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Kulkulai t osten ja yleisten töiden Ministeriön 

Työvoima.osas"tolle. 

Sisäasiairuninisteri ön kirjelmän 16/ 4 1941 n 43(;9 edellyttämää 

vlrastohenkilökunnan lilkekannallepanokortistoa l aa.ditt esaa Suomen 

Pankki piti ehdottor~na ohjeenaan Puolustus l ai t oksen etua. Tätä nou-

datettiin niin perusteellisesti, että henkilön kelpoisuus Puolustus-

voimain palvelukseen arvioit iin melkeinpä poi~ceuksetta hänen saaman-

sa asekout utuksen ja sotilasarvon mukaan . Pankki j ät täytyi nostovä-

keen kuuluvan tai kokonaan asekoulutusta saamattoman t yövoiman varaan. 

Kun liike1m.nnallepano sittemmin saman vuoden lcesäkuus sa alkoi j 

oli harvennus Pankin miespuolisten virkailijoiden keskuudessa niin 

suuri, ettiä töiden järjestely kohtasi jo täs s ä va i heessa suuria val-

keuksia . Lisäten työtehovaatimuksia ja melkoisen tottQ~tonta na is-
<Ylti.; 

työvoirooa apupckäyttäen tultiin tällöin kuitenkin toimeen . 

Pä~~jan esityksestä Suomen Pankki avasi käynniss ä olevan sodan 

aikana Puolus tusvoimain rahoitushuollon käytännöllist ä järjestelyä 

varten uselta uusia toimipaikkoja vallatuille alueille ja niiden vä-

llttömään läheisyyteen . Näissä ns. rintamatoimipaikoissa tarvittiin 

välttämättä esimlehiksi miesvlrkailijolta , joista valn osa Päämajan 

toimesta vapautettiin Puolustusvoimista . Täten muodostui tilanne 

Pa kissa entistäänkin vaikeammaksi. 

Samoihin aikoihin lisääntyivät työt Pankissa huomattavast i l ä -

hinnä solmittujen uusien clea ringsoplmusten , sodan aikana välttämät-
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tömän valuuttatarkl<:ailun p Puolustusvoimain hankint jan rah ituksen 

hoitamisen sekä muiden uusien toimintojen t akia. . Kun pankkitehtä-

vili muutenkin poik~eukselllsen ajan vaatimusten takia si_rtyi yksl-

tyispankeista. valtiopankkiln ll on miespuolisten virkaiLijoiden puute 

johtanut siihen, ett·· pankltltyölle välttämättömän va.rmuuden 'n. jous-

tav uden säilyttäminen on tuottanut vaikeQ~sia~ puhumatta~1an 891-

miesten j a muiden vastuunalaiseramilla paikoilla. toimivien virkamies-

ten ilmeisestä ylikuormituksesta . 

Parastaikaa. käynnissä olevat ktltsunnat saattavat j ht~ siihen, 
. (

'U -c f!...{,I<. 

että aikais emmin kutsuttujen lisäksi~n pari Pankin palvelukses -

sa olevaa tärkeätä toimenl~ltijaa joutuisi asepalvelukseen . Tä~män 

j hdosta Suomen Pankin johtokunta pyytää ku...'1Il1.oittaen edellä sanot-

tuun viitateno että alempana mainituille kahdelle kutsuntaan joutu-

valle Pankin toimenhaltijalle myönnettäisiin Ly-määräys velvoittamal-

1a heidät hoitamaan nykyistä tehtäväänsä Suomen Pankissa, nLmittäin 

aikaisemmåssa kutsunnassa sairaallolsuuden takia vapautett Suomen 

Pa.nkin kaDlI'eerl 

öste~lundj) Paul-Erik Ludvig, joka on syntynyt 27/12 1909 HangossB o 

Kamreeri Österlund on toiminut Suomen Pankin ulkomaan clea-

ringosaston esimiehenä vuodesta 1939 alkaen ~ Hän on rgBni-

soL11.ut ko. erittäin runsastöisen, nykyisin noin 30 virlmili~ 

jaa käsittävän osaston työskentelyn tarkoitustaan vastaavak-

si avustaen samalla uusien clearingsopimusten solmiamisesstl 

ulkomaiden kanssa~ Iän on osallistunut Suomeasa. tai asian-

omaisissa maissa käytylhin clearingsop~usneuvotteluihin 

Ruotsin , Norjan, Tanskan, Saksan, Hollannin, Belgian, Sveit-

sin, Unkarin, Italian, Romanian, Bulgarian ja Slovakian kans

sao Herra ··sterlundin alallaan saavuttama kokemus ja. asian-

tuntemus ovat Pankille sLl.csi välttämä.ttömät, ettei hänen kor

vaamisånsa. toisella virkamiehell~ ole ajat,elta vissa. Kam

reeri ~sterlund kuuluu Helsingin Suojeluskuntapiiriin,ja on 

hänen osoitteensa Apollonkatu 21 A 15. 

Forsström, Karl Birger, joka on syntynyt 18/1 1905 IIelsinc issä. 
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Forsström on työskennellyt Suomen Punkin setelipainon kal-

vertajana noin 20 vuotta saavuttaen osastonss . erikoistehtä-

vlssä ainutlaatuisen ammattitaidon . Pankin setelipainon 

työmäärä on nykyisin suuri jOht en tämä setelien ~ p sti- ja 

leinBmerkkien , obligatioiden ytn .. arvopapereiden valmistuksen 

huoma.ttavasta lisääntymisestä. sodan aikana. Painolaattojen 

v..alvert8.mlnen edellyttää l1IJlID3.ttttaitolsen työvoiman säilyt-

täm1stä vähintään nykyisellään ~ Suomen Pankin setelipa.inon 
. +0/ 
kaivertamossa säännönmukals1ssa oloissa työsken,dvlstä neljUs ~ 

tä miehestä on kaksi nykyisin asepalveluksessa . Jäljellä 

levista kahdesta toinen on 58-vuotlas,ja koska h<~en työte

honsa k~ovian takia on huomattavasti heikent~Lyt , jää 

Forsström ainoaksi kaivertajaksi y jonka mahdollisuuksiin 

voidaan ehdottomlJ.stl luottaa 0 Erikoisesti on huomattava? 

että Forsström on setelipainossamme ainoa, joka pystyy hol~ 

tama.an rotatiokoneessa tarvittavien painolaattojen valm.1s-

tukseen kä.ytettävää jyrsinlaltetta 0 Kaivex·taja F01"sström 

kuuluu Helsingin Suojeluskuntapiiriln, ja on hUnen ·soitteen-· 

ss. Agricolankuja 8 A 31 0 Kuta unnassa kuluva.n syyskuun 15 

p :nä hänet kelvoitettlin asepalvelukseen saaden hän kutsun-

tanumeron 27S!aI/21./HS . 

Samalla Suomen Pankin jOhtolOLnta pyytää kunnioittaen alussa 

maL~ittuihin perustelulhin edelleen viitaten Kulkulaitosten ja yleis-
,/ 

ten töiden f>l1nlsteriön suosiolllsta. toimenpidettåj että Suomen Pan-

kln valuuttaosaston käytettäväksi ensi tilassa vapautettaisiin vaki

naisesti Suomen Höyrylaiva O/Y:n palveluksessa oleva. ~ nykyisin Ha.-

lilan kenttäsairaa.lan taloudenholtaja.ksl mää.rätty sotilasvi~kall1ja 

Backlund , Charles Ernf'rid, joka on syntynyt 29/4 1906" 

Suomen Höyrylaiva O/Y suostuu puolestaan luo\~ttamaan maini-

tun virkailijansa toistaiseksi Suomen Pankin käytettäväksi 

edellytt~ien, että hänet vapautetaan nykyisestä tolmest.'1B.n 

Puolustuslaitoksessa . Asia.sta. on neuvoteltu myös Sotatalous

esikunnan kaupallisen osaston l(8.nssR , ja tämä virasto on 11-
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molttanut puoltavansa vapautusanom eta, koska Backlill1d tu

lisi. työskentelemä.än luonamme teht~vis.sä., jotka Päämaja.n 

kuljetus- ja rahtaustolmiston kanssa yhtelsto~ hoide

taan Suomen Panki ssa ~ Koska Pa.nkilla on ollut suurehkoja 

hankaluuksia huolehtlessaan näistä laivausasl ista nykyi

sen henkl1ökuntansa. puittelssa~ olisi Backlundin omaama 

merenkulkuklrjanpidon tuntemus sille välttänilitöntäo Mai

nittakoon, että Suomen Pankki on jo kauan tuloksetta etsi

nyt mainitunlalsta erikoisaslalntuntljaa, jol<a ei 011s1 

asepalveluksessa ja joka muiden tehtävIensä takia voisi 

siirtyä PankIn käytettäväksi . Herra Backlund kuuluu Hel

singin Suojelll:s~ilriin nostoväkimlehenä IB II/ Jl ja on 

hänen nykyinenkenttäosoltteensa Kpk 2/8325 ~ 


