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hän, suorittamalla Suomen Pankille kerta kaikkiaan 

5,00 markkaa, vapautuu Pankin haJJussa oleviin neJ-

jään eri vekseljjn perustuvasta ve]astaan, joka iJ-

wan korkoja, provisioneja ja protestikustannuksiR on 

yhteensä 6 , 5G5 markk~a . 

Päät0ksestä oli J ohtokunnalle kirjelmä ll ä tie-

to annettava (kirjelmä nQ 77). 

2 . 

I lmojtettiin, että kokouksesfR viime lokakuun 

Vuonna 192 marraskuun 13 päivd- ~ päivänä toimjtettavaksi päätetty Pank in vuosi-in -

r~ kokoontuivat Eduskunnan PankkivaJ- vent taus 01 i nyt temrnin 1 o)puunsuori tettu lukUl:.not ta-

tuusmiehet puneenjobtAjA LAvoniu-:; , 11t"t'- mat ta veksel i s a I \{un inventtausta , sekä esi tpl t j in näi <:;. 

rat Nevanlinna, r anner, Heinonen, Ram- tä tarkastuksista l aaditut kertomukset , joista käy 

say ja Liakka. ilmi, että tarkastukset eivät oJ]eet antaneet ai 

hetta muistutukseen. 

Esiteltiin fiJ osofianmaisteri Oscar Roosin Suomen 

Pankille kirjeellä viime lokakuun 11 päivältä tekemä EsiteJtiin jatRuvaan käsittelyyn pöydäl]epant~ 

akorditar jous sekä J ohtokunnan siitä kirjelmäl]ä vii - kokouksessa kuJuvan marraskuun lU päivänä 1 : n koh-

me lokakuun 25 päivÄJtä n,Q 44 a!ltama puoltava Jau- d~lla esillä ollut J ohtokunnan esitys toimenpiteisjjr 

sunto. ryhtymisestä Suowen Pankin setelinanto-ojkeuden laRjen-

Pankkiva ltuusmiehet päättivät , hyväksyen J ohtokun- tamiseksi väliaikaisella lailla . 

nan eSityksen, suostua herra Roosin ehdo t ukseen, että Sittenkuin keskustelu asiasta oli pa~ttyn t, 
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toimitettiin, siihen nähden , että Pankkivaltuusmies- Äänegtettäessä siitä, minkä ajan käc:;itteJynalRinen 

ten kesken oli eri mieliä i l maantunut, äänestys, ja seteJinanto-oikeutta väliaikai sest i l RajentH va l aki 0-

ryhdyttiin tällöin ensiksi ratRaisemaan k- symystä sii- lisi oleva voimassa: 

tä, olisiko Presidentin päätöksestä riippuvan laaje~ Herra LiakkQ. katsoi , et t ä laki olisi saåcletta-

netun setelinanto-oikeuden käyttämi se ]le asetettava vä olemaan voimassa toistaiseksi; 

korkomääriin liittyviä ehtoja, jolloin Herrat Ramsay, Heinonen ja Beva]JJinna yht. yi -

Herra Liakka katsoi että ehtoja laa jennetun vät Herra Liakan mielipiteeseen; 

setelinanto-o ikeuden käyttämiselle ei olisi asetetta- Herra r a]J!!er katsoi, että 11'l.in Lul i s i olla 

va; voimassa 1 päivään toukokuuta 1922; 

Herra Ramsay yhtyi Herra Liakan mielipitee- Herra Lavo!!iuE katso i , yhtyen Jo ht.okunnan e-

seen; sittämään mielipiteeseen , että lain tulisi olla voi-

Herra Heinonen katsoi , että 01 i si säädetta- massa siihen saakka kunnes kuukausi on ku lunut 1~G2 

vä, että niin kauan kuin ~aajennetun setelinanto- vuoden valtiopäiväin alkamisesta . 

oikeuden ~oj al)a annettuja seteleitä on liikkee ssk , Pankkivaltuusmiesten päätökseksi oli siten tu -

Suo men Pank in alimman diskontokoron tulee olla vä- lut Herra Liakan mie lipide. 

hintään 9 %; Äänestettäessä siitä, olisiko väli aikainen se-

Herrat r anner - --- ja Nevanl inna - ------ yhtyivät Herra telinanto-oikeuden saatettava voimaan lai11a, l aa jennus 

Liakan mieJipiteeseen; j oka muute ttuna sisältäisi Suomen Pankin ohjesäänn ön 

Herra Li::tYoniuE yhtyi HeI-ra Heino sen mieJ ipi- 18 §:n kOkonRisuudess 8.R.n, vai laUla, joka kohdis-

teeseen. tui yksinomaan kyseenalai seen muutokseen, 

PankkivaJtuusmiesten päätökseksi oli siten tul- Herra LiakkQ. kat.soi, että 5etelinanto-oikeus 

lut Herra Liakan mielipide. Qn väliaikaisesti laajennettava säätämälJä yksin 5ii-
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hen kohdistuva laki; kunnan päätöksen mukaisesti täten, että sanotun ohje-

Herra Ramsay katsoi että puheenaoleva setelin- s äannön 1e § on toistaiseksi oleva näin kuuluva : 

anto-oi keuden 1 aajentaminen 01 i toinleenpantfw8 1 ail 1 a, 

joka muutettuna sisältäisi Suomen Pankin ohjes~ännön Pankin setelien liikkeessä olev~ määrä s~~ 

18 §:n ; nousta 200,000,000 m8rkkaa suuremmaksi Pankin sete-

]inannon V:-:1kllutena olevaA, arvoainetta, joksi JuetA.Rn, 

yhtyivät kukin vuoroonsa Herra RR~sayn mielipiteeseen. p~itsi pankin metaJJikassaa ynn ä rRhaksi lyötyä Suo-

Pankkivaltuusmiesten päätökseksi oli siten tullut men hopearRhaa, pankin riid~ttomia saatA,via sen ul-

Herra Rams~yn mielipide. komA,isilta asiamiehiJtä , pankin omistamia ulkomailla 

Muissa kohden Pankkivaltuusmiehet yksimielisesti mRk~ettavia vekseleitä sekä ulkomaRn rahan määräi~ä 

pä~ttivJt Valtioneuvostol le esittää , että EduskunnAlle obligatsioneja, korkoli9Pu j a ja seteleitä , myös Suo-

a~ne ttais iin Hallituksen esityksenä seuraava l akie hdo- men valtion antamat Suomen markan w8äräiset obli-

tus: gatsionit j a muut sitoumukset. 

L A K 1 ----- Liikkeessä olevina setele i nä ovat myöskin pi-

dettävät pankin Suomen rahan mä~räiset osotukset ja 

muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset kuin myös 

Muuttae n Suomen Pankille 19 päivänä he]wikuQta my0nnettyjen kassRkreditjivien nost~mattomat määrät. 

1895 RnnettuA ohj es~~ntöä ja Asetu~ta 7 päivältä 8l~ J os asianhaarat välttämättä vaativat, voi 

kuuta 1914 Suomen Pankin ohj esäänn ön 18 j a 19 §§:n Presidentti ~ pankkivR]tuusmiesten esityksestä , myön-

muuttamisest~ s8kä kumoten 27 päivänä heinäkuuta 1918 tää, että sitä määråä , minkä ver-r'an pankin sete-

annetun lain, j oka sisältää väli aikaisia säännöksiä ]it s~avat noustM pä ä l] e sen setelinannon vakQute-

Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta , säädetään Edus- na olevan arvoaineen, saa väli aikaisesti li sätä e-
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nintään sada)] a mi 1 j oona]] a markan a . " 

P~~töksen mukainen esitys, jonka peru s telu

jen laatiminen yhdessä Puheenj ohtajan kans~ annet

tiin tehtäväksi herroille Nevan]inna ja r anner, 0-

]i Valtioneuvostolle tehtävä ja sen oheen ote täs

tä pöytäkirjasta ]iite tt~vä . (Kirjelmä n ~ 78). 

Paätös tarkistettiin het i. 

Vakuucleksi: 
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SUOMEN PANKIN JOH'rOKUNNALLE. 

Filosofianmaisteri 
, 

Roos in N.Q 77 . Oscar Suomen PankiJ - ----

le kirjeellä viime lokakuun 11 päivältä tekemää a-

korditarjousta sekä Joht okunnan siitä kirje]mällä 

viime lokakuun 25 päivältä N.Q 44 antamaa lausun -

toa tänään esiteltäessä ovat Pankkivaltuusmiehet , 

hyväksyen J ohtokunnan esityksen, päättäneet suos-

tua herra Roos ' in ehdotukseen, että hän, suoritta-

malla Suomen Pankille kerta kaikkiaan 5,000 mark-

kaa, vapautuu Pankin hallussa oleviin neljään eri 

vekseliin perustuvasta veJastaan, jok~ il man korko-

ja, provisioneja ja protestikustannuksia on yh teen-

sä 6,525 markkaa. 
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VALTIONEUVOSTOLLE. 

Suomen Pankin setelinanto- oikeudesta ennen so-

taa voimassa ol]eiden määräysten mukaan sai Pankin 

liikkeessä olevien setelien määrä nousta enintään 

neljäkymmentä miljoonaa markkaa suuremmaksi Pankin se

telinannon vakuutena olevaa arvoainetta, joksi luet

tiin Pankin metallikassa ynnä rahaksi lyöty Suomen 

hopearaha, Pankin riidattomat saatavat sen ulkomai 

silta asiamiehiltä, Panki n omistamat ulkomailla mak

settavat vekselit sekä ulkomaan rahan määräiset ob

ligatsionit, korkoliput ja setelit. Tämän lisäksi 

oli Senaatin Talousosastol]a val ta , jos asianhaarat 

välttämättä vaativat, pankkivaltuusmiesten esitykses

tä myöntää oikeus väliaikaisesti lisätä kattamaton 

ta setelinanto-oikeutta enintään kymmenellä mi ljoonal 

la markalla. Kun vuosien 1907 - 1908 liikepulan ai 

kana saatu kokemus oli osoittanut, että kattamaton 

setelinanto- oikeus oli riittämätön ja kun sitä jo 

silloin haitatta voitiin suurentaa, annettiin asetuk

sella elokuun 7 päivältä i914 Pankille oikeus las

kea liikkeeseen kattamattomia seteleitä seitsemänkym

menen miljoonan markan määrään saakka. 
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Kun sittemmin niiden tappioiden johdosta, jOita 

Suomen Pankki oli kärsinyt venäläisten valuuttain ar

von alenemisesta ja kapinasta, oli käynyt tarpeelli 

seksi vahvistaa Pankin asemaa antamalla sille vaIti 

on obligatsioneja ja kun ei voitu välttää valtion 

lyhytaikaista lainausta Suomen Pankista, muutettiin 

27 päivänä heinäkuuta 1918 annetulla lailla setelin 

antoa koskevia määräyks iä siten, että paitsi edel lä 

mainittua arvoainetta toistaiseksi myöskin Suomen val 

tiun antamat Suomen markan määräiset obligatsionit 

ja muut sitoumukset luetaan setelinannon vakuudeksi. 

Kun setelistö ja hintataso sitäpaitsi olivat suu

resti nousseet, lisättiin samalla kattamaton setelin

anto- oikeus kahteensataan miljoonaan markkaan. Täl 

löin ei kuitenkaan tehty muutosta edellämainittuun vä 

liaikaista setelinanto- oikeuden laaj entamis t a koskevaan 

määräykseen, joten mahdollisuus pula- ajan sattuessa 

laajentaa setel~nanto-oikeutta rajoittui edelleen kym

meneen miljoonaan markkaan. 

Nyt temmin on Suomen Pankin käyttämätön seteJin 

anto-oikeus supistunut aivan vähäiseen määrään. rosin 

on Pankki eri kertoja nostanut korkojansa, koettaen 

täten hillitä luotontarvetta. Mutta kun hintataso 
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on jatkuvasti noussut, on sete l istön tar ve myös vas 

taavassa määräss~ kasvanut. Sitäpaitsi on toivottua 

pienemmäksi jäänyt vienti , useiden uusien yritysten perus

taminen ja entisten laaj entaminen sekä kuntain huo

mattavat rahatarpeet saaneet aikaan sen, että yksi

tyispankkien on täytynyt suuressa määrässä ottaa 

luottoa Suomen Pankista ja että niiden siitä huoli

matta on vaikea tyydyttää oikeutetuimpiakaan luoton

tarpeita. 

J otta maan tuotantotoiminta ei joutuisi kärsi

mään vaurioita, näyttää ol evan välttämätöntä laajen

taa Suomen Pankin seteJinanto-oikeutta , j oka jo ai

kaisemminkin on osoittautunut liian vähän j oustavak

si. Tämä voisi sopivimmin tapahtua väliaikaisesti 

korottamalla sitä määrää, jolla Hallituksella on val 

ta oikeuttaa Suomen pankki lisäämään kattamatonta 

setelinanto-oikeuttaan. 

Suomen Pankin ohj esäännön 18 §: ssä on aina vuo-

desta 19 asti, jolloin puheenalainen määräys sete-

linanto-oikeuden väliaikaisesta lisäämisestä siihen o

tettiin, ollut säädettynä , että sanottu lisäys on , 

pysyäkseen voimassa kauemmin kuin seuraaviin valtio

päiviin, alistettava Eduskunnan harkittavaksi ja pää-

9, -

tettäväksi. Nykyisissä olois sa ja kun on kysymys 

ainoastaan väliaikaisesta muutoksest a , ei tätä sään

nöstä ole pidetty tarpeellisena. 

Kun Pankin ohjesäännön 18 § on viime vuosina 

ollut useamman muutoksen a laisena , nii n että sen 

voimas sa olevat säännökset nyt jo ovat hae ttavat 

kahdesta eri lainsäädäntöasiakirjasta , ehdotetaan, 

että tätä pykälää taaskin muutettaessa se tehdään 

lailla, joka sisältää sanotun pykälän kokonaisuu-

dessaan. 

Sen mukais esti , mitä tässä on esitetty, ovat 

Pankkivaltuusmiehet valmistaneet oheenpannun lakieh

dotuksen, ja saavat täten kunnioittaen eSittää, et 

tä t ämä ehdotus Hallituksen esityksenä näillä val 

tiopäivillä annettaisiin Eduskunnall e . 

Johtokunnan Pankkivaltuusmiehil1e antamaan esi

tykseen liittynyt lakiehdotus sekä ote Pankkival

tuusmiehissä asian käSittelystä syntyneestä pöytä

kirjasta, josta kay ilmi asiassa tapahtuneet ää

nestykset, liitetään tämän oheen. 
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L A K 1 ----- gatsionit ja muut sitoumukset. 

Liikkeessä olevina seteJeinä ovat myöskin pi -

dettävät pankin Suomen rahan määråiset osotukset ja 

muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset kuin myös 

Muuttaen Suomen Pankille 19 päivänä helmi- myönnettyjen kassakreditiivien nostamattomat määrät. 

kuuta 1895 annettua ohjesääntöä ja asetusta 7 pai- Jos asianhaarat välttämättä vaativat, voi Pre-

valta elokuuta 1914 Suomen Pankin ohjesåännön 18 sidentti, pankkivaltuusmiesten eSityksestä, myöntaä, 

ja 19 §§:n muuttamisesta sekä kumoten 27 paiväna että sitä määrää, minkä verran pankin setelit saa-

heinäkuuta 1918 annetun lain, joka sisältää väliai - vat nousta päälle sen seteJinannon vakuutena ole-

kaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeu- van arvoaineen, saa väliaikaisesti lisät ä enintään 

desta, säädetään Eduskunnan ' päätöksen mukaisesti tä- sadalla miljounal]a markalla. 

ten, että sanotun ohjesäännön 18 § on toistaisek-

si oleva näin kuuluva: 

Pankin setelien liikkeessä oleva määrä saa 

nousta 200 , OOO , OOU markkaa suuremmaksi Pankin setelin-

ann on vakuutena olevaa arvoainetta, joksi luetaan, 

paitsi pankin metaJlikassaa ynnä rahaksi lyötyä Suo-

men hopearahaa, pankin riidattomia saatavia sen ul-

komaisi lta asiamiehiJtä, pankin omistamia ulkomailla 

maksettavia vekseleitä sekä ulkomaan rahan määräisiä 

obligatsioneja, korkolippuja ja seteleitä, myös Suo-

men valtion antamat Suomen markan määräiset obli-
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