
Pano- ja ottotiliveloitusten suorittaminen yks i .nomaan shekkejä 

I vastaan un osoittautunut useissa t apauksissa liian hitaaksi menettelyk-
J. 

si ainakin Suomen Pankin uusissa rintama-asioimistoissa, alueella, jossa 

yhteydet ovat p itkien matkojen takia huonot ja jossa mahdollisimman suu

ri joustavuus kuitenkin olisi sangen tarpeellista. 

Tämä haitta on poistettavissa siten, että tilien haltijoille kii-

reellisissä tapauksissa sallittaisii n puhelimessa annettavien maksukäsky-

jen käyttöoikeus edellyttäen, että täten annetut maksumääräykset· heti kir-

j a llisesti vahvistetaan kulloinkin kyseessä olevaan asioimistokeskukseen 

ja että pilhelinmä··.r äysten vastaanottamisessa noudatetaan sovittua käskyn 

antajaan ja määrään sovellettavaa tarkistus- ja varmennusmenetelmää. 

Tarkemmin esitettynä olisi menettely käytännössä seuraavanlainen. 

A:lla on tili esimerkiksi Sortavalan konttorimme alaisessa Aunuksen asioi-

mistossa. Ollen itse Joensuussa hän haluaa kiireellisesti maksattaa Aunuk-

sessa olevan tilinsä veloituksena 10.000 markkaa Äänislinnan asioimistos-

tawne $amassa kaupungissa olevalle edustajalleen B:lle. A soittaa Joensuus-

ta Äänislinnan asioimiston esimiehelle maksumääräyksensä ilmoittaen samalla 

vain tilin haltijan ja pankin edustajan tiedossa olevan vaihtuvan tunnus-

numeron sekä sovitun määrävarmennuksen. Käsky on annettava asioimisto-oh

jeiden 36 §:n mukaisena puhelinsanomana, joka sellaisenaan tunnus lukua ja 

mää r ävarmennusta lukuunottamatta kirjoitetaan puhelinsanomapäiväkirjaan. 

Maksukäskyn perusteella asioimistossa laaditaan tavallinen maksumääräys-

lippu tarpeellisine kaksoiskappaleineen varustettuina otsikolla " Kontto

rien tili Sortavala ". B:n saapuessa Äänislinnan asioimistoon luovutetaan 

hänelle makst@ää räyksen edellyttämä erä tavanmukaista kuittausta vastaan . 
.-r 

Asioimiston kassanhoitajattaren on kuitenkin kaikkea mahdollista varovai-

suutta noudattaen varmistuttava siitä, ett ä kysymyksessä on juuri" A:n tar

koittama B. Asioimiston ja sen keskuksen vä linen menettely on samanlainen 

kuin toispaikkaisten shekkien suhteen yleensä on käytännössä, vaikka var-

sinainen shekld toistaiseksi puuttuukin .. Samalla kuin A on antanut veloi-
4/-"-.d.-CLI...: ./ t' 

tusmääräyksensä on hän velvolline~ vahvist amaan käskynsä kyseessä olevan 

asioirnistoverkoston keskukseen, siis tässä tapauksessa Sortavalaan. Sa-

malla on oheistettava varsinainen pano- ja ottotilishekki, joka kahdesti 

maksamisen välttämiseksi on varustettava punaisella poikittaismerkinnällä 

" PUhelinmääräys Äänislinnaan " 



-

Jos A antaa pUhelinmääräyksensä esimerkiksi Kemijärvellä sijaitsevaan 

asioimistoornme, jonka keskuspaikka on Oulu, on menettely samanlainen. Vahvis 

tus. shekkeineen lähetetään nytkin Sortavalaan, jonka lukuun Oulun konttori 
. t 

toimittaa tavanmukaisen konttorientiliveloituksen. Kuitattua maksumää~äystä 
- ",. 

käsitellään kuten shekkiä ja maksumääräyksen kaksoiskappaletta käytetäap 
". \ 

kassatodisteena. 

Koko ehdotetun menettelyn onnistumisen perusedellytys on, että puhe-

linmääräysten anto-oikeus sallitaan vain sellaiselle tilin "haltijalle, jolle 

pankin johtokunta katsoo sellaisen oikeuden voivansa antaa ja joka kirjalli-
\ 

sesti sitä on johtokunnalta anonut si toutuen samalla vastaamaan siitä, e,ttä 

katetta ei ylitetä, jolloin koko tili menettäisi pano- ja ottotilin luon-

teensa. 

PUhelinmääräyksen antajan toteamiseksi ehdotetaan seuraavaa menetel-

mää: 

maanantai = 1 

tiistai = 2 

keskiviikko = 3 

torstai = 4 + kuuk'auden päivä = oikea antaj a 

perjantai = 5 

lauantai = 6 

sunnuntai = 7 

Saatuaan yhteyden puhelimessa asioimiston esimieheen lausuu tilin 

haltija esim. 21/11'41 luvun 26 

22/11'41 " 28 

23/11'41 " 30 

24/11'41 " 25 

25/11'41 " 27 

1/12'41 II 2 ja 

8/12'41 " 9 j .n.e. 

Vastaanottaja toteaa, että luku on oikea ja ottaa vastaan varsinaisen 

maä r äyksen. Sivullisen on vaikea keksiä avainlukua , ,j oka kuitenkin on kyllin 

yksinkertainen nopeasti laskettavaksi. 

Mää r ä lausutaan ensin tavalliseen tapaan esimerkiksi kaksikymrnentä-

y):1deksäntuhattakolmesataanelj ä kymm.entäyksi markkaa 40 penniä ( == 29.341: 40 

ja tarkistetaa n heikon kuuluvaisuuden aiheuttamien virheiden välttämiseksi 

seuraavan menetelmän mukaan: 

0 = Eino 5 = Matti 3 Kalle 8 Pekka 

1 Heikk i 6 = Niilo 4 = Lauri 9 = Yrjö 

2 = Jussi 7 = Pa avo 



siis: " Jussi, Yrjö, Kalle, Lauri, Heikki ja 40 sadasosaa II ( = 29.341:40 ) 

Pennejä ei koskaan saisi nimill ä to i staa. 
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Pro memoria 

puhelinshekkien mahdollisesta käyt t ämisest ä 

Suomen Panki s sa maksujen välitysmuotona. 

Tarpeen ~aatiessa ja varsinkin kiireellisissä ta-

pauksissa , jolloin on vaikea toimittaa maksumääräyksiä pe

rille tavallisia apuneuvoja käyttäen vo i s i ajatel l a uuden 

shekki muodon käytäntö önottamista sillä tavalla , että maksun 

lähettäjä , jolla tulee ol&a asianmukai nen pano- ja ottotili 

jossain pankin konttorissa , voisi suoraan vastaanottajaa lä ~ 

hinnä olevaan pankin konttoriin sanella puhelimitse kirjoit -
, 

taman sa shekin täydellisen tekstin, jonka vastaanottava kont -

tori täyttää tarkoitukseen varattuun kaavakkeeseen ja jota 

puhelinj äljennöstä vastaan maksu asiaankuuluvaa , laillista 

kui ttausta vastaan suori tetaan she'lcin tekstis s ä määrätylle 

henkilölle , jonka kuitenk i n tulee pätevästi todistaa henilöl'" 

lisyytensä. 

Teknillises-ti olisi asia järjestettävissä seuraa-

vien periaatteiden mukaan . 

Lähettäjän tulisi -täyttää ja täydellisillä alle -

kirjoituksil l a varustaa tavallinen sliekkilomake , jomka hän 

puhelimessa kaikkine merk intöineen ja numeroimeen sanelee 

jäljennettäväksi . Sanelun jälkeen hän varustaa shekin poik-

kiviistoisella merkinnällä , josta selviää , että on kysymys 

puhelinshekistä sekä mihin se on puhelimitse annettu esim. 

11 PUHELI N S HEKK I A u n u k s een" . 

Näin merkityn shekin tulisi hänen ensi tilassa 

toimittaa sille pankin konttorilIe , jossa tili pidetään , 

eikä siis sille , johon puhelinmääräys annettiin . 

Puhelins anomaa vastaanottavalla kont t orilla tuli-



si olla käytettävissään tavallisia pano- ja ottotilin shek

kilomakkeita, joista kuitenkin puuttuisi juokseva numero. 

Vastaanotettuaan puhelinsanoman täyttää virkaili

ja tämmöisen shekkijäljennöslomakkeen saatujen tietojen pe

rusteella, jolloin on huomattava, että myös kaikki tiedot 

kuten alkuperäisen shekin juokseva numero, tilin numero, 

määrä numeroilla ja kirjaimilla, muu teksti, mikäli se ei 

ole valmiiksi painettu sekä kaikki allekirjoituksiin ja nii

hin kuuluviin leimoihin kuuluvat merkinnät mitä tarkimmin 

tule~at merkityiksi asianomaisiin paikkoihin. 

Shekkijäljennös täytetään joko kirjoit~skoneella 

~,",l?-is.t,§ vä_:~lpau~~~ käyttäen tai käsin pun ... ~~l~, jotta se 

heti eroittautuisi tavallisesta shekistä. 

Tätä shekkiä, jossa myös olisi valmiiksi painettu-

na poikkiviistottainen merkintä "Puhelinshekki", käyttää 

konttori aivan kuten tavallista toispaikkaista shekkiä aina-

kin . Siihen tulee siis tavanmukainen merkintä lunastuspai-

kasta ja~ajasta sekä 1UlliSETTU ja se lähetettäisiin ensi pos-

ti ssa, tili tettäväks.i. Lunastustilai suudessa täytetään tavan-

mukainen punainen maksumääräyslippu, joka huomataan kontto-

rien tilillä. Shekki siirretään ja maksumääräyslippu kuita-

taan. 

Konttori, jossa tili hoidetaan saa siis ensin vas-

taanottaa alkuperäisen shekin tilin haltijalta ja tekee sen 

perusteella tarpeelli sen va,rauksen tilikirj assa kuten shek

kejä varmennettaessa ja vasta saadessaan konttorien tilin 

kautta k äsiinsä kuitatun jäljennöksen liitetään molemmat 

kappaleet yhteen ja määrä vähennetään lopullisesti tilil tEi,. 

Jos jäljennös syystä tai toisesta häviää , mutta 

-oankin tileistä käy selville, että sitä vastaan on suoritus 
~ . 

tapahtunut, käytetään alkuperäistä vähennyksen pohjana sen 

jälkeen, kun sen t akasivulle on tehty merkintä jäljennöksen 



kohtalosta. 

Jos sattuisi niin, että jäljennös ehtii perille ennen 

alkuperäistä shekkiä , menetellän kuten ainakin lunastetun 

shekin saapuessa ja alkuperäisen tehtäväksi jää aikanaan 

ainoastaan varmentaa jäljennöksen oikeaa alkuperäf. 

~lkuEer~istä sh~kkiä vastaan, jos~ on merkintä 

HPuhelinshekki" ei saa koskaan suorittaa maksua tai sen pe

rusteella tiliä h;zvittää. 

Puheli nshekin jälj~Qskappale on lunastuskelpqi

n~ainQ§staan siinä konttorissa,~ossa se on kirj.~~tettu. 

PWlelinshekki on peruuttruaaton eikä sitä voida 

kuolettaa. 

Puhelinshekkien käyttö on kokonaan tilinhaltijan 

vastuussa ja on hänen varmistauduttava siitä, että sanelu 

otetaan oikein vastaan vaatimalla sen vastaanottajan tahol

ta toistettavaksi. 

Jos lisävarmennusta katsotaan tarpeelliseksi oli

si syytä merkitä shekin niin hyvin kuin jäljennöksen vasem

paan alakulmaan kuka sanoman antoi ja kuka sen otti vastaan 

kuten puhelinsanomissa yleensä. 

Tämän suunnitelman toteuttaminen ei aiheuttaisi 

pankin taholta muita toimenpiteitä kuin konttori en ja. asioi

mistojen varustamista numeroimattomilla pano- ja ottotiliR 

shekkilomakkeilla, joihin on poikkiviistoon painettu sana: 

"Puhelinshekki". 

Jotta shekkijäJ.jennökset paremmin eroittautuisi

vat taval l isista sheke i stä , voi taisi nii tä vC'.lmistettaessa 



käyttää vaikka ruskeata paperia . 

Saadakseen oikeuJlkäyt tää puhelil1shelckej ä tuli si 

tilinhaltijan tehdä siitä kirjallinen anomus J6htokunn~11e, 

joka luvan myönnettyä kiertokirjeessä ilmoittaa konttoreil-

le keille näitä oikeuksia on myönnetty. Myönnettäessään jol-

lekin puhelinshekkioikeuden antaa Johtokunta s8~alla tarpeel 

liset ohj eet asianomais~.lle , mi ten tätä shekkimuotoa käy te-
( 

tään . Myöskin voi asiakas ehdottaa erik oista, s8,lamerkin 

käyttämistä ja on s iinä tapauksessa, että sellaisesta s0vi

taan, asiasta salaisella kiertokirjeellä ko nttoreille tie-

doitettava. 

Näin ehdottanut, Sortavalassa, marraskuun 9 p : nä 
1941 

• • •• • A' • • • 
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Pro memoria, 

joka k oskee asiakkai~en suoraan antamia puhelinmaksumääräyksiä • 
.... . ~ 

Viitaten aikaisemmin laadittuun muistioon puhelin-

shekkien käyttöönottamisen mahdollisuuksista, minkä ehdotuksen 

mukaan käytettäisiin tavallinen pano- j a ottotilin shekki siihen 

liittyvine jäljennöksineen a i n oana v älineenä, tulee täs s ä otetta-

vaksi huomioon muita käytännön kannalta toteutettavissa olevia 

mahdollisuul{sia. 

Edellinen pro memoria oli rakennettu s ille periaat-

teelle, että pano- j a ottotililtä yleensä ei saa nostaa rahaa 

muuta kuin shekkiä v as taan, periaate, j osta pankk i ei ole myön-

tänyt muita po i kkeuks ia kuin s e, että kotimainen cle a ringvelka 

on saanut suoraan rasitt a a mainittua tiliä ilman että siitä shek-

kiä tositteeksi vaaditaan, ja jota peri aate tta olisi syytä e d el

leen noudattaa. Myös oli siinä ote ttu huomioon, että pankille eh-

dotetun järjestelmän mukaan olisi aiheutunut mahdollisimman vä-

hän kustannuks i a ·, sekä että järjestelmä olisi mahdollisimman yk-

sinkertainen käytännössä toteuttaa ja siis antaisi hyvin vähän 

tilaisuutta väärinkäytöksiin. 

Koska kuitenkin Johtokunta katsoo, että järjestelmä 

ehdotetussa muodossa voisi tulla väärin käytetyk si ja vielä 



katsoo sen laillisuuden kyseenalaiseksi, on keksittävä joku muu 

muoto asian järjestämiseksi. 

Ensimäisenä ratkaisuna tulisi silloin tavallinen akkre-, 

ditiivi kysymykseen, joka kuitenkin estää rahamäärien lähet tämistä 

muuta kuin etukäteen sovituille henkilöille ja joka asettaa rajan

sa suorituksen määrään ja aikaan nähden ja josta olisi määrättävä 

uudet perusteet perittävien kulujen ja provisioiden suhteen. Tämä 

järjestelmä on tietysti pankin t apojen puitteissa helposti toteu

tettavissa, mutta on kankeutensa puolesta vähemmän suositeltava, 

eikä se v a staisi niitä vaatimuksia, joiden ratkaisua uuden järjes

telmän kautta tavoitetaan. 

Toinen mahdollisuus olisi se, että pankki luopuis i vaa

timuksistaan, että pano- ja ottotililtä suoritetaan maksuja aino

, as taan shekkiä v as taan tai clearingvelan täyttämiseksi j a s en si

j aan hyväksyisi jonkunlaisen kuitin ' shekin asemasta. 

Tähän tarvitaan paitsi erikoinen kuitti myös määrätyn

lainen ilmoituskirje lomake, joka annettaisiin asiakkaan käytettä

väksi ja jol~a hän osaks i varmentaisi antamansa puhe linmääräyks en , 

osaks i v a ltuuttaisi pankkia määrällä rasittaa as i anomaista tiliä.. 

Järjest e lmä tässä muodossa on muuten jokseenkin sama kuin aikai

semmin ehdotettu puhe linshekkijärjestelmä , mutta kaipaa lisä- lo

makkeita ja laajempaa varmennus ta. Mitä taas tulee laillisuuteen, 

v oidaan siitä olla hyvinkin eri mieltä niin kauan kuin pohjana on 

pano- ja ottotili. 

Kolmantena vaihtoehtona olisi ajateltavissa aivan eri

kois en tilin aloittaminen, jolta nostaminen olisi mahdollinen ai-



noastaan määrät ynl a ista puhelinmääräykse en peru s tuvaa kuitti a vas-

taan, mutta k oska käyttö muod ostui s i erittä in rajoitetuksi tuskin 

kannat t aa aja t e lla tät ä mahdollisuutta, joka muutenkin a iheutt a i si 

paljon kuluja ja lisähankintoja. 
-~~-_:..... I'M..O: ~ 

Nä~ kaikki~ näkökoh~ huomioonottaen tuntuu siltä, 

kuin alkuperäi nen s uunni telma ka i kesta huolimatta olisi paras , 
~...:tt)AM_ trn;a e...-. ;/,.,~, #A1 tt:~:4 e'411e\"o • . 

jos .. .. , ,," ' .L ~fp~~s,.....;t-@~H!~fi~ . Myös t ämä 

on mahdollista, jos a lkuperäisen shekin asemasta l aaditaan ilmoi-

tuskirje, jo ssa on otet tu huomioon ka i kki she lckiin kuuluva t tekst: 

osat, mutta j oka on niin l aadittu, et t e i sen perusteella missään 

tapauksessa voi tulla kysymykseen~ maksun suorittami nen. Sen 

tuli s i o l l a suunnille en ffeuraavan mallin mukainen: 

"Ilmoituskirje 

Suomen Pa nkin k on ttor ilIe -----

Allekirjoittanut on tänään puhelimitse antanut pankin 

-------k on ttor ilIe määräyksen puo l es t amme aset t aa puhe lin -

shekin 

N: 0 0000/ ________ makse ttava ks i kene lle 

määrää ja jonka määrä on 

______ ~~~~~~~ ______ - & / 100 
( kirj a i milla ) 

mk 

eli si i s mk 00000 :00, minkä shekin pyys i mme ja valtuu-
( numeroilla ) ~~ 

n konttori_nEne käskystämme al l ekir-
./-

~mme 

j oittamaan sekä sitä v as t aan laillista 1cuittaust a vas t aan maksua 
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suorittamaan. Määrällä p yydämme ~~tn~~ Teitä veloittamaan 

pano- j a ottoti liämme N: o 0/00 k onttoris sanne 

(Leima ) 
VI 

Tfunän ilmoitusk irj e en n oj a lla t eht ä isiin tarpeellinen 

tilivaraus j a it se tilin v e loittami nen t apahtuu puhelinshekin 

saavuttu a . 

Näin järje s t e ttynä ei sama s ta sheki s tä synty i si muuta , 

kuin yksi kappale j a se olisi kaikissa suhte iss a laillinen, vaik-
.... 

ka tilinha ltijan a llekirjoituks et eivät tule tilin nimen alla 

näkyviin, kun p ankki i l moi tuskirjeessä olevan valtakirjan nojal12 

varustaa sen omilla all eki r joituksillaan. Menettely olisi muuten 

sama kuin alkuperäi sessä pro memoria s s a mainittiin. 

Ilmoituskirjeet toimite ttaisiin as i akkaille shekkikir-

j an t a paisissa vi hoissa ja jokainen lomak e oli s i varustettu juok-

sevalla numerolla , jonka lisäks i viistoviivan t aaks e tulisi s o-

vittu varmistusluku, jonka pankki on puhelinshekkioikeutta myön-

nettäessä määr ännyt käytettäväksi. Näistä lomakevihoista kannet-

tai s iin kuluj a peittäv ä maksu , elle i ka tsota edulli semmaksi ot-

tan käytäntöön määrättyä sisäänkirjoitusmaksua t ähän tarkoitQ~-

s e en. 

Mikään ei es t ä isi pankkia itse sisä i sessä työssään 

käyttämästä näitä puhelinshekke jä nykyi sten puhelin- t a i sähke-

määräyst en asemas ta, s illä se korjai si erinäisiä puutteellisuuk-

s ia nykyi se ssä käyt ännössä. 

Ensiksikin olisi makset t ava määrä kirjo iss a pano- ja 
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ottotilillä kunne s se maksetaan eikä jäisi roikkumaan niin sano'

aksemme ilmassa . Tätä tarkoitusta varten ava i s i joka k onttori itse 

ä än varten oman tilin pano- j a ottotilissä, johon jokainen maksu

määräys merkittäisiin pannuksi ja varustettaisiin juoksevalla nu

merolla, joka sitten tul~si puhe linshekin num8roksi. Tois ena lu

kuna shekin n~uneross a olisi pankin sa l a inen avainluku. Shekin saa

vuttua mä äräyksen antanee lle konttorille velo i t e ttaisiin pano- ja 

ottotiliä t av a llisessa järjestyksessä. K ill1 myös k irjemääräyksiin 

nähd en voitaisiin ottaa s he kkikuittaus käytänt öön ja nekin mer k i

tä v äliaikai ses ti t ässä tarkoite tulle maksumääräysten tilille 

poistuisi nykyinen luonnoton tilanne , että k onttorien tililtä suo

ritetaan maksuja suoraan as i akkaille , vaikka tili onkin tarkoite t

tu yksinomaan k onttorienvälistä tilij är jeste lyä varten. Myös kuit

tien kir j avuus poistu i s i s amalla . 

Täss ä t a r koitetuss a pano-ja ottotiliin liittyvässä 

aputili ssä käytettä i s iin tilin numerona as ianomai sen konttorin 

peru snumer01kautta M e li siis es i mo Sorta v a l an k onttoriss a N: o 7/n 

jossa M t a r koitta a maksumääräystä tai mui stiota . Pääkonttorissa -_ 

j ä i s i luonnolli s e s ti tili n merki ks i N: o M. 

Milloin kirje- t a i puhelinmäära ys t a rkoittaa jonkun 

pa no- j a otto- t a i muun ti lin suoranaista hyvi ttfuli stä olisi tä

mä s heki ssä ma i n it tava ja kuittauksen asemas ta tulisi merkintä, 

että hyvitys on t a pahtunut määräyksenmukaisessa järjestyksessä. 

Näin järjestettynä pitäisi järj estelmästä olla ka ik

k i a lkuperäi seen suunnit e l maan sisältyneet hai tat p oi s t etut , ei-
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f 

kä sen l a illi suudesta j a varmuudesta luuli s i olevan e p ä ilystä . 

Lomakke ita t a rvittaisiin yhden uuden as emas ta kak-

s i, n i mi t t ä in ruskea shekkilomake ja ilmoituskirjelomake j a , 
.) 

jos myös kirjemääräyksistä otetta i siin shekkikui t t aus käytän-

töön, voisi jättää shekki lomakkeesta p oi s p oikkivii sto t t ainen 

merkintä "Puhelinshekki" j a määrätä, että mai nittu merkint ä 

tehdään vas t a shekkiä k ir joitet t ae s s a jo s a i he tta on. 

Lisäks i olisi shekki lomaket ta pai ne t taessa tekstin 

a lle varattava tilaa tilinhaltijan nimelle j a sen alle 

"Käskystä: Suomen Pankki 

II 

Tarvittava t salamerkit määrää pankki puhe linshekki 

oikeutta myöne ttäessä eikä as i akas , kuten aikai selnmas~a pro 

memor i assa erheelli sesti tuli mai nituksi. 

Sal amerkeistä, mi e luimmin k olmenumerois i a lukuja, 

olisi l aadittava valmis luettelo kahdessa kappal eessa, joi s t a 

toinen säilytettäi si i n Joht okunnas sa ja toinen pääholvi ssa ja 

johon tehdään merkintä joka ker ta kun :.::.z.bmä on ot e ttu 

käyt t öön joten saman ryhmän ant aminen IRaa l:k@ as i akkaalle e i tu-

lisi kysymykseen . 

Koska tämä kysymys kuit enkin t u l ee ajankohta i seks i 

vasta sen jälkeen ku n päätös pu he linshekin käyttöönottamisesta 

on myönteisesti r atkaistu jääkö ön ehdotus avainl ukuluetteloksi 

myöhempään v aihees een tai k o.konaan tekemättä asian kehi tyksestä 

riippuen. 

Näin suunnite llut j a ehdottanut, 

Äänis1innassa, ma~~3 p'~ä 1941. 
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