky l lä oivaJtaneen aseman vaatimukset, kun sitä-

pu;)ll'stuv~t J ohtokunnan eh10ttamaa setelinanto-oikeu -
vastoin useat keskikokoiset pankit ovat yhä edelleen 

den laajentumista. K rko~äärien korotuksen sitävas-
rahoittaneet yleiseltä kannalta vähäarvoista jopa hyö-

toin ei puhuja arvellut väher:tävän luoton kysyntää , 
dytöntä li iketoimintaa . Puhuja mainitsi useita Suomen 

j onka vuoksi asettui korkomäärien korotukseen nä~jen , 
Pankin lainausliikettä tarkastettaessa havaittuja esi-

joskaan ei vastustavdlle, niin kuitenkin epäilevälie 
werkkejä siitä . Kun Suomen Pankin painostuksesta yk-

leannaI :e. 
s1 pankki on lopettanut tal]aiset luotot on toinen 

katsoi korkomi~rien korotuksen 
pankki nykyisissäkin rahaoloissa oll ut valmis otta-

tarp~elliseksi. se ei tosin ole y~sinä~n riittävä kei - maan samat l iikkeet uusiksi asj~kkaikseen . Eräiden 

no parantamaan rahamark'~·inain tilaa. Niinpä vojvat~{d.I.lp-
pienempIen pan I . kk · en luotonannosta on J'opa 40 - 6' % 
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annettu osakkeita vastaan. Kaikkien pankkien toimin-
tusta, mutta panev~nsa suuren painon suoranHisellpkin 

ta ei ilmeisestikään ole ollut tervettä laatua. 
luoton supistamiselle. 

Erikoisen ankara]]e kannalle olisi asetutta-
Herra ~ev~~li~na ka:soi epäiltäväksi voisiko ph-

va osakelainausta vastaan. Se on syntynyt pääasias-
c10tet tu korkomääräin ko rot u S 5llU rernmassa mEHu-i n he] poit-

sa arvopaperikaupan eikä veronwAksujen johdosta, si]- taa rahamarkkinain tilaa, wuttd katsoi kuitenkin sii-

Jä jo vuoden alussa oli pankkien lainaus osakkei- henkin pitävän turvautua. 

ta vastaan suuri. Sitäpaitsi osakkeirten lainoittami-
Herra Tanner KHtsoi koron korottamista vas t Aan 

nen verojen maKsua vHrten on tprv~ttä vain milloin 
voi tavan esiPää erHUyksiä. Kun korkomåaria maalishJl1!l.l -

on kysymyksessä omaisuusverot. Muut verot on aina 
la knrntettiin oli rahamarkkinain keventyminen vars in 

maksettava tuloista. On vain terveellistä jos osak-
lyhytaikainen_ J os t oi vottuun tulokseen tahdottaisiin 

keet arvopaperimarkkinojlla laskevat , sillä silluin 
pä~stä t~ti tietä , pitäisi korotuksen o]]a s~uremman . 

osakkeiden omistajat huomaflvat olevansa vähemuliTl I/a- Si täpai tsi on ] uu] tavaa, että korot 11S j okfl tapaukse-s-

rakkaita kuin ennen ja supist~vat kulutustaan taikka 
SB sijrrettäisiin s~uren yleisön kRnnett AvR ksi. Tphok-

siirtyvat osakkeet se]]8isi]]e, doi]]a on tode1Ja 0- ~Rin keino on luoton ranso~eeraus. Sen ~Autta on , j os 

wia varoj~, wikä on luonnollisin asiain tila. niili -l:"rv itc:t8..n , karsittsvq pois t!>rpeeJ.' 'lrnat j a heikot 

J os asettuu liian hellävaraiselle kannRlle ve- yritykset ja annettava sensijaan hyödyllisen liiketoi-

ronmaksajiin ja kuntiin nährten, jOhtaa se seteJis- minnan työskerne]lä he l pommissa olosuhteissa . T inen kei-

tön Jijal]ise~n lis~ämjseen. Veronmhks~jat on sqata- no pääomanpl.i.utteen vähentämiseks i 01 isi suprstaa ta,rpee-

VB s~ästa~~än enemma"n sek Q kun. nat . t 
-" 'J SUP1S tlllidtln meno- tonta tuontia. SeteJinanto- oikeuden aAjentarnista ei pu-

jaan ja suorittamaan njitä enempi veroilla kuin tä- hujan mielestä enää voitu vält tää. 

hän saakka. 
HerrA Li aklm katsoj J ohtokur.nan ehdotuI~'3en kor-

PuhUja ilmoitti kannattavansa korkomääräin koro- komäirien kc~ottamisesta olevan kyllin perustellun. 
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Herra Hejronen ep~ili korotuksen hyötyä, mut~a ei prosenttiin; 

tahtonut asettu8 myö~k~Mn korotusta vastustamaan . 

Sittenkuin keskusteJu asi~sta oli päättynyt, toi- Tannerin mieli~iteeseen. 

mitettiin, siihen nähden, että Pankkivaltuusmiesten kes- PBnk~jva]tuusmipsten p~ätökseksi 0]1 siten tul-

ken oli eri mieliä ilma~ntunut siitä , missä määrin ]ut herra TRnnprin wie lipide. 

ol isi korotettava niistä hypoteekki- j a kassakreditli- Sit~9~itsi p6ättivät Pankkival t uusmiehet koro taa 

viJ ainoista kannett?vaa korkoa , jJiden v akuut ~n~ on ~ osakkeita vastaan annettavien hypoteekki- ja ka~sakre-

taa tai hopeatai, Suomeu Val tion obJigatsioneja, Suo- ditjiviJainain koron yhdell ä prosentilla, eli 11 pro-

men Hypoteekkiyhdi styksen valtion takuulla varustettuj a senttiin . 

u lkomaan rahan OOIääräis iä obligatsioneja sekä lJJ!<olPflis- Muissa kohdin hyväksyivät PankkivaJluusmiehdt J oh-

ten valtioiden antamia tai~ka valtion takuulla varus- tokunu RD ehdotuksen muuto~sitta. 

tettuja obligatsioneja se_ ~ kerkoa samanlaisista ]aiD~~- Korkomäärät, joita ol i alettava soveJJuttamaan 

ta, joiden vakuuteml. on muunlaisiA. obJi€~tsloneja, k- hpti, tulivat s iten oJemaan seuraavat: 

.sit yispankkien talletustodistuksia ja kiinnityksiä, ää- 9 % diskontattaessa puhtRit~ liikeveksel eitä , joil -

nestys , jolloin ] a maksupäivään ei oJe kolmea kuukautta pitempi aika; 

Herra Liakka --- katsoi, että mol em~8 t korkomää- 9 ~ % diskontattaessa samanl aisia vekseleitä, jrnJ-

rät olisi korotettava J ohtokunn8D ehdotuksen mukaises- la makscipäi vään on pitempi aika kuin kolme kuukautta; 

ti i /2 prosentill a , eli 9 ja 9 1/2 prosenttii n; 10 % diskontattaessa mui ta vekseleitä , riippumat -

~ a siitä onko niillä maksupäi vään pitempi tai Jyhem-

mielipiteeseen; pi aika ; 

Herra r a.!2D .. ~L katsoi että puheenao l eva t korkomää- 9 t % myönnettäessä hypoteekkiJ aino ja j a kassa-

rät olisi korotettava 1 prose~til]a, eli 9 1/~ j a 10 krediiiivejä, joiden vakuutena on kuJtfla tai hopeta, 
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Suomen Valtion obligatsioneja , Suomen Hypoteekkiyhdis-

tyksen VaJ t ion takuu]] a varus tet tuy_ u J komaan rahan 

määräisiä obligatsioneja ,sekä uJkomaisten valtioiden 

antamia ta ikka val tiotakuuJla varustettuja obJigstsio-

neja; 

10 % myönnettäessä hypoteekkiJainoja ja kassa-

kreditiivejä, joiden vakuutena on muunJaisia obJigat-

sioneja, yksityispankkien taJletustodistuksia ja kiin-

ni tyksiä ; -sekä 

11 % myönnettäessä hypoteekki]~i!~ja ja kassa -

kred itiivej ä osakkeita vastaan; 

jonka ohessa kassakreditiivien sisäänkirjoitus-

maksu on ] asket tava 1 %: n mllyaan vuode] ta . 

Diskont at taessa valtion asettamia vekseJeitä on 

sovelJutettava puhtaita liikevekseleitä varten voirr.as-

saolevia korkomääriä. 

Päätöksestä J ohtokunnalle kirjelmäJlä iJmoitet-

taessa oli samalla J ohtokunnalle annettava tieto niis -

tä peri~atteista, joita Pankkivaltuusmiesten miele s tä 

Suomen Pankin rediskonttauspoJitiikassa lähimpänä aika-

na olisi noudatet t ava. Kirje]män sanamuoto ol i t ar-

ki s tettava Pankkivaltuusmiesten seuraavassa kokoukses sa. 

(Kirjelmä nQ 76). 
Vakuuueksi: 

~/~-;;e: 
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Marraskuun 9 p:nä 1920 . 

SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

Johtokunnan kirjelmää kuluvan marraskuun 8 päi - Ng 76. ------

vältä Ng 49 tänään esiteltäessä ovat PankkivaJtuus-

miehet päättäneet, että Pankin diskonttaus- ja lai-

nausliikkeessä on tästä päivästä alkaen toistaiseksi 

sovellutettava seuraavia korkomääriä: 

9 % diskontattaessa puhtaita liikevekseleitä, 

joilJa maksupäivään ei ole kolmea kuukautta pitempi 

aika; 
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9t % diskontattaessa samanlaisia vekseleitä, 

joilla maksupäivään on pitempi aika kuin kolme 

kuukautta; 

1~ % diskontattaessa muita vekseleitä, riippu

matta siitä onko niillä maksupäivään pitempi tai 

lyhyempi aika; 

gt % myönnettäessä hypoteekkilainoja ja kassa

kreditiivejä, joiden vakuutena on kultaa tai hopea

ta, Suomen Valtion obligatsioneja, Suomen Hypoteek

kiyhdistyksen Valtion takuulla varustettuja ulkomaan 

rahan mäaräisiä obligatsioneja sekä ulkomaisten val 

tioiden antamia taikka valtiotakuulJa varustettuja 

obligatsioneja; 

10 % myönnettäessä hypoteekkilainoja ja kassa

kreditiivejä, joiden vakuutena on muunlaisia obli 

gatsioneja, yksityispankkien talletustodistuksia ja 

kiinnityksiä; sekä 

11 % myönnettäessä hypoteekkilainoja ja kassa

kreditiivejä osakkeita vastaan; 

jonka ohessa kassakreditiivien sisäänkirjoitus

maksu on laskettava 1 %: n mukaan vuodelta. 

Diskontattaessa valtion asettamia vekseleitä on 

sovellutettava puhtaita liikevekseleitä varten voimas-
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saolevia korkomääriä. 

Ilmoittaen tästä ovat Pankkivaltuusmiehet katso 

neet asiakseen samalla kiinnittää Joh tokunnan huomjo-

ta seuraaviin seikkoihin: 

Hyväksyessään yllämainitut korkomäärien korotukset 

ovat Pankkivaltuusmiehet olleet ti etoiset siitä, että 

nykyisissä oloissa yhden prosentin korotuksen ei voi 

odottaa tuottavan ratkaisevaa helpotusta rahamarkki 

nain tilaan tai tuntuvammin ehkäisevän Pankin sete

Jireservin vähenemistä. Mut ta toisaalta ovat Pankki 

valtuusmiehet katsoneet, että nykyisten korkeiden kor

komäarien suurempaa korottamista olisi miKäJi mahdolli & 

ta vältettävä, jottei tuotannollisen toiwi nnan edel 

lytyksiä liiaksi vaikeutettaisi . Senvuoksi Pankkival 

tuusmiehet pitävät v~lttämättömänä, että myöskin mui 

ta tarjolla olevia keinoja luoton käytön supistami 

seksi nykyään käytetään. Pankki valtuusmiehet katsovat 

puolestaan tehokkaimmaksi ja oikeudenmukaisimmaksi kei

noksi sitä, että Johtokunta myöntäessään pankeille 

luottoa ottaisi huomioon minkälaatuinen lainananto 

aiheuttaa asianomaisen pankin rahantarpeen. 

Kun Pankin setelireservi on kulunut niin vähäi 

seksi, kuin Johtokunta kirjelmässäan mainitsee j a 



Johtokunta samalla on ilmoittanut olevansa pakoi 

tettu suunnittelemaan Pankin setelinanto-oikeuden 

laajentamista, on Pankkiva l tuusmiesten mielestä vält 

tämätöntä katsoa, että ne maksuvälineet,mitkä pan

kin luotonanto panee liJkkeeseen ja mitkä voivat 

haitallisesti vaikuttaa rahamme arvoon, tulevat käy

tetyiksi talouselämän tarpeellisimpiin tarkoituksiin 

silläkin uhalla , että vahemman tarpeelliset tarkoi 

tusperät joutuvat tästä rajoituksesta karsimäan. Ai

noastaan supistamalla luotonantoa arvopaperimarkki 

no ita, vältettävissä olevaa tuontia ja uusia yri

tyksiä varten, voidaan Pankkivaltuusmiesten mie]est~ 

rahan infJatsionia huomattavasti lisäämättä, varata 

tilaisuutta tuotantotoiminnan tukemiseen. 

Kun Suomen Pankki nykyis in vain vähäisessä 

mä~rässä antaa ]iiketoi minnaJJe suoranaista Juottaa 

ja paäasiaJJisesti myöntää sitä yksityispankeiJ]e, 

näyttää tässä esitettyjen näkökohtien toteuttaminen 

ede ]Jyttävan, että Suomen Pankki käyttää rediskont 

tausl iikkeensä antamaa vaikutusvaltaa saattaakseen 

yksityispankitkin noudattamaan samoja näkökohtia, mi 

käli ei jo ni i n oJe Jaita. 

Tämän vuoksi olisi Pankk ivaltuusmiesten mieJ es-
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tä Johtokunnan, ratkaistessaan, missä määrin se re 

diskonttaa kunkin pankin tarjoamia vekseleitä, otet 

tava huomioon ei ainoastaan pankkien omain varain 

määrä, vaan myöskin se, minKä Jaatuista luotontar

vetta kukin pankki pääasiassa tyydyttää. 
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