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Pankin
vaihtoehloisenrmenenelylapanr,
ellii yksiryislen
pikkuseteleiden
liikkeelliioloIaillistettllisiin
rai etla
pankki oikeutettaisiinlaskernaanliikkeelleyhden
ruplanarvoisiaseteleira.
Jnlkimmaiseen
ajalukseen
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Ji\e,risirlyre i!a prperirrh:r*Jn.nii hypoteekkiyhdistyksen
perusrarnisedellyryksia
laja Iaskellava
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ta vAli(dmlsriliikenteesta,
HanenKeisarilliselle
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ns. iodellisenarvonmukaisesti.
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mainil(iin,
ettn"niinkijyhassa
jatettiir vieli "punnitt,rvaksi,
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eikool;si
jossainmdarinnoslanut
oli liian suurjrahayksikkd
ettanrn
elinkustannuksia."
Pfiosa esityksesraomisteitiin maanraha-jamuihinoloihinsopivanpaa,
kuitenkinsenselvittiimiseen,
kuinkasetelirahan
ar- hyvinkuunun tilityksissakuin myoskinsuuriruhnyksityisessiiliikkeessa
tapahtuvassa
von vaihtelut ovat saane€taikaaneprv.rmuuden naskunnassa
pienempi,
olettaisi
kaytiintdon
muttakuitenkinvenAja yleisestivallallaolevanpelon
omistusoikeudessa
ja muuttuma(oliiiseen
hopearuplaan
maaratyssa
Iihintatulevaisuurta
kohtaan,
mikl laason lamautlamassa
suhte€ssaoleva
mhayksikkd,sekiisemmoisesja
nut kaikenyritl€liaisyyden uhkaakaikillaaloilla
Keiscrilliselle
M:ljes.
sataprLkre\sr
roimittrc
Hanen
perikatoon
.
saatuakokoteollisentoimeliaisuuden
lcusunronujrehdoruksens:r
rsi0hmuinen
!:lihroehlo,
matsaminen
kurssin reelilleen
Ensiksi
mainrrru
mihinkiian
ralkaimulcJn.mLIki\ruieikajohranuL
oli tehty
Moni seikkaviitlaa siihen,eftaasiassa
Iukuunoltamalta.
Tiissasuunerrsriiyksilyiskohtaa
josilloin.
merkitsi
alustavapaatits
ZachariasTopelius
muuruloks€ksi
nruodostui
aivanjotain
kinsuhteessa
perusteella
muistiin,
etti
keisari
oli otsa
kuulopuheen
Kun raharelormi
rr, kurnoli ollur rcrkorruksena.
valittanut
ehdottaneer
venalaisille
rypyssi
senaatin
sijoitettuvenahinen
aikanaan
toteutetliin.
Suomeen
mhnhdnei voinuthyviiksya.
Mutta
kurssia,
korvauk- seteleille
soiavakisai kirsimisliilinkurssitappioista
' antanutsuostumuksensa
hiin
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"lempeiimmin
uuvuodelta.
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94

delleEhayksikolleselirrEen,
ett6htnen mielestaan suhre€t
sitenmuunuisivar,
ertdSuomenpankkiolisi
Venajlnkinrahayksikko
oli liian suuri.Muutoksea tilaisuudessa
liikk€eseen
Iaskemaan
uudessa
rahayx_
oli editayhtymakohtia
siihenvuonna1840roteulta- sikdssamAAritelriAhopeamhoja,'
ehdottisenaatti.
ma(ajzaneeseen
jonkamukaanerityi- eltapankkioik€utettaisiin
ehdorukseen,
laskemaan
liikkeellesetesestipientAhopearahaa
voitaisiinlyddAer;kseen
Suo_ leita,arvoltaanI ja 5 hopeamarkkaa.
meavarren,ja se liiftyi nahdollisesrimy6ssiih€n,
"Nimelliseen"rahanuudisrukseen
suostuniinpieettaPuolallaoli aina 1860,luvue saakkaomazlo- tanssaodotlama(oman
helposri.PienemmAn
rahatynsajagroszynsa.
yksikonhyvaksyminen
on kyrkettysiihen,e$Ans.
Valitetlavasti
ei misraan
voidalttytaamit:iantetoja SuomenkomiteanjasenenPlatonRokassovskij'n
vuoden1860suunnirelman
esittiijastA.
Snellmansa_ mukaankoko kysymysoli "valiteftavasti..
iourunur
noo,etm Langenskiold
kayff dlaisuuttahyvilse€n Suomessa
niin suurenjulkisenhuomionk;hreeksi,
"hankkjakseen
nimellisenrahanuudistuksen,
josta ettataysjnkielleinenvastaus
olisi aiheutranut
siella
tulisipiantodellinenrahareformi".
Tallaei otevieh lyytynatbmyyuii.Senvuoksioli ministerivaltiosih_
t{ysin selvitetty,ertAehdorusolisi Langenskidldin teerin,kreiviAlexander
Armfelrin, joka oli yle€nsa
tekemA,
vaikla moni seikkatukeekinsellaistakasi- eotlainvarovainen
- helpompisaadalopullinenkortysta.Kansansuussasai maaliskuussa
1860vapaa- kejmmanrahonhyvaksyminen
Ehanehdorukse,r
ra_
h€raksi nimrLelty Langenskiijtd lisdnimen hayksikk0a
koskevaan
yksityiskohtaan.
"markgreven".
Srlomen
Pankinosuutena
oli, etu johrokunta
puol, Rahareforminvalmistelua
sr prenempAd
rahayksikldakarsoen
senolevlnomiaanalenlamaan
elinkustannuksiaja
uudesra
'ahayksikd\rti
serekiehdotuk- Julisrus
annel|iin
4. pair:ina
senrahaflnimeksi.Johtokunra
perustavaa
ehdo(irahayksikkiia huhtikuuta1860allekirjoiierussa
laaua
"nimelu "mark",joka vasiaisi25 kopeekkaa
manifestissa
seknlukuisissarahojenarvohopeas_ olevassa
sa.Nimitysdoli rahanlaskussa
ym. koskevissa
maassamme
kayterty maariil,leimojr,meralliseoksia
ase_
ja julistuksissa.
ennenkin
eik!sesiisollurvierassenvaestolle.
ManifesrinkautraSuon,cIe
Mark, tuksissa
kaolisisiuendesirnaalijarjestetmaa
kayluenjaetrrva saadedin"ominainen'Maikka"niminenraha-yksataanyhta suureenosaan,joita kursurraisiinkrn sikkit,jaettunasataan
"Penni"nimiseenpienempaiin
''osiksi",
tullensiisjokainen"osa" vasraanaan
nel- yksikkddn€li osaan"SamallaoikeurertiinSuon,ctr
jitta osaakopeekkaahop€assa".
mukaanlyotumaan"yhSenaalissa
uhan Pankkitarnilnrahayksikijn
lausuntoontehtiin muuros.Senantti,"tehdaksccn den.!iiden,k) mmenenjr
kahdentymmenen
pennin
yleisollehelpornmaksi
tamlnSuomen
eriltnisinSuurirxhtinanomanrahayk, arvoisiapieniAkuparirahoja
sikdnymmanamisen",
arveli,etramhayksikttn
nlmr- maalavanen"sekasai"roisiaiseksi
ulosaniaryhden
tyskinoli orertava
maanomaslakielesH".TatNnrtrn- ja kolmenhopea-markan
seteleiia".
tystavaliuaessa
Rahanrrvomaarisr,ilmeni erimietisyyrta.
katsotliin"vanhinSuomenkielessa
Suo€srintyvarahann;mitys
hJlusivar\uvehaak) mmentiirjes
markka"otevrnrarkoiruK, menvr:rnomaiser
seensopivinsamoinkuin nimi "penni",johdeltuna klmaajohdonmukaisesti,
mihin suoslutliinkinmealkuperaisestii
osalta.MuttavenilAisten
suomalaisesh
sanasta
"pieni".nay(i tallirahojen
vaatimuksesu
hyviistisopivanmarkansad$osannimeksi".Tamil tulisereleisu
1.3,12.20,40jal00markansuurutsra
muutostapahluikuulemanmukaansenjalkeen.
emiimaan
25ja 75 kopeekan
seka3,5, l0ja
kun vastaten
asiasta
oli tiedusrelru
Rokassovskij
EliasLdnnrotinmi€tipjdeIti. 25 ruplanseteleita.
ajoi lassaasiassa
Kumooniunesten)ehdorus.jonl,a mukran uusil mieliprreen\u
vortolle.
vuilkJVenjj:in
vdtrionrrrarn.aboj.rsuhreessa
m
in
isteri
oli
kannatl,rnut
l:10:100sa aisiinkulsuaralariksi.
senaatin
ehdolusu.I 9.hunja ayriksi.suututtikovinkenraalikuverndd- tikuuraann€triinjolisrus.jossasenaatii
markaksi
saitehtavnknrl hlnenmieleslaan
joiden
nbm:inimrlyk\ermuisluivar seenlaatiaehdoluksenniistaperusruksista,
UiaksiRuotsinhisrorialra.
mukaanerinaisinhopeamh&r
voilaisiinSuurirunnNiiidenp€rusmiiariysten
lyitdaelimyntirll".samoinmybskinkormukaisestioikeuteftai, nanmaall€
siinSuomen
Prnkki.niinpiankuinolosuhreelsahrsr-keampjarvoisten
uudessa
rahassa
manriElryjen
sere,
vat,lyoltiimnlln
erityistakuparistavaihrorahaa
Suo, henIiikkeellelaskemisesra.
meavanen.Jakoska"kuparirahanja
pankinnyky,!,
1enpjeninten,kolmenhop€lruplanserelienviili a Lupaavaalku
olevienrahojentarveoli maanjokapaiviisessa
liikkeessa
niin kipea.etreivoituodo(aa.kunnesluorro- I2. kesikuurr1860ilmeslyi$etus,joka antoiSuo_
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men hallitukselleoikeuden"Suuriruhtinanmaalle 8. loukokuuta186I ilmestyiasiassa
jossa
asetus,
na'Afatynrahayksikirnjasenala-osainmukaanlydda vahvistettiin
uusienkupari-ja hoparahojenpinuskahdenja yhdenmarkansekaseitsemAn-Iukset,niidenjoukossamyos20penninkuparirahoileli myntAu:
ja viidenkoi. le.joiraei kuilenkaan
viidenLymmenen
kymmenenviiden.
siuenIyotykutenei myijskaan
mana pennin hoperrahoja. samoin valluulelliin 75 penninhopearahoja.
SuomenPank-kilaskemaan"kahdentoista,kahdenKomiteanasiasta
laatimamietintoesiteltiinsenaaja sadanmarkansete- rissaI J. toukokuura.
neljrnkyrnmenen
kyrnmenen,
Senaarti
hyvliksyikarkli komimarlkama;raisel
mhal lyol5i'iin. teanehdou*setja esitti.ettii "kaikki toimenpiteet
leir5. Hopeiser
mutta valtiosihteerinvimston
taysiarvoisiksi,
kun niin pitkllle paastaisiin,
kirjelmaissA
mainitunehdopik-kurahat
vajaa-arvoisiksi.
Srlddslenmu- tuksen|oimeenpanemiseksi
hopeiset
saisivat
raueta"sekletm
kaan yksityinenhenkilo oli velvollinenottamaan senaalin
puntehtavaksi
talousosastolle
annettaisiin
vasEanvajaa-drvoisLa
mhaakymmenenmarlan - nitakeinoja,
jotkatarkoitukseen
havaitlaisiin
tarpeelvoonsaakka.
Sensijadnsit:ioliolettavarajatlomasli lisiksi.Kunei tiimiikliinesitystuonuttoivottuatulosja suorilettaessa
maIsujd ta.ryhlyiy leisi,l€l(em&nalamaisla
vastaan
lullic mak\e(aessa
anomuslx
asias.
saade(iinsamal ta. Tassaanomuksessa,
kruuounkassoihin.Setelinannosta
jonka yli 2 000 henkilda
jolkaol i vrl olleetvoimassa
p€riaaueet,
a;kaisemmin, allekirjoiui(mitr voidaanpitaiavarsinsuurena
maa7/ I 5 metallivaluuttoi- rlnl sillois€tolothuomioiden),
oli oltavavahintaan
so.katteen
tuotiinilmi Suomen
(12,20.40 kansanlevottomuus
Suurempien
saatavina.
johnaja ulkomaisina
ja huolisenepavarmuuden
ja 100markkaa)
ulkoasu
vahvistet- dosta,
markkaseteleiden
jajostakoituisi,
joka vallitsimaanrahaoloissa
on vuosiluku ilman pikaistaparannusta,
liin vastavuonna1863(silti seteleissd
turmiotakoko maalle.
(
ja
vuonna Anomus jateniin maaliskuun 1862 lopulla
pienempien
I
3
markkaa)jo
mutla
1862),
joka toimittjsenhallitsijalle.
r860.
AnoRokassovskij'lle,
joka antoi 16.
Silll aikaaoli kuitenkinilmestynytuusiehdotus, muslyka[iin senaatin
klisilelHvaksi,
joka oli vahallasaadakoko aloitetunuudistuksen huhtikuulalausuntonsa,
jossase monipuolisiinfakSilloinenkenraalikuver- roihin nojautuenluki anomuslaja asicssatehtyjen
6ydelliseslipysahtymaan.
j onkamu- piiabsr€nmLrkaista
toi esilleehdotuksen,
nddriRokassovskij
etenemista.
Asiastatehtiinkin
laatia
mha- korkeimmalla
henkilijittensallitlaisiin
kaanyksiryist€n
I 862ja silta
taholhpaabs8. elokLruta
sa' osintuli rahalaitoksen
asioitakoskevalsopimukensaSuomenrahassa,
uudistuspliletyksi.
mallailmortlaenmarkansilloi\enulkoi'en kurssin,
valtiontilien
Joulukuun10.1862annettiinjulistus
markoissa muuttamisesta
loimillamaansuoriluksen
sekl srrouluen
markoiksija
nrplistaja kopeekoista
olevanulkomaisenvekseli' penneiksi.L huhlikuuta1863valvistettiinSuomen
voimassa
maksuaikana
ioidenkomitea Pankinuusieomark*aseteleiden
Kun Venajanmha-as
Lurssinmukaan.
muotoja samalla
senaarti ma|-rxfiirn,
saikeisarillinen
oI anlanur
siitalausuntonsa,
elrii ne l. kesiiluuta1863laskellais'in
virastonkirjel- tiikkeeseenrupla- eli kuten niita yha nimitettiin,
10.huhtikuuta186l valtiosihteerin
'loka
jai edelm la Ehgvakse€nkutsuakoolle komitean,
Pakkokurssi
asemesta.
talletusseteleiden
ja uusillamarkka-arvoisilla
seteleilolisikokoonpanlumaanraha-asemaatuntevislahenleenkinvoimaan
olisikoehdotussuuriruhtinas- lI ei ollut senvakiinluneempaaarvoa
kil6ista".pohtimaan,
kuinruplaseteomanlausuntonsa leilliikaan,vaannekinseurasivat
sekalaatimaan
kunnalle
edullinen.
kurssivaihteluita.
8.bukokuuta.KomileKomiteaantoimielinlonsa
olisimaallehy6' VaikeudetlisiiAntyv:it
toimenPideei
anmielestaehdotettu
kayuinnijssl
dyllinenja arveli sen toimeenpanon
Vuoja selkka- Uusiavaikeuksia
oli kuitenkinjoilmaantunut.
sangenarvelultaviavaikeuksia
tuottavan
ja
saada
Venajallakin
aikeissa
1863
oltiin
vasina
1862
uksir. "Ainoa mlhdollisuusmaanmha-olojen
Venajllliijulkaistiin
oli komiteanmielestiainoastaan jalleen kry(tittn melallikanta.
kaannuttamiseen"
jonka
m'rkaansetelien
1862
asetus,
25.
huhr;kuuta
toimeenpanetta
tiydellisesti
sitensaavut€tuvissa,
elokrun L paiva5
alkaisiseumavan
IJrkoitu.ju lunaslaminen
rais|'nkei\drinJo lau'urnrarmol,inen
tasiita,ettiisamnllakuin SuomenPankille ruplan60 kopeekanmukaanpuoli_imperiaalilta
maarayksel
setelinsa voitteenavahilellenkorottaakurssiasiten,etla l.
tilaisuushopeallalunastaa
valmistettaisiin
5 ruppaF tammikuula1864piirs$isiinnimellisarvoon
maairlttyna
metalliraha.
niidennimell;sarvosta,
vojtiinkin
suunnrVuonna
1862
julisleltaisiin
l5kopeekkaao.
ja puhtaudehaan,
ainoaksilail- laan
noltaan
telmaaseurata,muttavuoden1863loPullas€ kavi
Suomessa".
liseksimaksunvalineeksi
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mahdottomaksi.
29.lokakuuta1863synlyiporssissA 65 Snellmanilleselvisi,ettii myosvenal:iinen
osapaniikri.ja venahis€tpap€rit
laskivatT%.
5. marras- puolikatsoihopearuplalle
kuuluvanvirallisenrnakja paperi- suviilineen
ja pennien
kuuralopetel0insetelerden
lunasraminen
rsemanSuomessa
markkojen
metalira- .innalla.ValiieliavastiSnellmant€ki er€hdyksen
ruplalaskiyhdeuaiskulla77 kopeektaan
haa-Tlu vastenon hyvinymmitrettavissa,
etteivat mytjntyessaan
siihen,ettamydsVenajanvajaa-arvorvenalaiset
valtiomiehet
olleetsuostuvaisia
uudistuk- nen vaihtorahasa'srsamanluonleen.Snellmanin
yhdessa(pienessa) Pietarin
ainoastaan
maLlan
luloksena
oli helmikuun
L pai\ana
sen toimeenpanoon
jonka
vahakuntaa.
keisarillinen
manifesti,
osassa
Raharefornilykk$nlyi ny epa- 1865anneltusalainen
julislettiin
( l/4)
mukaan
markka
hopearuplan
osaksi
maaraiseksi
ajaksi.
ja
jossr
hopeamarkanTassavaiheessa
silloinen
senaatin
talousmAAriltiin,
eltA
tlysiarvoisen
ryhtyi
paallikkdJ.V ja 'p€nninseki ruplanja kopeekanohellamyos
osasronvallionvaraintoimituskunnan
- €i kuitenkaan
venilainenhopearaha
Snellmanroimeen.Hanryh1yikanu(amaansitiipe- vajaa-arvoinen
- olisi laillisenamaksuvlilineenn
kuunun
mukaansaanul kuparirdha
rintda,jonka oli omien sanojensa
vaivo' lJrsoihin \uoriretravi\s.r
edelGjalrann
Langenskittldilta.
eikasaaistanyt
)ksit)iri\si mak\uissa
jaansaadakse€n
suurui\ina
erina.
uudistuksen
loteutumaan.
Hainker- eninr:ijnl0 mxrlanr2 l/2 'upl:rnr
KuilenkttrnedesSuomes$ei olluraipuvaisia
loovuonnaI 88I julkaistussa
kuvauksessaan
neuvol
ryhkoskapel tiinvenil:iarenmieteluidenkulusta,kuinkavieliisyksyllal86l bitnellli r)mrJnheriroimeen,
tnhohailmaantu- lipiteitii,ep:iiltiinSuomen
Pankjnvllitdntlivalmiutta
ei ollui toiveitasaadavenailiiseltll
olikokorimaan
rahaariittaneeretiilyk\el \oirerul\i,kunneshanelleeriiina jaoltiin epavarmojasiita.
joulukuun1864iltrna juolahli mieleenajatus,etta vastiniidenhallussa.joiden
oliennenpitkaamaksetpaiiltisiksihelmikuussa
mytiskinme- trva veronsa.
Senaatti
1865
uudisruksen
tarkoitustrvaa.lnlamatta
piiydiillehuhtikuuhun
saaktallinen hopearupla.siis veniliinen mhayksikkii. jltdn rahakysymyksen
otaksutliin
kayviinykvoitiinm?iarala
lailliseksimaksuvalineeksi
Suomes- ka.Tallointehrilvllnaloilreen
esittaimlin
toivomuksen
kanssa,
s.r.Snellman
ei ilmeisesti
olluttietoinen,
€niiLangen- siin senveniiliiislen
julisreuri\i
sanontar. errireformirci
ennen
te'ikuunL pairaii.
skioldolikoko ajankayttiinyttuontrpaista
jopap€ruutettiin
vuodenvaihteessa
l8&/
K€isarintaholta
aikaisemmin
anneG
Vieraillessaan
Pietarissa
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jonkamukaan
senaalti
saisiomallavasluultulupaus,
han matuIu reformin p:iiviimiardn,ja tata paA$stl
perustehiin
ainakinmuodollisesti
silll, ett{ valtiovasiltlpainostukselta,
rainpaiukkd!tatensuojelraisiin
joka oli odotettavissa
valittitmiabimenpiteitdvaati
vienpiirientaholta.
esilleja paa26.huhtikuuta
olettiinasiauudelleen
rapahtuisi
mitl pikimmin,
reltiinesit|ld.€ttuuudistus
silla sen viivyttlminen oli aiheuttanutseisauksen
jatilannetulisiyhapahemkaikessaliikeloiminnassa
Ensirnl',diset*aliLot valnbtaivat w,a l8&t
maksinita kauemminsejatkuisivuodenpurjehduskaudenalelua. Veronkanlooli myds toimite(uja
kirjelmd
siine oli tullul vain vahanven|laisE mhaajosta saapuisenaatilleministerivaltiosihteerin
ja
paivana
kokoontui
seumavana
ke
o
14
asiasta
voitiin palrtelliiVenajh rahaaolevanmaassanrin
olisi vaikutustaVenajan senaattija teki paatoksenslasiasta.Seumavanaaav{han,ettei uudistuksella
pikalahedt
levittarahaoloihin.
Vaikkaaloiteei syntynytyksimielisesti, munakello9 Iahdvatensimmliset
ma{n ympari maan asetustamhanuudistuksesta.
uskotriinyksimielisesti,
ettalupamydnnettaisiir
ehdotus
hylattin Marraskuun12 paivajulistettiinasetuskirkoissaja
vaanei mydnnetty.
22.kes5](uuta
1865seastui
eli 13.marraskuuta
senvuoksi,eatiikenraalikuvemdoriRokassovskijoli seunavanaplivana
ja kotimainen
metalliraha
NAinvenalain€n
ilmoittanutSuomeauhkaavankovan katovuoden voimaan.
johrnaksovnlin€eksi
kuija
mltunitiin
ainoaksi
lailliseksi
saiden
edeuirn syksyn kevalnepAedullisten
setelit
kelpaisivat
tenkin
siten,
ettii
Suomen
Pankin
ja
voi!an
loimeenpanon
dosta hAnarveliuudistuksen
maaliskuun13. paiv:ian1866.jolloin
Lisnksi sellaisenaan
sellaisissa
oloissajohtaasuuriinvaikeuksiin.
h:ln €sitti Suomeensrjoitetunvenahisensohvaen SuomenPankissa
ryhdyltaisiinhopeavaihtoon.
ja vejos reformitoteuEttaisiin
Harvoinon mikaanuudistusollut kaivatumpija
menojenkasvavan,
toimenpide
otettuvasarvoaalennetlaisiin
maftkoina harvoinonmikAInhallituksen
nhlaisen
seteliruplan
kuin tama.uutineo cr
lykattiin sen taansellaisellaihastuksella
laskien.Uudistuksentoim€enpanoa
joniin
mu(asrraoli
odo!euu
Lullurodorlamana,
kunnessaataisiinparempisel- Losrn
vuoksi toislaiseksi,
peuu,
ettei
se
toteutuisikaan.
ja
kauan,
etta
alettiinjo
vyyssadonlaadusta riimvyydesla.
'Irytyvaisyysoli seflvuoksisitasuurernpi,
kun nyt
esilyksensa
raElokuun30.paivauudistisenaatti
jonka
paamaarassii,
saavuttakuitenkin
lopuksi
oltiin
pikaisesta
loimeenpanosta.
uudisiuks€n
halaitoksen
katovuottaei tarvinnutpeuta, pain vastoinnilytti miseksiselahalliruseudyhreiskunraolivaryksimieja lisestitydskennelleet
ainal850luvun lopulh asti.
siha.etrl vuodensatoolisi parasneljaanvuoteen
Olikopienempi,
omannimenomaavarahayksikkd
vilja
ettllreforminjAlke€nolisi ulkomailtaostettava
hyvauskoisesti
lanansa,johonvenAlaiset
olisihalv€mpaa
refor- sotajuoni.
(jossitakuitenkintarvittaisiin)
voi olla sekamyonteinen
etmkie|lisasi, kesiva!?Vastaus
senaatti
minjlilkeen-Ylipaatansiolisitarkea5,
suomalaiset
oliva!todennnkdisesti
julistaaennenpurjehduskau_teinen.Muutamat
ettl reformisaataisiin
etu
ruplaa kayletlaessa
jolrd
painad
vilpittitmia
ohksuessaan,
tuonlihinnatvoitaisiin
denpldrLymista.
ylitspirin
ju
pyr[ivcr
maitn
hinnat
{mielenkiinalas.NAinollensenaattiesitti,ettauudistus listet_
t'ydrisl]
on kay_
muassa
tata
argumentlia
toista,
miten
muun
paivana.
taisiinviimeistlln lokakuunl.
- siirty- suurempaan
fahayksikkddn
rettynyreuroon
paalella,
Ei olehelppoa
mitenpiftalle
mistavasraan).
lah|ea
ajattelivat.
He
saa(oivat
Venajin
edustajat
ja
hopeakantainen
Rahareformi oma
lopuhaku;tenkinkeisarjlla
siita,eftarnaaraysvaltaoli
rahajerjestelmS
ja VenljAnviranomaisillaja
suuettaneljasosaruplan
pakko
oli
kai'
maaratyn
uuden
mhayksikttn
paiitettiin
hallilsijalle
ruiseksi
uudislus
rahalaitoksen
Suomen
(keiruplaa.
Mutta
siina
tapaukhuolimatta
s€urata
kesta
tapahtuneessa
esiltelyssa
4. manaskuuta
1865
teknisehlkanPsykologiseltaja
2. marraskuu- sessa
heerehtyivAl.
sarioli kuitenkinjotehnytpaaldksens:l
ainoaksi nakakatsoenolisi SuomenjaVenajlnrahalaitosien
sisAlsisen,
etlAmelallirahatuli
ta).Uudistus
luskintullut
toisistaan
ercaminen
aeniierityi- valinenasreittiinen
maksuvalineeksi
maassammej
lailliseksi
eli ilman
ilmantataalkuroimenpidettii
nenraha,ma*ka, joka vastasineljattaosaahopea- mahdolliseksi
Huht!
suuruuden
ia nimenvaihtamisla.
7. ma|raskuuta rahavksikon
rupiasta,
otofiin kayttoonSuomessa.
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Iuun 4. paivina 1860annetrumanifestimuodostaa hastaoliesiiorynyr
puhetta,
multasejAitoteutuma[a
ja kulmakivenryhdyraesstIuo- mm.siitasyysta,ettiiruplaasuurempihopearaha
sitenkaAnnekohdan
ei
rnaanSuomenrulevaaautonomista
rahalairosta.
oileinsopinursiihen
ajalukseen,€traSuom€ssa
rarvitaan hopearuplaapienempii5 rahayksikkija.25- ja
5o-penniset
lydtiin rnyOskinhopeasta,
mullane oliRahanliikkeellelasku
vatvaihtorahaa,
sillaniidenhopea-arvo
oli noinl5%
nimellisarvoa
alhaisempi.
RahatlyoriinheikommasVaikkarahapajaa.
"mynttilairosra",
vanenmy6nnel- ta 750promillenhopeasta.
eikii niidenpitoisuustaj
tiin lupajo 19.paivanahuhrikuuta1860annerussa painoilmenne€r
rahoista.l, 5 ja l0 penninrahat
keharillisessajulistuksessa.
toiminrapaAsdin
aloitta- IyOtiinkuparista.
maanrahapajanrakennuksen
viivastymisenlakra
Rahanlyijnti
alkoi I penninkuparisela(joih rahavasta€lokuussa1864.Silloin ryhdyuiin vatmisra- paja
roimiri Suonen Pankkiin30 000 kpl 24.10.
maanSuomenPankille4- huhtikuura1860mytjnne, 1864)ja50pennin
sekaI narkanhopeisitla
rahoilta
tynoikeuden
mukaisesti
yhden,viidenj a kymmenen vuonna1864(jotka
rulivarkiertoonvasravuooen
p€nninkuparirahoja
sekamydhenminsenaa(i[e
an- 1865puolella).Ko€rahojaoli rehtyjo vuoden1863
netun12.kesakuura
1860annetunoikeuden
mukaan leimoin( I , 5. l0 ja 20 penniakuparia- Tukholmilssa
myos25 pennin,50 pennin,I markanja 2 markan vllmistetlu
- sekAlja2 nk
lev€areunainen
ko€sarja
hopearahoja.
pankinoikeuttalydttaa20pen- Iinau).
Suomen
mufl:1t)
reisilla
rahoillaei
olemdlsuvalineen,
nin rahoJa
oikeulratlotrsi ?5 pennin vaan koerahanluonne-Aika-ajoin
Ja senanlin
keraitymarkkirahojaei klytetty.
noillaesiinryv:I75penninhop€araha
vuodelta1863
AlunperinSuomenmarkkaoli paperikantaperus,onmitiiilmeisimmin
jokatuotettiinpU.
fanrasiaraha,
tainen,johtuen siir?i,etu narkka oli kAytannossa Helleenaikana
rahapajassa.
sidottuVenajanpaperiruplaan
suhteessa
I rupta= 4
Vuonna1865sarjataydentyi5ja l0penninkupamarklaa.Nitin liikkeellelaskettumarkkamaiirainenrirahoillaseka penninja
25
2 markanhopearahoilla.
rahakinoli paperirahaa.
Ensinlaskerriin
liikkeelle30. Vuod€nI8662pennin
kupariselja20pennin
hopeijulistuksenperusreella
roukokuuta
1860annerun
I ja setyksipuoiiset
(arvopuoli)rahatovatluonnoltisesli
3 markansetelitkesakuusra
1860alkaenja raman koelybnteja.
MyoskinSuomenmetallirahojen
suurjalkeenL huhtikuura1863ann€run
aseruksen
perus- harvinaisuuksia,
I markanhopearahaa
vuodetta
1870
reella12.20, 40 ja 100markansetelirkesrkuusra ja 2 markan
hopearahia
vuodelra186?voidaansa1863ilkaen.Vasrarahareformin
4. marraskuura
1865 moinpirhdjosJflin
miele(\akoerahoina,
vaikkde'irnyotl marlasld tuli hopeakanrrin€n.
Setetisarjaa tyisestiI mk l8?0 tuntuuolleenkienossa,paateen
rsydennettiin
5ja l0 na*an seteleillil
20.tammikuu- marklinoillaoll€idenkappaleiden
kuluneisuudesra.
j ulisluksella
ja liikleelle vuoden
la 1875annerulla
1875mall'ser5- ja I0-markLaiser
srariinvuosien
l876ia l877arLana.
I marlanseLelir
pxire rinpoisraakierrosla3 t.12.1869,koskamelallimarkkoja
oti Liihler:
jo tarp€eksi
liikke€lla.Myds3 markanselelipailet- Borg,Erkki:
Suomcssa
klyletyt rahat.
tiin poistaaliikenreesta
27.10.I 877Iahinna5 markan
Toinen,uusiltupainos,Hehinki I976
seteiinIiikkeellelaskun
mydla.Kaikkiramankruden Pipping,HuSoE.: Paperiruplasta
kultamarkkan
\etelirpysyrvar
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SuomenPankkil8l | - t877.
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