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Syyskuun päättyessä on suoritettava, allamainit-
tujen kulutustarvikkeiden inventointi koko maassa.

Inventoitavat tarvikkeet.
Inventointi koskee
a) tukkkuliikkeitä,
b) vähittäisliikkeitä,
e) kemikalioliikkeitä,
d) ravitsemisliikkeitä sekä
e) leipomoita

ja kohdistuu se seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) sokeri ja siirappi,
3) kahvinvastike,
4) suola,
5) perunajauho,
6) ravinto- ja ruokarasvat,
7) Sakariini,
8) tupakkavalmisteet,
9) pesu- ja puhdistusaineet,

10) säännöstelyn ulkopuolella olevat pesu- ja
likoonpanojauheet sekä

11) parranajovalmisteet.

Inventoimislomake.
Inventointi-ilmoituksen laatimiseen käytetään in-

ventointilomaketta J 288
Inventointilomake on kahtena kappaleena toimi-

tettava viimeistään tammikuun 5 päivänä sille kh-
lautakunnalle, jossa edellämainittuja tarvikkeita
koskevia liikkeen tarkkailutilejä pidetään.

Inventoinnin suorittaminen.
Annettujen tietojen tulee perustua todella suo-

ritettuun varastojen inventointiin, jotta mahdolli-
set varastoimis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien in-
ventoitavien tarvikkeiden osalta tulevat näkyviin.
Siinä tapauksessa, että inventoinnin suorittaminen
ei ole jostakin syystä mahdollista, on inventointi-
lomakkeessa nimenomaan mainittava, että varastoja
ei ole inventoitu.
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Tukkuliikkeet.

Vähittäisliikkeet.

Kemikalioliikkeet.

Kulutustarvikevarastojen inventointi 31. 12. 1944.
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Tukkuliikkeiden, jotka tekevät viljatuotteiden
kuukausitilitykset Valtion Viljavarastolle, ei tar-
vitse täyttää inventointilomakkeessa olevaa, viljaa
ja viljatuotteita koskevaa kohtaa. Kuitenkin tulee
tukkuliikkeiden tehdä Valtion Viljavarastolle toimi-
tettava joulukuun tilitys inventoinnin mukaiseksi,
joten siitä pitää näkyä varastoimis- ja jakeluvajaus.

Tukkuliikkeet eivät ilmoita sallitun perusvaras-
ton määriä kahvinvastikkeen, ravinto- ja ruoka-
rasvojen, sakariinin ja tupakkavalmisteiden osalta,
koska sellaisia ei ole tukkuliikkeille määrätty.

Paitsi vähittäisliikkeen hallussa varastossa olevia
tarvikemääriä, on niiden ilmoitettava inventointi-
lomakkeessaan myös ne tarvikemäärät, joita liike ei
ole vielä hankkinut tai saanut hallussaan olevia tai
muualle, kuten tukkuliikkeelle taikka tehtaille lähe-
tettyjä hankintatodistuksia vastaan. Tällaisia han-
kintatodistuksia ovat liikkeen kh-viranomaisilta saa-
mat ostoluvat ja „tilityskorttitavaroissa" kupongit,
ostoluvat (ja puolustusvoimien ottotodisteet), joita
vastaan vähittäisliike on tarvikkeita luovuttanut ja
joita vastaan se hankkii taas uusia tarvikkeita.
Myös on ilmoitettava kh-lautakunnalle tilittämättä
olevat kupongit, ostoluvat jne.

Vähittäisliikkeiden tulee merkitä inventointi-
lomakkeeseen myös kahvinvastiketta, ravinto- ja
ruokarasvoja, sakariinia ja tupakkavalmisteita kos-
kevien sallittujen perusvarastojen määrät, jotta in-
ventoinnin yhteydessä voidaan selvittää mahdolliset
varastoimis- ja jakeluvajaukset. Tällöin on sallit-
tujen perusvarastojen määrät ilmoitettava sellai-
sina kuin ne ovat kh-lautakunnan ilmoituksen mu-
kaan kaikkine kansanhuoltoviranomaisten hyväksy-
mine lisäyksineen tai vähennyksineen.

Kemikalioliikkeiden tulee täyttää inventointi-
lomake sakariinin, pesu- ja puhdistusaineiden sekä
parranajovalmisteiden osalta ottaen huomioon mitä
edellä vähittäisliikkeistä on mainittu.
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Ravitsemisliikkeet.
Ravitsemisliikkeiden tulee täyttää inventointi-

lomake viljatuotteiden ja tupakkavalmisteiden osalta
sekä ilmoittaa varastossa olevan kahvinvastikkeen
maara.

Leipomot.
Leipomoiden tulee antaa tiedot viljatuotteiden

osalta.

Vilja ja viljatuotteet.
Tuore leipä on ilmoitettava kuivapainona, jolloin

tuoreen leivän painosta vähennetään neljännes.
Valtion Viljavaraston asiamiesliikkeiden on il-

moitettava erikseen ja eri lomakkeella (VV-lomake
32) varastossa olevan Valtion Viljavaraston viljan
määrä. Tämä ilmoitus toimitetaan Valtion Vilja-
varastolle.

Sokeri ja siirappi.
Siirapilla tarkoitetaan tässä ainoastaan sokeri-

siirappia.

Tupakkavalmisteet.

Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.

Pesu- ja puhdistusaineet.

Tilitykset sekä varastoimis- ja jakelu-
vajausten vähentäminen.

Tupakkavalmisteet on ilmoitettava pisteiksi
muunnettuina voimassa olevan pistetaulukon mu-
kaan.

Saippua on ilmoitettava painomäärien mukaan
eikä kappaleina.

Säännöstelyn ulkopuolella olevat
pesu- ja likoonpanojauheet.
Kansanhuoltoministeriö kehoittaa tukku- ja vä-

hittäis- ja kemikalioliikkeitä ilmoittamaan myös
säännöstelyn ulkopuolella olevien pesu- ja likoon-
panojauheiden määrän kiloissa ja merkitsemään tä-
män tiedon inventointilomakkeessa kohtaan I 7.

Tammikuun 1 päivänä alkavien viljan- ja vilja-
tuotteiden, sokerin sekä suolan jakelukausien tili-
tyksiin on alkuvarastoksi merkittävä inventoinnin
mukaiset määrät.
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