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Kansanhuoltolautakunnille ohjeeksi uusia
vakuutusostolupia jaettaessa.

Uusia vakuutusostolupia on kahta eri
laatua:

KH-lomake N:o J 252, väriltään valkoi-
nen, annetaan vain K - tai INL-vaatetus-
kortin omistajalle; '

KH-lomake N:o J 253, punavärinen,
annetaan vain K. 1- tai N,-vaatetuskortin
omistajalle.

KH-lomake N:o J 252: n jakelussa on huo-
mioitava seuraavaa:

1) Valkoista vakuutusostolupaa anne-
taan kansanhuoltolautakunnan jaettavaksi
n. 10% (palautetulla alueella n. 13%)
kunnan K - ja N2-vaatetuskortin saajien
kokonaislukumäärästä, minkä lisäksi kan-
sanhuoltolautakunnan jo palauttamat va-
kuutuskaavakkeet (KH-lomake N:o J 233)
korvataan vastaavalla määrällä valkoisia
vakuutusostolupia.

2) Kun maassa nykyisin on todellinen
jalkinepula, mistä johtuen jalkineita ei rii-
tä jokaiselle, on vakuutusostolupa annet-
tava sellaiselle, jonka työnteko estyy jal-
kineiden puutteen vuoksi.

3) Jos anojalla on käyttämättä hänelle
myönnetty vakuutuskaavake (KH-lomake
N:o J 233), tulee kansanhuoltolautakun-
nan vaihtaa se uuteen valkoiseen vakuu-
tusostolupaan.

4) Jalkineiden tarpeessa oleville inke-
riläisille on annettava vakuutusostolupa.

Kansanhuoltolautakunnille.
Vakuutusostoluvan saaneista inkeriläisistä
on kansanhuoltoministeriölle lähetettävä
luettelo, jota vastaan kansanhuoltolauta-
kunnalle toimitetaan vastaava määrä uu-
sia vakuutusostolupia.

5) Vakuutusostolupia annettakoon ensi-
sijassa sellaisille, jotka työlaatunsa mu-
kaan ovat vailla raskaampia jalkineita.
Tällöin on epäilyttävissä tapauksissa ano-
jilta vaadittava esim. työvoimalautakun-
nan, työnantajan tai lääkärin antama,
asiantilaa selvittävä todistus. Etuoikeus
vakuutusostoluvan saantiin on sellaisilla,
joilla ei ole ensinkään tai joilla on kor-
keintaan yksi pari käyttö jalkineita. Myös
ammattiin on kiinnitettävä huomiota.
Niinpä tuottavassa ulkotyössä olevien jal-
kineet kuluvat nopeimmin, joten heille on
varattava tilaisuus uusien jalkineiden
hankkimiseen. Nykyolojen vallitessa ei
raskaampien jalkineiden hankkimista var-
ten saa myöntää vakuutusostolupia sellai-
sille, jotka työskentelevät konttoreissa
taikka vastaavissa sisätehtävissä.

6) Anojan aikaisemmat vaatetuskortit
on tarkastettava ja jos tällöin todetaan
ettei hän aikaisempina jakelukausina ole
käyttänyt jalkine-erikoiskuponkejaan, on
hän etuoikeutettu vakuutusostoluvan saan-
tiin. Jos esim. kevyemmän työn tekijä on
aikaisempina jakelukausina käyttänyt jal-
kine-erikoiskuponkinsa, ei hänelle ilman
muuta ole annettava vakuutusostolupaa.

7) Anoja täyttää ensin kansanhuolto-



lautakunnassa vakuutusostoluvan anomus-
osan. Mikäli anomukseen suostutaan, täyt-

tää asianomainen virkailija ostolupaosan
varustaen vakuutusostoluvan samalla kan-
sanhuoltolautakunnan leimalla. Anojan

vaatetuskortista irroitetaan samalla jalki-
ne-erikoiskupongit sekä jalkineista mene-
vät pisteet. Tämän jälkeen on anojan vaa-
tetuskorttiin tehtävä merkintä vakuutus-
ostoluvan myöntämisestä sekä erikoisku-
ponkien ja pisteiden irroittamisesta ja on
merkintä varmistettava kansanhuoltolau-
takunnan leimalla.

8) Jos anojan vaatetuskortista puuttu-
vat jalkine-erikoiskupongit tai tarvittavat
pisteet, ei hänelle saa vakuutusostolupaa
myöntää.

9) Kansanhuoltolautakunnassa on val-
vottava, että anoja kirjoittaa oikein ano-
mansa käyttö jalkineparin yleislaadun ja
juuri anojan jalkojen suuruuden edellyt-
tämän jalkineiden suuruusnumeron. Kun
myyjä myöhemmin tekee vakuutusostolu-
paan merkinnät myymiensä jalkineiden
yleislaadusta ja suuruusnumerosta, on
kansanhuoltolautakunnalla syytä epäillä
väärinkäytöksen tapahtuneen, mikäli mer-
kinnät eroavat ja jalkineiden suuruuksissa
esintyy suurempi kuin yhden numeron ero.

KH-lomoke N:o J 253:n jakelussa on lisäksi
huomioitava seuraavaa:

1) Punaisenväristä vakuutusostolupaa
annetaan kansanhuoltolautakunnan jaetta-
vaksi n. 20 % (palautetulla alueella n.
26%) kunnan K,- ja Nj-vaatetuskortin
saajien kokonaislukumäärästä.
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2) Myöskään jokaiselle nuorisokortin
omistajalle ei jalkineita tule riittämään,
joten todellisessa jalkinepulassa olevien
osalta on jalkineiden saanti varmistettava.

3) Lapsen vanhemmat tai holhooja ovat
oikeutetut lapsen puolesta antamaan tar-
vittavat tiedot sekä täyttämään vakuutus-
ostoluvan anomusosan. Erikoiskupongit ja
pisteet irroitetaan luonnollisesti kyseelli-
sen lapsen vaatetuskortista.

Kumpiakin vakuutusostolupia on jaet-
tava säästeliäästi ja on nyt saatujen mää-
rien riitettävä vuoden 1944:n toukokuun
31 päivään saakka.

Kumiterien ostolupia myönnettäessä
käytetään yksinomaan KH-lomaketta N:o
J 62, eikä vakuutusostolupia tässä yhtey-
dessä tarvitse käyttää.

Kumiterien jakelusta, jota tässä annetut
määräykset eivät koske, tullaan antamaan
aikanaan lähemmät ohjeet.

Myönnettyjen, asianmukaisesti täytetty-
jen ja leimattujen vakuutusostolupien suh-
teen on huomattava, että ne kelpaavat jal-
kineiden ostoon kaikkialla maassamme.

Vakuutusostolupien jakelu on kansan-
huoltolautakunnassa järjestettävä mahdol-
lisimman täydelliseksi ja tarkoituksenmu-
kaiseksi. Jokainen väärin annettu vakuu-
tusostolupa aiheuttaa jonkun toisen, mah-
dollisesti syrjäseudulla asuvan tai työsuh-
teensa johdosta myöhemmin vakuutusosto-
lupaa anovan henkilön jalkineitta jäämi-
sen.

Yleensä jalkineiden ostolupia koskevissa
tiedusteluissa on käännyttävä osastosih-
teeri Arvi V. Janhusen puoleen puheli-
mella: Helsinki 69 253.

Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.


