
KANSANHUOLTOMINISTERIO
Helsingissä,

27 p:nä tammikuuta 1946.

Kiertokirje N:o 50.

Kh-lomakkeiden N:o J 7 ja J 7c käyttö.
Kuten jo kiertokirjeessä N:o 525, 12. 12.

1945 ilmoitettiin, kansanhuoltoministeriö
on painattanut uusia kh-lomakkeita N:o
J 7 ja J 7c, jotka ovat kooltaan pienempiä
kuin nykyisin käytännössä oleva vastaava
kh-lomake N:o J 7.

Uudessa kh-lomakkeessa N:o J 7 on
kaksi samannumeroista kappaletta kuten
vastaavassa entisessäkin lomakkeessa. Toi-
nen ostoluvan kappaleista jää ostolupakir-
jan kantaan kiinni, josta sitä ei saa irroit-
,taa. Näitä ostolupia saadaan käyttää ku-
ten entisiä vastaavia kh-lomakkeita N:o
J 7, ainoastaan sillä erotuksella, että tällä
lomakkeella ei saada antaa ostolupia jäl-
leenmyyntiä ja valmistusta harjoittaville
liikkeille, kuten vähittäis-, ravitsemis-
t.m.s. liikkeille, joille annettavat ostoluvat
kirjoitetaan uudelle kh-lomakkeelle N:o
J 7c.

Ostolupalomakkeen N:o J 7 täyttäminen.

Viimeksimainitussa lomakkeessa on kol-
me samannumeroista kappaletta, joista
ensimmäinen annetaan aina sen saantiin
oikeutetulle liikkeelle, toinen kappale ir-
roitetaan ostolupakirjasta heti luvan kir-
joittamisen jälkeen ja liitetään se ostolu-
van saaneen liikkeen kuukausitilitykseen,
sen tarvikelaadun viimeisen kuukausi-
ilmoituksen jälkeen, jonka lisäykseksi os-
tolupa on annettu; kolmas ostoluvan kap-
paleista jää ostolupakirjan kantaan kiinni,
josta sitä ei saa irroittaa.

Uusia kh-lomakkeita N:o J 7 kansan-
huoltolautakunnat saavat tilata minis-
teriön lomakevarastolta, senjälkeen kun
ne ovat ensin käyttäneet loppuun vanhat
lautakunnan hallussa olevat lomakkeet
N:o J 7.

Kansanhuoltopiirien toimistoille ja
kansanhuoltolautakunnille.

Kh-Tomäkkeiden N:o J 7 ja J 7 c käyttö, ostolupien antaminen perus-
varastojärjestelmän alaisille tarvikkeille ja ostolupien kuittaus.

Kansanhuoltoministeriön taholta on jat-
kuvasti todettu, että eräiden kansanhuolto-
lautakuntien kh-lomakkeella N:o J 7 anta-
mat ostoluvat ovat usein puutteellisesti ja
huolimattomasti täytetyt.

Ostoluvista puuttuu verraten usein mer-
kintä ostopaikasta, tarvikkeen määrästä
kirjaimin ja peruste sen antamiseen. Jos-
kus saattaa puuttua päiväys ja kansan-
huoltolautakunnan leimakin. Ostolupien
välissä käytetty hiilipaperi on monesti ol-
lut niin kulunutta, että ostolupien jäljen-
nöskappaleesta on vaikea saada mitään
selvää.

Väärinkäytösten estämiseksi kansan-
huoltoministeriö kehoittaa kansanhuolto-
lautakuntia kirjoittamaan kaikki annetta-
vat ostoluvat huolellisesti ja täydellisesti,
käyttämällä ostolupien eri kappaleiden vä-
lissä kelvollista hiilipaperia. Ostoluvat on
kirjoitettava aniliini- eli kosmoskynää
käyttäen.

KH-lomakkeissa N:o J 7 ja J 7c:ssä on
aina oltava sen saajasta seuraavat merkin-
nät: Ostoluvan saavan liikkeen tai laitoksen
nimi tai toiminimi ja osoite, taikka jos os-
toluvan saajana on yksityinen henkilö, niin
tämän etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti
ja osoite.

Milloin jokin tarvike on ostettava kan-
sanhuoltolautakunnan nimeämältä liik-
keeltä tai henkilöltä, on ostopaikan nimi
kyllin selvästi merkittävä ostolupaan. Tar-
vikkeen määrä on merkittävä kirjaimin ja
numeroin ostolupaan siten, että tarvike-
määrä kirjaimin on aloitettava isolla kir-



jaimella aivan merkitsemisviivan tai -vii-
voituksen alusta. Loppuviivoituksen kes-
kitse vedetään yhtäjaksoinen viiva.

Merkitseminen numeroin on tehtävä si-
ten, että määrää ei jälkeenpäin enää voida
muuttaa tai lisätä siihen numeroita. Tar-
vikemäärä numeroin on siis merkittävä tar-
peeksi suurilla ja selvillä numeroilla niin,
että merkitseminen aloitetaan aivan sulku-
viivoituksen alusta. Loppuviivoituksen kes-
kitse vedetään viivoituksen suuntainen
vaakasuora viiva aivan sulkumerkin toi-
seen puoleen asti.

Peruste ostoluvan antamiseen tai sen
käyttöön on aina ehdottomasti merkittävä
ostolupaan joko täydellisenä tai sopivasti
lyhennettynä, niin että tarkoitus selviää.
Jos annetaan esim. lisäannos lääkärinto-
distuksen perusteella on siitä tehtävä selvä
merkintä ostolupaan. Ei riitä, että annet-
tavaan ostolupaan merkitään vain "käyt-
töön" tai "omaan käyttöön" taikka "sai-
ras", vaan esim. lyhennettynä näin "Lääk.
tod. N:o 12".

dentämistä tai suurentamista varten vä-
hittäis- tai ravitsemisliikkeille, on nämä
ostoluvat oikeutettu allekirjoittamaan vain
joko kansanhuollonjohtaja tai apulaisjoh-
taja. Vain kaupunki- ja kauppalakunnissa
.voi paikallinen kansanhuoltolautakunta
kokouksessaan tekemällä kirjallisella pää-
töksellä oikeuttaa jonkin muunkin kan-
sanhuoltolautakunnan virkailijan tai toi-
mihenkilön ratkaisemaan ja allekirjoitta-
maan nämä ostoluvat. Allekirjoitusta ei
saa suorittaa nimileimasinta käyttäen.

Kansanhuollonjohtajan tai apulaisjohta-
jan on valvottava, että jokainen perusva-
raston täydentämistä tai suurentamista
varten annettu ostolupa merkitään heti
Juvan kirjoittamisen jälkeen ostoluvan saa-
neen liikkeen perusvarastokorttiin. Milloin
liikkeen on tilitettävä sallitun perusvaras-
ton ylittävältä osalta kuponkeja ja osto-
lupia kansanhuoltolautakunnalle, on liik-
keelle määrättävä ja perusvarastokorttiin
merkittävä se päivämäärä, mihin mennessä
hankintatodisteet ovat viimeistään lauta-
kunnalle tilitettävä.Milloin kansanhuoltolautakunta oikeu-

tetaan antamaan ostolupia vähittäis- ja
ravitsemisliikkeiden perusvarastojen täy-
dentämistä ja suurentamista varten, on
ostoluvassa oltava siitä selvä merkintä. Ei
riitä, että ostolupaan merkitään "kaup-
paan", "myyntiin" tai "vähittäismyyntiin",
vaan perusteen lisäksi ostolupaan on mer-
kittävä kansanhuoltoministeriön sen kier-
tokirjeen tai kirjelmän numero, jonka no-
jalla kansanhuoltolautakunta on oikeutettu
ostoluvan antamaan.

Vähittäis- ja ravitsemisliikkeiden perus-
varastojen täydentämistä ja suurentamista
varten kansanhuoltolautakunnat eivät saa
antaa ostolupia muulloin kuin, milloin
-kansanhuoltoministeriö antaa siihen luvan
kiertokirjeellä tai kirjelmällä. Jokainen
.ostoluvan antaja on itse henkilökohtaisesti
vastuussa siitä, että ostoluvat ovat annetut
oikein perustein, ja kirjoitettu annettujen
ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Eräät kansanhuoltolautakunnat ovat jat-
kuvasti määräysten vastaisesti ottaneet,
vastaan vähittäisliikkeeltä perusvarasto-
järjestelmän alaisten tarvikkeiden tilitys-
korteille kiinnitettyjä kuponkeja ja vaih-
taneet ne ostoluviksi, vaikka tarviketta oli-
si saanut välittömästi näitä kuponkeja vas-
taan. Näin saavat menetellä ainoastaan ne
kansanhuoltolautakunnat, joille ministeriö
on erikseen antanut luvan vaihtaa eräiden
tukkuliikkeiden vastaanottamia tilitys-
kortteja ostoluviksi. Lisäksi jotkin kansan-
huoltolautakunnat ovat vaihtaneet vanhen-
tuneita kuponkeja ostoluviksi, vaikka vain
kansanhuoltoministeriö voi vanhentuneita
kuponkeja vaihtaa ostoluviksi. Kaikki
edellämainitunlaiset epäselvyydet on alis-
tettava kansanhuoltoministeriön ratkaista-
vaksi.

Ostolupien antaminen perusvarastojärjestel-
män alaisille tarvikkeille.

Poiketen paikallisen kansanhuollon ylei-
sestä ohjesäännöstä, asetuskokoelman N:o
293, 9 §, huhtikuun 28 päivänä 1944 anne-
tuista määräyksistä, jossa edellytetään,
että kansanhuoltolautakunta voi oikeuttaa,
kansanhuollonjohtajan esityksestä ja hä-
nen valvontansa alaisena, yhden tai useam-
man kansanhuoltotoimiston viran- tai toi-
.menhaltijan ratkaisemaan ostolupien, os-
tokorttien ja muiden niihin verrattavien
todistusten antamista koskevia hakemuk-
sia, kansanhuoltoministeriö määrää, että
16 päivästä helmikuuta 1946 alkaen, mil-
loin kansanhuoltolautakunta oikeutetaan
antamaan ostolupia perusvarastojen täy-



Ostolupien kuittaus.
Helmikuun 16 päivästä 1946 alkaen on

jokaiseen kansanhuoltolautakunnan anta-
maan ostoluvan jäljennöskappaleeseen
otettava sen saajan tai ostoluvan vastaan-
ottajan kuittaus siten, että ostoluvan saaja
tai vastaanottaja kirjoittaa etu- ja suku-
nimensä poikittain ostoluvan jäljennöskap-
paleeseen. Jos saman ostoluvan jäljennös-
kappaleita on useampia kuin yksi, käyte-
tään jäljennöskappaleiden välissä hiilipa-
peria. Milloin ostolupa lähetetään postissa,
on ostoluvan jäljennöskappaleessa oltava
siitä kyllin selvä merkintä.

Uudet ostolupien jäljennöskappaleet tul-

Apulaisosastopäällikkö Jorma Suojanen.

Helsinki 1946. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

laan tästälähtien painattamaan sellaisiksi,
että niissä on valmiiksi varattu kohta, jo-
hon otetaan ostoluvansaajan tai vastaan-
ottajan kuittaus. Jokaisen ostoluvananta-
jan on 16 päivästä helmikuuta 1946 alkaen
valvottava, että jokaiseen ostoluvan jäl-
jennöskappaleeseen tulee sen saajan tai
vastaanottaj an kuittaus.

Väärinkäytösten estämiseksi kansan-
huoltoministeriö muistuttaa jälleen, että
käyttämättömiä ostolupia ei saa edeltäkä-
sin varustaa kansanhuoltolautakunnan lei-
malla eikä allekirjoituksella, vaan leima
Jyödään ja allekirjoitus suoritetaan vasta
silloin kun ostolupa täytetään.

Apulaistoimistopäällikkö Unto K. Malmi.
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