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Suomen Pankin JOhtokunnalle, 

HeI s i n k i -------_ .. _---

Olojen kehitystä pankin Sortavalan haarakontto-

rin toimintapiirissä seuratessani, olen tehnyt eräitä ha-

vaintoja, joihin äsken tapahtuneella tarkastusmatkallani 

sain lisävalaistusta ja vahvistusta ja joita täten kunni-
'" . 

...... ..... _:.oe-

oittaen saatan Johtokunnan tietoon. 

Samalla pyydän saada tehdä havaintojeni johdos-

ta ehdotuksen, jonka mukaan myös pankki tällä alueella 

pysyisi kehityksen tasalla. 

Esitän tässä havaintojeni yhteenvedon paikkakun-

nittain seuraavasti : 

' ~!L~ 

Paikka~Kunta on ja tulee jatkuvasti olemaan seu-

tukunnan luonnollinen ja huomattavin kauppa- ja hallinto-

keskus, jossa laajempikin pankkit oiminta olisi toivotta~ 

va kuin mi tä sikäläisen asioimist~mlIne pui tteissa on mah-

dollista . Hahanvaihto on huomattavan vilkas ja tulee yhä 

kasvamaan, kun alkuasukkaat työnsä ka.utta saavat Suomen 

rahaa ke,si insä ja kaupankäynti elpyy. 1JIyös vasta kehi tys

asteel l a ol eva hallintok oneisto tulee vielä lisämään työ-

tä pankissa. Pano- ja ottotileistämme hoidetaa,n n. 20 Au-

nuksen kautta ja niistä on yli puolet suoraan sieltäkäsin 

avattu muiden siirryttyä sinne Pitkä rannasta. Kaikki ti-

lit ovat vilkkaassa käytössä . Postilähetysvekseleitä ja 
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kirj emä1iräyksiä käytetään runsaasti ja koko piirimme tä- . 

hänastisesta kassavaihdosta (940 milj.) on l~skettava· y~ 

Ii 400 milj. Aunuksen asioimistomme välittämäksi, mikä __ --~-"""'<t<. "". ~ ... th; .~ .... _~~. ""J'-~ ... ,,:~:tJt.-J~;:~R't~~, '~~?:::~~'.-:':r,' 

on huomattava saavutus ottaen huomioon, että toiminta-cd

ka on ollut ainoastaan 2t kuukautta. Keskimäärin on kas-

sakirjan osoittama päivävaihto ollut n. 5,5 milj. jaettu-
__ .-..o\i~~~ 

na 14 tosittee1le (maximi 45 kpl. ja minimi 3 kp1.). A-
--".,.,-~ 

__ '»-_"'",.,..;6.~ .. ~~:~J~"'\:.~<Jo;:u;..:.~~'(J':l'.-I 

sioimistoa vastaan ei ole ollut aihettamoitteisiin. Ai-

noastaan on huomautettu, että se ei ole · pystynyt seuraa-

maan ajan kehitystä nopeudessa, sillä se välitystoiminta, 

joka alussa pakotti käyttämään Sortavalan välitystä no

peuden puolesta, on nyt muuttunut hidastuttavru{si tekijäk-

si, kun posti- -y. m. yhteydet sinnep~in ovat parantuneet s 

Sekä siviiliposti että lennätin toimivat moitteettomasti 

ja yhteys muualta sinne on miltei yhtä nopea kuin Sorta-

valaankin. 

R_i_1-~~-E-~~_!~ 

P.aikkakunnalla on jälleenrakennustyö käynnissä 
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ja siellä toimii eräs tärkeä esikunta sekä muutama korja

uspaja. Saatujen tietojen mukaan aikoo Kansallis- Osakef .. 

Pankki avata konttorin siellä n~in pian kuin huoneustoky

symys tulee ratkaist}tksi. Asioimistomme kautta hoidetaan 

ainoastaan muutama pano- ja ottotili, joista suurin osa 

paremmin sove1tuisi johonkin yksityispankkiin. Rahanvaih-

to on pieni huolimatta siitä, e.ttä kanttiinire,hoja pari 

kertaa kuukaudessa tuodaan huomattavia eriä. Po s ti 1ähetys

vekse1ei tä on tähän saakka myyty keskimäi:irin 1 kp1. päi-_. 
vässä, mutta yksi tyisten kirjemäp.räyksiä on väli tetty ai-
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ka paljon. Asioimisto\l kokonaisvaihto syyskuun 23 p : stä 

tähän päivään asti on n. 50 milj. eli keskimäärin 0',9 
---~---.... _. -~ -

milj. pä~:räss.ä jaet-tu~~Lt!? si tteelle (maximi 31 kpl. ja 

miniifii 0 kpl.). Toiminta oli alussa huomattavasti vilk-

kaampaa, mutta nyt se on muuttunut hyvin hiljaiseksi eikä 

mitään merkkejä elpymiseen ole havaitavissa. Heti kun Kan-

sallis- Osake~ Pankki avaa konttorinsa, on viimeinen syy 

asioimiston jatkuvalIe toiminnalle poissa,mutta ennen si-

tä sotilasviranomaiset tuskin antavat suostumuksensa sen 

lakkauttamiseen. Mitä asioimiston toimintaan muuten tulee 

kuului varsinkin alussa moitteita hitaudesta ja epätäsmäl-

lisestä toimituksesta , minkä lisäksi sen henkilökunnan e-

lämästä on liikkeellä erinäi siä, huhuj a , joiden todenperäi-
__ ------.-.,--~-----""'-.. --...-.."""-"--.- ~ ·.c __ 

syyttä en lcuitenkaan ole voinut todeta, mutta joiden pelk-

kä olemas s aolo estää yleisöä antamasta pankille sitä arvoa 

ja mainetta , joka Suomen Pankille kuuluu. 

~_ä ~_1-~-1_i_D-~~~ 

Paikkakunta on vilkkain kaikista tämän piirin 

toimipaikoista ja paljon huomattavampi kaupallinen ja so

tilaallinen keskus kuin esim. Aunus. Myös hallinnollises-

ti tulee se kaikesta päättäen kasvrunaan vielä monipuoli

semmaksi kuin nyt . Vaihto on jo l -!rkuukauden toiminnan jäl-

keen noussut huomattavasti yli 200 milj. ja päivän keski-

ma,ä,rä on yli 6 milj . jaettuna koko ajalta laskettuna...;;.1.;,..5 __ 
r 

tositteelle (maximi 40 kpl . ja minimi 3 kpl . ) , mutta vii-
~- ~ ..... #"",.- ... .. .~... ' 

me aikoina on tositeluku ollut yli 20 päivää kohden . Pos-

tilähetysvekseleitä on kirjoitettu keskimäärin 5 kpl päi

väs s ä ja pano- ja ottotilejä hoidetaan sieltäkäsin vielä 

useampia kuin Aunuksesta . Muutakin toimintaa on ollut pal

jon ja moni~uolisesti . Asioimiston toiminta on selvästi 

laaj enemassa. Erinäi siä puut te elli suul~sia on kyllä ollut 
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todettavissa sisäisessä järjestyksessä ja työskenteiyssä, 

mutta johtui tämä osaksi henkilökunnan tottumattomuudesta 

osaksi 8ii tä , että alussa arvioi tiin tarvi ttava: _ h~nkilö

lukun liian pieneksi, joten on odotettavissa toivottu pa-
" 

rannus, kun tässä suhteessa saatiin tarpeellinen t äyden-

nys. Paikkru<unnalla alkaa jo liikepankin puute tuntua. 

S 0 r t a vaI a. - - ------ - ----

Paikkakunta , joka sodan jaloissa kärsi huomatta- e 
vasti on v~hitellen nousemassa lamastaan. Kaupungissa toi

mii usei ta virastoj aja kaupankäynti laaj enee vähi tellen. • 

Kauppapankeista o~ kolme jo avan~t konttorinsa ja eräs 

osuuskassa valmistelee pikaista tuloaan. Rru1antarve on 

poikkeuksellisten olojen takia suuri , vaikka se ei nouse-

kaan s~noihin määriin kuin Äänislinnassa ja Aunuksessa. 

Pankin toiminta on huomattavan vilkas, mutta se johtuu a-

sioimistojen ,keskuksena toimimisesta , joka laajentaa var

sinkin kirjanpitopuolta melkoisesti yli normaalitason. 

Toimintaa J'a oloa täällä vaikeuttavat tuntuvasti puutteel-" - e 
linen kalusto, epätyydyttävät majoitusolot sekä varsinkin 

suuret ruuansaanti- ja valmistusvaikeudet. Nämät epäkoh-
, r/ 

dat eivät koGaannu niin kauan kuin konttoria hoidetaan vä-tt 
liaikaisilla voimilla, joiden ei kannata siirtyä tänne va

kinaisesti asumaan kun täälläoloaika komennusluontoisena 

on rajoitettu ja siten estää säännöllisen asumisen ja elä-

män järjestämistä. 

x~eisiä huomautuksia. 

Kuten jo tuli mainituksi ovat posti- ja muutyh-

teydet Ltä-Karjalaan muuttuneet ja parantuneet niin, että 

välittruninen ja uudestaan postittaminen Sortavalassa on 

muodostunut suoranaiseksi haitaksi ja ajanhukaksi. Suhde 

sotilasviranomaisten ja pankin välillä on valloitetulla 
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"alueella ollut suurin piirtein [{loi tteeton, mutta takai-

sinvalloitetulla puolella on asetuttu vähemmän ~mnärtä-
____ --~-~-~- :1 _.......,. ~ • • ~ -..,. .... "'~ _ .. ~ .~, '~.;l~ ",,:.-;-' y... --.} ~:" .... '~ 

väiselle kannalle pankin toiminta~n i}.ähden ja tarpeel-
----~ .... - . :}~ - ":"~.-...... ..(,-, .. ~.:.: ':;., 

lista virka-apua on ollut monta kel~taa vaikea saada , ku-
--.............:;. - ::~.:..~.,.;.& rtJ,:l ~.AI< .. -.. ,,"!"';:::. ,- .~ ... .." - .': '" -=' ~ ~"'J- _ .. 

ten huomaa jo siitä, että meiltä kielletään oikeus se,a-

da muonitukse~ne järjestetyksi valtion varastoissa, kuten 

alun perin oli sovittu • 

Johtopää töksenä edelläolevasta esitän kunnioit-

taen Johtokunnan harkittavaksi ja mahdollisia toimenpitei-

tä varten seuraavaa: 

Ehdotus -- - --
pankkiolojen järjestämiseksi Laatokan- ja siihen liittyvän 

Itä-Karjalan piirissä t~nikuun 1 p:stä 1942 lukien. 

S 0 r t av a l "a. 

Pankin konttori asetetaan vB~inaiselle kannalle 

nimittärnällä sinne siihen kuuluva henkilökunta, joka muut-

taa asumaan kaupunkiin ja nauttii palkkasäännörunukaisia 

palkkaetuja. Konttorin jälleenrakentaminen jatketaan ja 

kiirehditään oman vakinaisen johtajansa valvonnan alaise-

na. Konttori lakkaa olemasta asioimiston keskuksena, mi-

hen tehtävään se ei koskaan ole soveltunut. Tarpeen vaati-

es sa voidaan sen holvitiloja käyttää edelleentoimitetta-

vien rahojen säilytyspaikkana, josta lähikonttorit voisi-

vat saada tarpeen~timan kassanlisäyksen~ä. 

b.J;;L!U!:2..!. 

Pankin asioimisto muutettaisiin ylimääräiseksi 

haarakon~ toriksi , joka olisi suoranaisessa kertomussuh

teessa pääkonttoriin ja sinne määrättäisiin tätä lisät yö-

tä varten konttoriapulainen . Es imiehen tilalle tulisi v . a . 



johtaja kaikkine oikeuksineen ja velvoituksine€n ja ,toi-

minta laajennettaisiin kaikissa suhteis a mU'l" a.'en h • aara-

konttorien tasalle. Asianomaiset tili t ja lcassa siirret,

täi si in konttori en ti Iin ja lä.hetevaroj en kautta Sorta

valasta Aunuk sen kontt,orin suoranaiseen hallintaan. ' Uusi 

konttori varustettaisiin tarpeellisilla kirjoilla ja 10-

makkeilla ja sen nimi. muuttuisi nykyisestä Suomen Pankki 

7 Kpk / 6324 : stä olemaan Suomen Pankin ylim. Aunuksen 

konttori . 

As i oimi sto lakkautettai si in tekemi:illä Kansalli s-

Osake- Pankin ja viranomaisten kanssa sopimus siitä, et-

tä mainittu pankki saisi haltuunsa asioimiston nykyisen 

huoneuston tilapäiseksi toimipaikakseen ja siellä ottaisi 

meidän puolesta hoitaakseen ne muutrunat tilit, joita ei 

yhtä hyvin voida hoitaa Sortavalasta . tai Aunuksesta päin. 

Asioimiston kalusto ja tarpeisto sruaoin kuin kassavarat-

kin vedettäisiin takaisin Sortavalaan käytettäviksi täy-
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i dennyksenä muualla. Henkilökunta määrättäisiin takaisin 

1 varsinaisiin tehtäviinsä, joissa se tod~nnäköisesti so

i veltuu paremmin kuin rintamapalveluksessa. 
1 • 

:Ä ä _!Li_§.-1_.L.~n a. 

As ioimisto olisi samoin kuin Aunuksenkin ylen-

nettävä ylimääräiseksi haarakonttoriksi. Tämä kävisi päin-

sa hyvin vähin muutoksin, lcun täydellinen henkilökunta jo 

on olemassa siellä. Jos liike edelleen kasvaa nykyisestään , 

tulee joka tapauksessa mieskassanhoitajan määrääminen sin

ne harkittavrucsi, joten se on tästä ehdotuksesta riippmaa- , 

ton kysymys. Samat tilien ja kassan siirrot ja vastaava 
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nimenmuutos kuin Aunuksessakin tuli s i järjestettäväksi . 

Niin Äänislinn~kuin Aunukseen nähden olisi 

kenttäpostio s oite määrätarkoituksia varten säilytettävä 

ja, rintama- asioimistoja varten hyväksyttyjä ohjeita tu

li si noudatta,a kunnes olot ja aj at sallivat lopullisen 

päätöksen tekoa konttorien kohtalosta • 

Konttorien valvonta ja tarkastus tulisi hoidet-

tavaksi pääasiassa kuten tähänkin asti joko Sortavalasta 

tai Joensuusta käsin, mutta tarkastajan palkkaus järjes

tettä isiin kuten Oulussakin, koska se tapa tulee pankille 

edullisemmaksi. 

Konttorien henkilökuntien tulisi toi s taiseksi . 

toimia siihen komennettuna ainakin sodan päättymiseEin saak-

ka, minkä j ä lkeen vasta voi ajatella asiain vakiinnutta-

mista olosul1tei den mukaan. 

Sortavalassa, marraskuun 30 p:nä 1941 


