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Kaikille. 

· Kiertokirje 
N :o 1/156. 

Annettu tammikuun 23 paivana 1942. 

Kiehiman aseman nimen muuttamisesta nimeksi ,Paltamo". 

Rautatiehalli.tus on rta.naan tapahtuneessa 
esittelyssa maaranny.t, etJta Kiehimiin ase
man nimi on oleva toukolruun 1 paivasta 
1942 lukien ,Paltamo"; mika, seka etta 
Paltamon aseman il.ennatinhuudoksi on vah-

vistettu ,Palt", kaikkien asianomaisten tie
doksi ja noudatetJtavaksi taten i.Jmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallituks,essa, tammi
kuun 23 paivana 1942. 

Jalmar Castren. 

Tuure Peitsa;ra. 

19,000. 2. 42. 



l' irkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 2/490 

helmikuun 13 pitivaltii 1942, 

joka sisaltaa valtion tu10- ja menoarvion ja tilinpaatoksen perusteista annetun lain 
muutoksineen ja lisayksineen, sanotun lain soveltamisesta ja taytantoonpanosta anne

tun asetuksen sekli. valtion kassa- ja tililai toksesta vahvistetun tilisii.ii.nnon. 

Kumoten rautatiehallituksen kiertokirjeet 
N :ot 5/616, 19/2 1932, ja 5/1718, 16/6 
1939, rautatiehallitus toimittaa tiiten asian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi alem
pana olevan lain ja asetuksen sekii valtio
neuvoston paatoksen: 

Laki 
valtion tu1o- ja menoarvion ja tilinpaa

toksen perusteista. 
Annettu Helsingissii. 24 pii.ivii.nii. huhtikuuta 1931. 

Eduskunnan piiiitoksen mukaisesti siiade
tiiiin tiiten : 

I Luku. 

V altion tulo- ja menoarvio. 

1 §. 
Valtion ·tulo- ja menoarvio jakautuu sekii 

tu'loihin eWi menoihin niihden kahteen 
piiiiosaan, niin etta tuloissa erotetaan var
sinaiset tulot ja paaomatulot, menoissa var
sinaiset menot ja piiaomamenot. 

Varsinaisiin tuloihin kuuluvat: a) valit
tomiit, valilliset ja sekaluontoiset verdt; 
b) maksut valtionlaitosten kiiyttiimisesta, 

6000. 2. 42. 1143. 

niinkuin merenkulku-, sairaala- ja opetus
laitosten maksut; c) sekalaiset 'tUilot, kuten 
sakkorahat, tulot valtion rakennuksista, 
korko- ja osinkotulot, tulot tyotoiminnasta 
erinaisissa valtion laitoksissa ja osuus Suo
men Pankin voittoon; seka d) valtion maa.. 
tiloista, metsataloudesta ja liikeyrityksistii 
saadut ylijiiiimiit. 

Paaomatuloihin luetaan: a) valtion omai
suuden myynnistii kertyneet ynnii muut 
sellaiset varat; b) kuoletuksiin kaytettavii,t 
maiiriit; c) siirrot tulo- ja menoarvion ulko
puolella olevista rahastoista ja lakkautettu
jen rahastojen piiiiomat; d) valtiolle takai
sin maksetut lainapiiiiomat; sekii e) va:ltion 
ottamat lainat. 

Varsinaisiin menoihin kuuluvat: a) tasa
vallan presidentin, eduskunnan sekii. vaJl
tion eri hallinnonhaarojen menot; b) val
tion maatilain, metsl:i.talouden, liikeyri'tysten 
ja sijoitusliikkeen vajaukset; sekii c) val
tiovelan paiioma-alennus, korot ja kustan
nukset. 

Paaomamenoihin, jotka ovat joko tu
loa tuottavia tai ltuloa tuottamattomia, 
luetaan: a) varat, jotka kaytetiiiin kiinteiin 
omaisuuden, obligatioiden ja osakkeiden 
ostamiseen va:ltiolle taik:ka sijoitetaan val-



2 

tion liikeyri'tyksiin; b) rakennusmiiarii
rahat; c) erinaiset valtion laitosten perus
hankinnat; d) siirrot tulo- ja menoarvion 
ulkopuolella oleviin rahastoihin; e) valtion
velan kuoletus; seka f) lainaksi annetut va
rat. 

2 §. 

Varsinaiset tulO't ja menot otetaan tulo
ja menoarvioon bruttomiiarin, niin ettei 
menoja viihennetii tuloista eikii tuloja me
noista. 

Valtion maatilain, metsiitalouden ja liike
yritysten ~tuottamat ylijiiamat tai vajaukset 
otetaan tulo- ja menoarvioon siten, etta 
bruttotulot merkitiiiin eriteltyinii laatunsa 
mukaan sarekkeen ulkopuolelle ja brutto
menoja varten sarekkeen ulkopuoleUe mer
kitaiin miiariirahat seka sarekkeeseen mai
nittujen tulojen ja miiiiriirahojen yhteisten 
summien eroitus, ylijaiimii tulopuolelle ja 
vajaus menopuolelle. 

3 §. 

Sekii varsinaiset tulot etta piiiiomatulo't 
on ryhmiteltiivii laatunsa mukaan osastoi
hin, lukuihin ja momentteihin. Varsinaiset 
menot taas jakautuvat hailinnonhaaroit
tain paaluokkiin, lukuihin ja momentteihin. 
Piiiiomamenot jakautuvat sen mukaan, 
ovatko tuloa tuottavia tai tuloa ltuottamat
tomia, kahteen piiiiluokkaan lukuineen ja 
mom en tteineen. 

Valtion maatilain, metsatalouden ja liike
yritysten ylijaamat ja vajaukset ovat varsi
naisissa tuloissa eri osastona ja varsinai
sissa menoissa eri paaluokkana. 

4 §. 

Liikeyritysten, metsien ja maatilain yli
jaama tai tappio maarataiin siten, etta yri
tyksen bruttotuloista vahennetli.an kli.ytto
kustannukset, kuten palkat, elakkeet, kont
torimenot ja verot sekii koneistojen, kalusto
jen y. m. kuoletukset. ·(L. 26/5 1939). 

5 §. 

Tulo- ja menoarviosta tulee kaydli. sel
ville, kaytetli.li.nko menojen suorittamiseen 
lainavaroja ja kuinka paljon kuhunkin tar
koitukseen. 

6 §. 

Miiarli.rahat ovat kiinteita, arviolaskel
maan perustuvia ja siirrettiiviii. .Arvio
mali.rarahan ja siirtomali.rarahan luonne on 
tulo- ja menoarviossa asianomaisella mo
mentilla mainittava. Mali.riirahaa, joka on 
merkitty arviomiiarli.rahaksi, saadaan val
tioneuvoston luvalla ylittiia. Siirtomiiiirii
raha taas on sellainen miiiiraraha, joka ko
konaan tai osaksi voidaan siirtiia varain
hoitovuodesta toiseen. (L. 26/5 1939). 

II Luku. 

V altion tilinpiiiitos. 

7 §. 

V altion tilinpiiatos, joka on laadittava 
kultakin varainhoitovuodelta, kasittiili. koko 
valtiontalouden, joten siis val'tion tilinpali.
tokseen sisiiltyy sekii tulo- ja menoarvion 
toteuttamista koskevat tilit etti:i. myoskin 
kaikkien tulo- ja menoarvion ulkopuolella 
olevien eri rahastojen tilit. 

8 §. 

Valtion tulo- ja menoarvion toteuttamista 
koskeva tili on muodon puoiesta tehtiivli. 
tarkoin tulo- ja menoarvion mukaisesti ja 
tulee sen momentittain osoittaa, kuinka 
paljon tulot ja menot ovat olleet tulo- ja 
menoarviossa laskettuja mli.li.rili. suuremmat 
tai pienemmli.t. 

9 §. 

Varainhoitovuodelle kuuluvat tulo:t, joita 
ei ole voitu varainhoitovuoden aikana val
tioHe periii, siirtyvat tuloriisteinli. seuraa
vaan vuoteen. 



Niin pian kuin tarve, jota varten tulo- ja 
menoarvioon otetun miHirarahan siir\taminen 
tilinpaatoksessa on sallittu, on tyydytetty 
taikka mikali siirtomaararaha osaksi tai 
kokonaan on jaanyt neljana varainhoito
vuotena kayt:tamatta, alkoon sita enaa tilin
paatokse sa siirrettako, vaan peruutetta
koon ldiyttamaton maara. Jos maararaha 
kuitenkin jo tulo- ja meooarviossa on osoi
tettu maarattyyn tyohon eika tata ole kah
clen varainhoitovuoden kuluessa aloitettu 

' 
saadaan maararaha siirtaa jaljelUi alevaksi 
kahdeksi varainhoitovuodeksi ainoastaan 

' mikali valtioneuvosto siihen antaa luvan. 

Suuruutensa puolesta tarkoin maara'tyn 
rnenon, jol~a on varainhoitovuoden tulo- ja 
mendarvioon otetusta kiinteasta tai arvio
mi:iariirahasta mak ettava, mutta jota ei ole 
voilu cnnen varainhoitovuoden paattymista 
maksaa, suol'ittamista varten tarvittava 
m~iiira saaclaan tilinpiHitoksessa menoriis
tina siirtaa seuraavaan vuoteen. 'Ienorasti, 
jot.a ei varainhoi,tovuotta lahinna seuraavan 
vuoden aikana ole suor~tettu peruutetaan 

' ' ell ci va lliovarainministerio toisin maaraa. 

.Jos varainhoitovuoden kuluessa tulee 
1r1aksettavaksi edelliseen tai eclellisiin vuo·
>;iin kohdisl uva mcno, jonka suorittamista 
varten tarvittavia varoja ei ole voitu 3 mo
mentin mukaan mcnorastina . iirtaii, voi val
tiovarainministerii:i asianomai en viraston 
tai laitoksen e ·ityksestii antaa luvan menon 
mak amif;cen kuluma sa olevan varainhoito
vnoden va taavasta maararahasta. 

Pcruutcttu siirtomaararaha ja menorasti 
merkitaan laatunsa mukaan tuloksi. 
( h 26/ f) 1 !l!39 ) . 

10 §. 

Va It ion tilinpaatokseen on liitettava se
lostus valtion kassavaroista varainhoirtovuo
( len alkaes. ·a ja paattyessii ekii siina va
minhoitovnoden aikana tapahtuneista muu
toksi ta. 

Valtion tilinpalitok en yhteydessii annet-
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takoon eri selostukset seuraavaan vuoteen 
siirretyista maararahoista seka tulo- ja 
menorasteista. 

11 §. 

Valtion maaltilojen, metsien ja liikeyri
tysten omaisuudesta sekii valtion omista
mista osakkeista ynna muust.a tuloa tuot
tavasta valtion omai uudesta on laaditltava 
selonteko, joka liitetiiiin valtion tilinpaa
tokseen ja josta va:ltion liikeyritysten kan
nattavaisuuden tulee kaydii selville. 

Tilinpaatokseen kuuluu eri liitteena sel
vitys valtion vclasta seka luettelo varain
hoi·tovuoclen p~iattyessa voimassaolleista 
valtion takau sitoumuksis'ta. 

12 §. 

Valtion Jainat on otettava valtion omai
suusselostukseen bruttomaarin. Ulkomaan 
rahassa maksettava vellm on muunnettava 
Suomen rahaksi varainhoitovuoden viimei
sena pailvana Suomen Panl{in noteeraaman 
kurssin mukaan, huomioon ottaen, etta, jos 
maksu on maariitty useammassa rahalajissa, 
muuntaminen toimitetaan kalleimman ulko
maan rahalajin mukaan. 

Valtion omistamat obligatiot ja osakkeet 
ovat otetlavat valtion omaisuus elostukseen 
varainhoitovuoclen viimeisen pi:ir inotee
rauksen mukaan, kun se on ostohintaa 
alhaisempi, tai ostohinnan mukaan, kun 
noteeraus on ostohintaa korkeampi, taikka 
kun noteerau kokonaan puuttuu. 

12 a §. 

'l'arveainevarastot mel'kitaan varoiksi lii
keyriltysten sekii niiden virastojen ja lai
tosten kirjanpido sa, joirlla valtiovarainmi
nisterion antaman maarayksen nojalla on 
siihen oikeus. 

Valtiovarainministerion asiana on maa
ratii, kuinka paljon varoja 1 momentis a 
mainitu.lla yrityksella, virastolla ja laitok
sella saa olla varastoihin sidottuna. 
(L. 26/ 5 1939). 



III ];uku. 

Eriniiiset miiiiriiykset. 

13 §. 
Valtion ti:linpaatos on saatava va:lmii:ksi 

neljassa lruukaudessa varainhoitovuoden 
pai:i btymisesta l ukien. 

14 §. 
'I'arkemmat maaraykset taman lain sovel

tamisesta ja tay!tantoonpanosta annetaan 
asetuksella . 

15 §. 
Talla lailla knmotaan 3 piiiviinii touko

kuuta 1899 annettu asetus valtion kassa- ja 
tililaitoksen uudestaanjarjestamisesta, mi
kali se on ristiriidassa tiimiin 'lain kanssa. 

Asetus 
valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpaatok
sen perusteista annetun lain soveltamisesta 

ja taytantoonpanosta. 

A nnettu ITelsingi ·ii. 23 paiviinii tammikuuta 1942. 

Valtiovarainmi11isterin csittelysta saade
taan valtion tulo- ja menoarvion ja tilin
paatoksen perusteista 24 paivana huhti
kuuta 1931 annetun lain U §: n nojalla: 

I Luku. 

Valt·ion tulo- ja menoa1·vio. 

1 §. 
Vii.J.IittOmasti valtioneuvooton kansliru1 tari 

m:inri.sterion alwisen vaJ..tion viroston, lai
toksen ja liikeyrityksen tulee ennen valtio
varainministerion asettaman maaraaJan 
paiittymistii vahtioneuvoston kansli~wn tai 
asiamomaiseen ministerjoon lahettaii. ehdotus 
seuraavan vuoclen tulo- ja menoarvioksi. 
Ehdotus on laaclittava tulo- ja menoarviota 
koskevien saannosten ja valtiovarainminis
terion antamien ohjeiden mukaisesti. 

2 §. 
V altiorueuvoston !kiaillslia ja min.isteriot 

laativat 1 § : ssa maarattyjen ehdotusten pe
~usbeella tukl- ja menoarvioohdotukset val
t:iJooeuvosWn. k:runslri.oo j.a kUJnllcin IIl!im:iJste.rion 
seka niihin kohdistuvain hallinnonhaarain 
osalta. Viimeksimainitut ehdotukset pe
rustel uineen liihetetaan val tiovarainministe
rioon eduskunnalle annettavan valtion tulo
ja menoarvioesityksen valmistamista var
ten. 

3 §. 

Valtioneuvosto vahvistaa ne perusteet, 
joiden mukaan valtion liikeyritysten, met
satalouden ja maatilain koneistojen, kalus
tojen y . m. kuoletukset on tulo- ja. meno
arvioe ityksessii arvioitava. 

4 §. 

V wltiJ()lwuvooton kamslian ja minlist.erioiclen 
tulee lrunkin varainhoitovuoden alussa val
tiovarainministerion julkaistavaksi toimit
taa sen antamien ohjeiclen mukaisesti teh
clyt virastojen , viranomaisten, laitosten ja 
liikeyritysten menosaannot, joita laadit
taessa vahvistettua tulo- ja menoarviota 
sekii. edu kunnan siiHi hyviiksymiii perustc
luita on tarkoin noudatettava. 

5 ~ -
val tiovarainministerion tulce kunkin va

rainhoitovuoden alussa laatia ja asianomai
sille toimittaa valtion menoarvion otteet , 
joissa luetellaan: 

kunkin 9 §:n 1 mumeutissa tarkoitctun 
viraston ja laitoksen eri menomomenttien 
kohdalla kiiytettavana olevat maariit, 

nc maararahat tai maararahan osat, joi
dem. kayttiimcis.esta vwltioneuvosto, yaJtioneu
\'Oston kanslira. ja m.inisteriot pi:i.at.tava.t , 
seka 

ne maiirarahat tai maii.riirahan osat, jotka 
lain ja asetusten nojalla ovat uscamman 
!) § : n 1 momentissa tarkoitetun viraston 
tai laitoksen kaytettiivana. 



6 §. 
Tulo- ja menoarvioon otettua arvio

miHirarahaa lilkoon ilman pakottavaa syytii 
y:lriitettiiko, eiili:1Emlruin vcltioneuvootoo. kans• 
lia tai asianomainen ministerio, asian oltua 
valtioneuvo ton raha-asiainva1iokunnan ka
siteltaviina, on antanut siihen luvan. Tiil
laista lupaa on pyydeWiva viimei Win en-

. nen tilivuobta seuraavan helmikuun 1 piii
vaa. Kun lupa on myonnetty, tulee asian
omaisen ministerion viivytyksetta valtio
varainministerioJle ja valtion revisialaitok
selle toimittaa selostus niistii syiSita, jotka 
ylityksen ovat aiheuttaneet. 

7 §. 

J os vahvistettuun tulo- ja menoarvioon 
havaitaan viilttiimiittomiisti tarvittavan li
siiyksia tai muutoksia, tulee Wliltioneuvoston 
kanslian ja IlllirrNsterioiden bil.ivuodoen a.i
kana viimeistiian 1 paivana maaliskuuta ja 
1 paivana marraskuuta, ellei valtiovarain
ministerio erityisista syista miiaraa muuta 
ajankohtaa, toimittaa valtiovarainministe
rioon yksityiskohtaisesti perusteltu ehdotuk
sensa eduskunnalle annettavan esityksen 
laatimista varten. 

Ehdotukseen on liitettava yksityiskohtai
nen selostus asianomaiselta menomomentilta 
kulumassa olevan vuoden aikana suorite
tuista ja siita viela samana vuonna suori
tettavista menoista. 

II Luku. 

Valtion tilinpito ja tilinpiiiitos. 

8 §. 

Valtion tuloja kantavat ja menoja suo
rittavat tilivirastot, joilla on oma tililai
tos, ja alitilittajat, joiden tulot ja menot 
huomataan asianomaisten tilivirastojen kir
janpidossa. 

9 §. 

V ailtioneuvoston. asi.ana OIIl miiihl.iita, milil.Hi 
valtioo vin.,astolla tJari. laitokoolla tulee oRa 
onw. thl.hlaitos. 

Virasto, viranomainen tai laitos, jolla ei 
ole omaa tililaito ta, on sen tiliviraston ali
tilittaja, jonka toimialaan sellainen virasto, 
viranomainen tai 1aitos kuuluu. Jos syn
tyy epavarmuutta siitii, minka tiliviraston 
alitilittajiinii virastoa, viranomaista tai lai
tosta on pidettiiva, antaa valtiovarainmi
nisterio tarpeclliset maiiriiykset. 

10 §. 

Tilivirastot suorittavat valtion tulojen 
kannosta ja menojen maksattamisesta ai
heutuvaa tilinpitoa sekii toimittavat val
tion :rcvisiolaitokselle, valtion yleispiiakir
jan pitoa ja valtion tilinpiiiitoksen teke
mistii varten, valtion revisiolaitoksesta 22 
paiviina joulukuuta 1931 annetun asetuk
sen 4 §: ssa maaratyt tili-il~oitulrset, tilit 
ja asiakirjat. 

11 §. 

Valtion virastojen, viranomaisten, laitos
ten ja liikeyritysten tulee tuloja kantaes
saan ja menoja suorittaessaan seldi valtion 
tilinpitoa hoitaessaan tarkoin noudattaa 
kullekin varainhoitovuodelle vahvistettua 
tulo- ja menoarviota seka 4 ja 5 §: ssa mai
nittuja erikoismenosaantoja ja menoarvion 
otteita. 

Tuloerat on merkittiiva tuloksi niitii var
ten tuloarvioon otetuille momenteille ja 
menot suoritettava niistii miiariirahoista, 
jotka kutakin vuotta varten ovat menoar
vioon merkityt. 

Menoarviota ei saa ylitt.aii muussa lmin 
6 § :ssii mainitussa tapauksessa eika tuloja 
saa kayttiiii menojen suorittamiseen paitsi 
milloin valtiolle liilma peritty vero tai muu 
tulo suoritetaan takaisin tai milloin val
tiolde sa;turmaioosti joutu'll!een omawuden 
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myyilJillista lrertyooesta tmJ.osta vii.hoo.n.etliilin 
taJlaisen omaisuuden hoidosta ja myynnista 
a i h eutunoot kustaillJilukset. 

12 §. 
Jos jonkin menon suorittamista varten 

on menoarviossa osoitettu maararaha, mutta 
maksua tilityksen puuttuessa tai muusta 
patevasta syysta ei voida heti merkita lo
pulliseksi menoksi, voidaan meno pitaa ti
leissii. ennakkomaksuna. Ennakkomaksu 
on lopulliseksi menoksi merkittava tai 
takaisin perittiiva niin pian kuin mahdol
lista ja viimeistiian vuoden kul uessa siitii 
kun se on suoritettu, ellei ennakkomaksua 
lain tai asetuksen taikka valtiovarainminis
terion paati:iksen nojalla ole lupa pitaa ti
leissii pidempiia aikaa. 

13 §. 
Milloin siirtomaararahaa valtion tulo- ja 

menoarvion ja tilinpiiati:iksen perusteista 
annetun lain mukaan ci ilman valtioneu
voston lupaa swa tio11npaatoksessli ea:ma. siir
taii ja miiiiriiraha.n peruuttamisesta aiheu
tuisi erityista hal!ttrua t;ai vahi..nllroo, tuloo 
bihviraston eiliD.OO seuraavan helmiJrnun 
1 paiviiii valtioneuvostolta anoa maiirarahan 
kiiyttoajan pidoortiimista cniniaiin kahdella 
vnodella. 

14 §. 
J os suorittamatta jiianyttii menoriistiii ei 

haitatta voida varainhoitovuotta Ui.hinna 
seuraavan vuoden tilinpiiiitoksessii peruut
taa, tulee tiliviraston enneu viimeksima i
nittua vuotta seuraavan helmilmun 1 pai
viiii valtiovarainministeriolta anoa oikeutta 
sellaisen menorastin tileissii pitiimiseen. 
Tiillaista oikeutta alkoi:in annettako vuotta 
pidemmiiksi ajaksi, jolleiviit pakottavat 
syyt vaadi pidempiiii miiiiriiaikaa. 

15 §. 
Jo11ei ede'tlisoon vuoteen kohdistmvara me-

1100 ole voitm. huomata lopullisena menona 

saman vuoden tileissii, tulee tiliviraston niin 
pian kuin mahdollista hankkia valtiovarain
ministerion suostumus tallaisen menon mer
kitsemiseen menoksi kulumassa olevan 
vuoden tileihin. Kysymyksen ollessa useam
mista maliraltaan viihiiisista menoista on 
lupaa niiden tileihin merkitsemiseen anot
tava samassa kirjelmassii. 

16 §. 
Alitilittii.jan tulee varainhoidootaan 'tehda 

tili kuukausittain laadittavissa tili-ilmoituk- · 
sissa, jotka on lahetettliva asianomaiselle 
tilivirastollc viimeistaiin tilikuukautta seu
raavan kuukauden viidentenli paivanii. 
Tili-ilmoitus saadaan tiliviraston luvalla 
Hihettiia myi:ihemminkin, viimeistiiiin kuiten
kin seuraavan kuukauden 20 piiiviiiin men
nessii. 

Tilivirasto voi vaatia alitilittiijiiltiian ti
litysta lyhyemmaltakin ajalta kuin 1 mo
mentissa on mainittu. 

17 §. 
Tiliviraston tulee kultakin kuukaudelta 

laatia ja valtion revisiolaitokselle viimeis
tiiiin ennen seuraavan lrnukauden piiiitty
mistii liihettiiii tili-ilmoitus, joka niinhy
vin tiliviraston omalta kuin myi:iskin sen 
alitilittajiiin osalta niiyttiiii kaikki kulla
kin tulo- ja menoarvion momentilla esiin
tyneet tulot ja menot sekii muut suoritetut 
tilitoimet tilikuukauden ajalta. J oulukuun 
tili-ilmoitus Ui.hetettal{oon samalla kertaa 
kuin 18 § : ssa mainittu tilinpiiatosilmoitus 
liihetetiiiin. 

Valiion yleispiiakirjaa pitaa siitii annet
tujen miiiiriiysten mukaisesti valtion revi
siolaitos 1 momentissa maiirattyjen tili
ilmoitusten perusteella. 

18 §. 
Tiliviraston tilit on vuosittain piiiitet

tava sekii tilinpaatoksen perusteella laa
dittu tilinpiiiitosilmoitus valtion revisio
laitokselle toimitettava ennen seuraavan 



vuoden maaliskuun 1 piiivaa. Tilivirastolle, 
jolla on laaja varainhoito, voi valtiovarain
ministerio pidentaa taman maaraajan enin· 
taan kahdella viikolla. 

Valtion tilinpaatoksen tekee valtion revi
siolaitos noudattaen mita siita on saadetty. 

19 §. 
Valtion tilinpaatokseen liitettavista se

lostuksista, selonteoista ja selvityksistii an
taa valtioneuvooto tarkemma.t maaraykset. 

20 §. 
V!Uiltioneuvoston klamsLian ja ministeci.oi

den on OOliiJJettava all<aisil1een tilivirastoi.ihle 
tJilivuotoon kohdlistuvien menojen lopu1lista 
tiJ.e.ilhim. mei'Ikitsellllista ja tillivuoden lillUJUiOO 

kirjanpitoa lroskevaJt maaraykset ennen tiJ.i
vuotta 1iihlruna seuraavalll hel..mi!lru'llfl1 10 
paivali. 

III Luku. 

V altion ka.ssaliike. 

21 §. 
Tulojen penmmen ja menojen suoritta

minen tapahtuu yleensa postisiirtoliikkeen 
valitykselUi. Palkkoja ja maaraltaan va
haisia maksuja voidaan suorittaa kateiskas
sasta. Valtiovarainministerion maaraysten 
mukaisesti voidaan tulojen perimisessa ja 
menojen suorituksessa kayttaa myos Suo
men Pankin tai muun pankkilaitoksen va
litystii. 

22 §. 
Kateiskassa on pidettava mahdollisim

man pienenii. Tiliviraston tulee valvoa, 
ettei sen omassa eika alitilittajan kassassa 
sailytetli enemman varoja kuin menojen tar
koituksenmukaista suorittamista varten on 
tarpeen. 

23 §. 
Mikali valtiovarainministerio ei erinai

sissa tapauksissa toisin maaraa, on valtion 
kassoihin kertyneet tulot maksettava tai 

-
' 

siirrettava tuloja varten avatuille postisiir
totJilciJLle trulkika Suomoo Panlki&sa olevaHe 
valtion pano- ja ottotilille. 

24 §. 
Valtion pano- ja ottotiliii kayttavat Yal

tiokonttori seka ne tilivirastot, joille val
tiovarainministerio on antanut siihen oikeu
den. Valtiovarainministerio voi valtuuttaa 
muunkin laitoksen valtiokonttorin valvon
nan alaisena kayttamaan valtion pano- ja 
ottotilia. 

25 §. 
Tilivirasto nostaa tarvitsemansa rahava 

rat ja suorittaa menonsa postisiirtomeno
tililtaiin. Valtiokonttori toimittaa tilille 
tarvitta van kat teen. 

Alitilittiijii tilaa tarvitsemansa rahavarat 
silta tilivirastolta, jolle se antaa tili-ilmoi
tuksensa. Tiliviraston tulee valvoa, ettei 
alitilittajan tililHi. pideta enemman katetta 
kuin on tarpeen. 

26 §. 
Viranomaisten tulee pitaii huolta siitii . 

etta valtion rahavarat ja arvopaperit ovat 
turvatut tulenvaaralta ja anastukselta. 

27 §. 
Siitii milia tavoin viranomaisten ja liike

yritysten on valvottava hallussaan olevien 
rahavarojen ja muun valtion omaisuuden 
hoitoa maaraa valtioneuvosto. 

J OS saadetty tarkastus laiminlyodaan, 011 

se, jonka olisi pitiinyt tarkastus toimittaa . 
seka se, jonka olisi pitanyt pitaa huolta, 
etta maaratty tarkastus toim1tetaan, va~

tuussa laiminlyonnin johdosta syntyneesta 
vahingosrta. 

IV Luku. 

E1·inaiset maa1·aykset. 

28 §. 
Postisiirtokonttorin, postin ja pankkilai 

toksen valiWi.miistaan suorituksesta antama 
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kuitti on katsottava riittavaksi kuittauk
seksi valtion tileissa. 

29 §. 
Sen paikkakunnan postitoim.ipaikan, jolla 

tili virasto sijaitsee, tulee viikottain toimit
taa luettelo kaikista edellisen viikon aikana 
tilivirastolle tulleista vakuutetuista ja 
maaraarvoisista lahetyksista seka postiosoi
tuksista. 

30 §. 
Tarkemmat maadiykset valtion kassa- ja 

tililaiboksest.a anta.a valtioneuvost.o. 

31 §. 
Tii.ma asetus tulere voimarul 1 paa.vaoo 

maaliskuuta 1942 ja silla kumotaan 29 pii.i
vii.na tammikuuta 1932 annettu asetus val
tion tulo- ja menoarvion ja tilinpaatoksen 
perusteista annetun lain soveltamisesta ja 
taytantoonpanosta. 

Valtioneuvoston paatos, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset maa
raykset valtion kassa- ja tililaitoksesta 

sisaltava tilisaanto. 

.\.nnettu Helsingissa 23 paivii.na tammikuuta 1942. 

\ ' altion tulo- ja mcnoarvion ja tilinpii.ii.
tokscn perusteista 24 paiviina huhtikuuta 
1931 annetun lain soveltamisesta ja taytan
toonpanosta 23 paiviina tammikuuta 1942 
aunetun asettlksen 30 § : n nojalla on valtio
neuvosto, valtiovarairuninisterion esittelysta, 
vahvistanut seuraavan, yksityiskohtaiset 
maaraykset valtion ka a- ja tililaitoksesta 
sisaltavan tilisaannon: 

I LUKU. 

Valtion tilivirastot. 

1 §. 
V altion tulo- ja menoarvion ja tilinpaa

toksen perusteista 24 paivana huhtikuuta 

1931 annetun lain, jota tiissa tilisiiii.nnossii. 
sanotaan tililaiksi, soveltamisesta ja tii.ytan
toonpanosta 23 pii.ivana tanunikuuta 1942 
annetun asetuksen, jota tassa .tilisaannossa 
sanotaan tiliasetukseksi, 9 §: n 1 momen
tissa mainittu oma tililaitos on seuraavilla 
valtion virastoilla ja laitoksilla: 

V altiokon ttori 
Liianinkon ttori t 
Yaltion tiedoituslait.os 
Ulkoasiainministerion tilij aosto 
Oikeusminiosterion tilitoimisto 
Sisii.asiainministerion tilitoimisto 
Laiikin tohalli tus 
Tullihallitus 
Rahapaja 
Liikevaihtoverokonttori 
Leima- ja valmisteverokonttori 
Puolustusvoimain paaesilrunnan tiliosasto 
Tuomiokapitulit 
Helsingin yliopisto 
Kouluhallitus 
Muinaistieteellinen toimikunta 
Maatalousministerion asutusasiainosasto 
Maanmittaushallitus 
Maataloushallitus 
Ilmatieteellinen keskuslaitos 
Tie- ja vesirakennushallitus 
Rakenhushallitus 
Kauppa- ja teollisuusministerion tilitoi-

misto 
Merenkulkuhallitus 
Teknillinen korkeakoulu 
Sosiaaliministerion kansliatoimisto 
Kansanhuol toministerion tili toimisto 
Rautatiehallitus 
Posti- ja lennatinhallitus 
Metsiihallitus 
Metsatieteellinen tutkimuslaitos 
Valtiun margariinitehdas 

Valtiovarainministerio voi erityisista 
syista oikeuttaa muunkin valtion viraston 
tai laitoksen toimimaan valiaikaisesti tili
virastona, jolla on oma tililaitos. 



II LUKU. 

Kassaliike ja maksettavaksi maariUiminen. 

Postisiirtotilit. 

2 §. 
.J okaisella tilivirastolla seka, mikaJi e1 

tilivirasto toisin maaraa, sen alitilittajana 
olevalla valtion virastolla, viranomaisella, 
Jaitoksella ja liikeyrityksellii tulee olla 
postisiirtotili menojen suorittamista varten 
(postisiirtomenotili ). Menotileja voidaan 
tarpeen vaatiessa avata useampiakin. 

Tilivirastolla tulee, ellei valtiovarainminis
terio toisin maaraa, olla myOs eri postisiir
totulotili, jolle valtiolle perittavat tulot suo
ritetaan . Tilivira to miii:iraii, onko sen ali
tiliWijan, joka kantaa tai perii valtiolle tu
levia suorituksia, avattava niita varten oma 
postisiirtotulotili. Tarpeen vaatiessa voi
daan tulotilejakin avata useampia. 

Postisiirtotili on avatta va vir aston, vi
ranomaisen, laitoksen tai liikeyrityksen ni
miin. Tilia kaytettaessa on noudatettava 
postisiirtoliildreesta voima ·aolevia maa
rayksiii. 

3 §. 

Tilivirasto suorittaa tililtaotto- ja tili-
iirtokortteja kii.yWien menotililtaiin me

noja, nostaa viraston omaan kayttoon tar
vittavat varat ja siirtaii. alitilittajan kay
tettii.viiksi varoja . Kulloinkin tarvittavan 
1.:atteen tiliviraston tilille toimittaa valtio
konttori. 

Alitilittii.ja tilaa menotililleen kulloinkin 
tarvitsemansa varat asianomaiselta tilivi
rastolta ja maksattaa samalta tililtii. menoja 
tai no taa kaytettavakseen varoja. 

Tiliviraston asettamat tilikortit on kah
den viran tai toimen haltijan allekirjoitet
tava. Tilivirasto miiaraa, miten alitilitta
jain tilikortit ovat allekirjoitettavat. Tili
korttilomakkeet on sailytettava lukitussa 
sailytyspaikassa. 

4 §. 

V altiolle kertyvat tulot suoritetaan asian-

!) 

omaisen viraston, viranoncaisen, laitoksen 
tai liikeyrityksen postisiirtotulotilille. Kun 
alitiliWijallii. on oma tulotili, postisiirto
konttori siirtaa m.aiiraajoin talle tilille ker
tyneet tulot asianomaisen tiliviraston tulo
tilille ja viimeksimainitulle tulotilille ker
tyneet tulot valtion yleiselle tulotilille, joka 
on valtiokonttorin hoidossa. 

Valtion virastojen, viranomaisten, lai
tosten ja liikeyritysten laskuissa, vero- ja 
maksulipuissa sekii muissa veloitusasiakir
joissa on mainittava sen postisiirtotilin nu
mero, jolle veloitettu maarii on suoritet
tava. 

Mildili tuloja on vastaanotettu kateiskas
soihin, on ne suoritettava viimeistaan kun
kin kuukauden viimeisenii arkipaivana 
asianomaiselle tulotilille. 

5 §. 

Jos valtion viraston, viranomaisen, lai
toksen tai liikeyrityksen tehtavanii on peria 
varoja muiden kuin valtion lukuun, on 
tallaisten varojen hoitoa varten avattava 
eri postisiirtotili viraston, viranomaisen, 
laitoksen tai liikeyrityksen nimiin. 

6 §. 

Valtiokonttorin tulee kuukausittain val
tion revisiolaitokselle yleispaakirjaan ver
taamista varten ilmoittaa, paljonko valtio
konttori on kuukauden kuluessa suoritta
nut katteita kunkin tiliviraston postisiirto
menotilille ja paljonko tuloja on siirretty 
kunkin tiliviraston tulotililtii valtion ylei
selle tulotilille. 

Valtion pano- ja ottotilt. 

7 §. 

Otot valtion pano- ja ottotililtii tehdiian 
shekeilla, jotka on kahden viran tai toi
men haltijan allekirjoitettava. Shekkia al
lekirjoitettaessa on asianomaisen painettava 
siihen viraston tai laitoksen Ieima. 

2 
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Shekki on asetettava nimetylle henki- paivHi: 1-8, 9-15, 16-23 ·eka 24-
lolle. 

Shekkilomakkeet, joiden tulee olla nume
roidut, asettaa Suomen Pankki asianomais
ten virastojen ja laitosten kiiytettaviiksi. 

Shekkilomakkeet on sailytettava lukitussa 
saily.tyspaikassa. 

8 §. 

Valtiokonttorin ja muiden tilivirastojen, 
jotka ovat oikeutetut kayttamaiin valtion 
pano- ja ottotilia, on ilmoitettava Suomen 
Pankille, ketka ovat oikeutettuja allekir
joittamaan ja varmentamaan valtion pano
ja ottotilin shekkejii seka samalla Hihetet
tava pankille naiden henkiloiden nimikir
joitukset. 

9 §. 

Suurehkoja tuloeriii, kuten tullimaksuja, 
verovaroja ja metsiituotteiden hintoja, voi
daan suorittaa suoraan valtion pano- ja 
ottotilille. 

Kun alitilittiija suorittaa varoja \Taltion 
pano- ja ottotilille asianomaisen tiliviraston 
lukuun tai kun alitilittiijiin puolesta teh
diiiin Hillainen suoritus, on alitilittajiin vii
pymatta ja yjimeistaan seuraavana arkipiii
vana toimitettava tilivirastolle suoritusta 
koskeva ilmoitus. Suomen Pankin anta
man kuitin liittiia alitilittajii tosikkeeksi 
tili-ilmoitukseensa. Tiliviraston tulee ilmoi
tuksen nojalla heti kirjata suoritettu maiirii 
valtion pano- ja ottotilille maksetuksi. 

10 §. 

Tiliviraston tulee kultakin kuukausinel
jannekseltii ennen seuraavan kuukausinel
jiinneksen loppua liihettaii valtiokonttorille 
yksityiskohtainen luettelo eli viikkoilmoitus 
tilivirastossa kuukausineljanneksen aikana 
kirjatuista valtion pano- ja ottotilille teh
dyista panoista ja silta tapahtuneista 
otoista. 

Kuukausineljiinneksella tarkoitetaan ajan
jaksoa, johon kuuluu seuraavat ryhmat 

viimeinen. 

11 §. 

Valtiokonttorin asiana on verrata 10 § :ssa 
mainittuja viikkoilmoituksia niihin luette
loihin, joita Suomen Pankin on toimitet
tava valtiokonttorille pankin eri kontto
reissa kunkin kuukausineljiinneksen aikana 
valtion pano- ja ottotilillii suoritetuista tili
toimista ja joihin on liitettiivii yhdistelmii, 
josta ldiy selville tilin aldo kuukausinel
janneksen alkaessa ja piiiittyessa. 

Valtiokonttorin tulee kuukausittain val
tion revisiolaitokselle yleispiiakirjaan ver
taamista varten ilmoittaa valtion pano- ja 
ottotilin edellisen kuukauden piiiittyessa 
osoittama saldo Suomen Pankin yhdistel
miin mukaan, mainittuna ajankohtana lu
nastamatta olleet maksettavaksi asetetu t 
shekit seka pankkiin suoritetut tilillemak
sut, joita ei sanottuun aikaan mennessii ole 
tili viraston tileihin ennatctt:v ot taa, samoin 
kuin kaikki muut pankin luettelojen ja 
asianomaisten virastojen viikkoilmoitusten 
viiliset eroavaisuudet. 

Valtiokonttorin on pidettiivii huolta pano
ja ottotilissa esiintyvien eroavaisuuksien 
sel vittiimisesta. 

Kassojen ja arvopaperien siiilytys. 

12 §_ 
Tiliviraston kiiteiskassa on sailytettiivii 

kassaholvissa tai -kaapissa. 

Tiliyjraston hallussa olevat arvopaperit 
on siiilytettiiva kaksin erilaisin lukoin sul
jetussa kassaholyjssa tai -kaapissa, jonka 
avaimet ovat eri henkiloiden hallussa. Mai
ni.tuista arvopapereista on piueWi.va luet
teloa. 

Tiliviraston asiana on maiiriitii, milHi ta
voin alitilittajan hallussa olevat kassavarat 
ja arvopaperit on siiilytettiivii. 

Valtion varat on pideWivii erilliian yksi
tyisistii varoista. 



Maksujen sum·itus. 

13 §. 

Kun tiliviraston kassaan suoritetaan va
roja, jotka eiviit perustu laskutukseen tai 
maksuunpanoon, tulee maksajan allekirjoit
taa asianmuk:ainen maksulippu todistuk-
eksi suoritukse taan. Jotta suorituksesta 

annettu kuitti olisi valtiota velvoittava, 
tulee siina olla paitsi rahojen vastaanotta
jan kuittaus myos asianomaisen muun vir
kamiehen merkintii. Jos maksu on saapu
nut kirjeessa, on siita Hihetettava erityinen 
kuitti. 

Tiliviraston asiana on miiarata, millaisia 
tuloja alitilittiija on oikeutettu kassaansa 
vastaanottamaan ja miten ne on vastaan
ottajan puolesta kuitattava. 

Suoritettaessa maksuja passeista ja toi
mituskirjoista ei maksulippua vaadita. 

14 §. 
Tiliviraston suoriiettavat maksut tapah

tuvat yleensa asianmukaisen maksumiiii
rayksen nojalla. Maksumiiarays ei ole tar
peen, kun varoja pannaan postisiirtotilille 
tai valtion pano- ja ottotilille eikii myos
kaan kun viraston tai laitoksen johtosaan
non mukaisesti maksetaan varoja kassalip
puun kirjoitettavaa kuittausta vastaan. 

15 §. 

Maksumaariiys kirjoitetaan joko erilli
selle lomakkeelle tai maksun perusteena 
olevaan asiakirjaan painetulla leimalla. Mak
sumiiarayksesta tulee kiiydii selville mak
sun saaja ja maara seka minka tilin rasi
tukseksi maksu on kirjattava. l\1aksumiiii
rayksen tulee olla piiivatty ja allekirjoi
tettu. 

16 §. 

J os suoritus tapahtuu kateiskassasta, 
kuittaa maksun saaja nostamansa varat. 
Jos suoritus tapahtuu postisiirtotilin vali
tykselUi., liitetaan posti iirtokonttorin liihet-
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tamii kuponki maksumaaraykseen todistuk
seksi suorituksesta. 

17 §. 

Kun tiliviraston kassasta tai kassaan 
suoritetaan varoja, on rahavarojen hoita
jan varustettava suoritusta koskeva malam
miiarays seka maksulippu leimalla, josta 
niikyy suorituksen piiiviimiHira. 

Postiliihetysten vastaanottmninen. 

18 §. 

Tilivirastolle tulleen kirjatun, vakuute
tun tai maiiraarvoisen lahetykscn tai posti
osoituksen kuittaa postitoimipaikassa raha
varain hoitaja, jonka otettuaan huostaansa 
vakuutetussa tai maaraarvoisessa lahetyk
sessa olleet rahavarat ja merkittyiiiin ne 
kassakirjaansa, tulee viipymatta jattaa kir
jatut lahetykset avaamattomina ja muiden 
liihetysten paallykset seka niissa ehka saa
puneet · asiakirjat viraston kassan hoitoa 
valvovalle viran tai toimen haltijalle, jonka 
on verrattava tiliasetuksen 29 §: ssa mai
nittua luetteloa kassapaiviikirjan merkin
toihin. 

Tilivirasto voi oikeuttaa muunkin viran 
tai toimen haltijan !ruin rahavarain hoita
jan kuittaamaan virastolle tai laitokselle 
tulleet arvoliihetykset. 

Rahojen tilaarninen. 

19 §. 

'rilivirasto nostaa kiiteisten menojensa 
suorittamiseen kulloinkin tarvitsemansa va
rat postisiirtotililtiian. 

Alitilittaja tilaa varoja kaytettavakseen 
silta tilivirastolta, jolle se on velvollinen 
jattamaan tilityksensa. Tiliviraston tulee 
arvioida alitilittajan rahan tarve kunakin 
ajankohtana, ennenkuin se siirtaa varaJt 
alitilittajan tilille sellaisissa erissa kuin 
niita kuUoinkin tarvitaan. 
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Palkkojen Ja eliikkeiden suoritus. 

20 §. 

Kun virastossa tai laitoksessa maksetaan 
viran ja toimen haltijain palkkoja, laadi
taan kunakin paivana maksettavista pal
koista luettelo, johon merkiUian kunkin 
palk:ansaajan nimi ja hiinelle tuleva palk:
kaus. Luettelosta tulee nakya peruspalkan, 
ika- ja perhelisien ja muiden mahdollisten 
lisaysten maarat seka naiden yhteenlaske
tut maarat, erilaisten vahennysten ja pida
tysten maarat seka palkkauksen nettomaarii. 
Palkansaajan tulee luettelossa olevaan eri 
sarekkeeseen merkita r]mittau.ksensa. 

Valtion tyonteki,jain palkkojen maksatta
mista ja valvontaa varten on tiliviraston 
annetta va tarpeelUset maiiriiykset. 

21 §. 

Elakkeet suoritetaan joko viraston tai 
laitoksen kassasta tai postisiirtoliikkeen va
lityksella. Viraston tai laitoksen kassasta 
nostetut eUikkeet, jotka on kuitattava val
miiksi kirjoitetulle lomakkeelle, on yhdis
tettiiva yhteiseen virka-ajan paattyessa kir
joitettuun maksumaaraykseen. Elakkeet 
voidaan myos suorittaa yhteiseen luetteloon 
kirjoitettavaa kuittausta vastaan. 

Rahaliihety kset. 

22 §. 

Kun virasto, viranomainen, laitos tai lii
keyritys lahettiia postit.se kateista rahaa tai 
arvopapereita, on lahetys tehtava maara
arvoisessa virkakirjeessa tai -paketissa, 
jonka paallykseen lahettajan on kirjoitet
tava lahetyksen arvo merkitsemalla mark
kamaara seka kirjaimilla etta numeroilla. 

Milloin rahaa tai arvopapereita ei voida 
lahettaa maariiarvoisessa virkakirjeessa, on 
lahetyksesta suoritettava ja vastaanottajalta 
perittii.vii kirjaamis- ja vakuutusmaksut. 

Rahastol. 

23 §. 

Tiliviraston hoidossa olevien rahastojen 
varat on erotettava toisistaan ja valtion 
varoista kirjanpidossa. Tallaisen rahaston 
tulot ja menot otetaan Wiviraston kassa
tiliin. 

Lahjoitettujen ja saationluontoisten ra 
hastojen varat voidaan kuitenkin pitiia 
erillaan valtion varoista ja sijoittaa pank· 
kitalletuksiin, obligatioihin tai muihin ar
vopapereihin. 

Elakekassojen malcsut. 

24 §. 

Palkkoja ja elakkeita maksettaessa teh
dyt pidatykset eliikekassojen hyvaksi on, 
ellei valtiovarainministerio toisin maii.rlia, 
viimeistaiin seuraavan kuukauden kuluessa 
suoritettava asianomaisen elakekassan posti
siirtotilille. Pidatyksista tulee tilivirasto
jen vuosineljanneksittain lahettaa elakekas
soille asianmukaiset ilmoitukset. 

III LUKU. 

Tilinpito. 

Tiliviraston kirjanpito . 

25 §. 

Tiliviraston kirjanpidossa on noudatet
tava kahdenkertaista kirjanpitojarjestelmaa 
huomioonottaen, etta ainakin kassapaivakir
jaa, memoriaalia ja paakirjaa on pidettava. 
Tulo- ja menoarviossa osoitetulla maarara
halla hankittua kiinteata tai irtainta omai
suutta ei huomata varoina, vaan on siita 
hankittaessa maksettu tai myytaessa saatu 
hinta pidettava valtion menona tai tulona. 

26 §. 

Kassapaivakirjaan merkitaan paivittaiset 
kassaerat seka mita paakirjan tilia niilli:i 



on hyvitettiiva tai rasitettava. Kassapaiva
kirja on piiiitettiiva kuukausittain, mutta 
tilivirasto voi, jos rahaliikkeen suuruuden 
takia sellaista pidetaan tarpeellisena, maii
rfilii kassapiiiviikirjan paatettaviiksi paivit
tain. 

Memoriaaliin otetaan alitilittiijiiin kuu
kausitili-ilmoitusten sisa.llys sekii muut tili
toimet, joita ei merkitii kassapiiiviikirjaan. 
Memoriaaliin on kunkin tilitoimen kohdalle 

- tehtiivii merkintii hyvitettiivastii ja rasitet
tavasta piH.ikirjan tilistii. 

Paiikirjaa pidetaan kassapiiiviikirjan ja 
memoriaalin perusteella. Siinii tulee olla 
tulo- ja menoarvion mukaiset tilit asian
omaisen tiliviraston tuloja ja menoja var
ten, alitilittiijiiin tilit, muut bilanssitilit, 
postisiirtoliikkeen kiiyttiimisestii aiheutuvat 
tilit ja virastojen viilisten tilitointen tilit. 
Piilikirjan tulee asianomaisen tiliviraston 
osalta osoittaa valtion tulot ja menot ynna 
tulo- ja menoarviorahaston seldi viraston ja 
laitoksen hoidossa olevien eri rahastojen 
varoissa ja veloissa tapahtuneet muutokset. 

Tilivirastossa on tarpeen vaatiessa pidet
tiivii myos varastokirjaa, henkilokirjaa ja 
muuta apukirjanpitoa, joka voidaan myi:is 
jiirjestiiii kortiston muotoon. 

Varastokirjassa, joka on kuukausittain 
piiiitettiivii, on lrullakin tavaralajilla oleva 
oma aukeamansa tai korttinsa, ja on siihen 
merkittiivii tavaran hankintahinta ja pal
jous seka kaikki varastossa tapahtuneet 
muutokset, niin etta varastokirjasta aina 
voidaan niihdii, paljonko eri tavaralajeja 
on varastossa. 

27 §. 

Postisiirtoliikettii koskeva tilinpito ta
·.Jahtuu joko kassapaiviikirjan tai memo
riaalin yhteydessii. Postisiirtotilille mak
settu tuloerii on mildili mahdollista mer
kittavii saman lruukauden tileihin, jonka 
aikana se on postitoimipaikkaan maksettu, 
ja tililtii maksettu meno sen kuukauden me-
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noksi, jolloin postisiirtokonttori on tilikor
tin kupongin leimannut. 

Valtiokonttorin postisiirtomenotilille suo
rittamat katteet merkiti:i.iin tiliviraston tilei
hin hyvittiien niistii postisiirtokatetiliii. Ti
livira ton tulotililtii Yaltion yleiselle tulo
tilille siirretyistii tuloista rasitetaan tilivi
raston kirjanpidossa tulojen siirtotilia . 

28 §. 

Pa1isi 25 ja 26 § :ssii mainittuja tilikir
joja on tilivirastossa, jossa sellainen raha
liikkeen hoitoa varten on tarpeellinen, pi
dettava myoskin kassakirjaa. Sita pitiiii 
rahavarain hoitaja ja hanen on siihen heti 
merkittavii kaikki vastaanottamansa ja suo
rittamansa· maksut sen mukaan !ruin niitii 
esiintyy. Kassakirja on paivittain piiiitet
tiiva. 

29 §. 

Jos tilivirastossa on erityinen rahavarain 
hoitaja, on hii.nen paivittiiin annettava kas
sanhoitoa valvovalle viran tai toimen hal
tijalle kassaerien tosikkeet kassapiiivakir
jaan merkittiivaksi ynnii laskelma, josta nii
kyy kassasi:Uisto piiivan alkaessa ja paat
tyessii sekii saanto- ja antomaksujen koko
naismaiirii t. 

30 §. 

Tilivirastossa, jossa on erityinen rahava
rain hoitaja, iilkoon kassapiiivakirjan pitii
mistii annettako hiinen tehtiiviikseen. Kas
saerien merkitseminen kassapaivakirjaan on 
suoritettava viimeistaiin seuraavana piii
viinii ja kassaerfit on tiilloin ryhmiteltiivii 
paiikirjan tilien mukaan. 

Alitilittajiin lcirjanpito . 

31 §. 

Alitilittiijan tulee pitiiii kassapiiiviikirjaa 
ja jos hiinen hallussaan on varastoja, myos 
varastokirjaa. 

Kassapiiivakirja, johon on paiviWiin mer
kittiivii kaikki saanto- ja antomaksut, on 
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tiliviraston maaraysten mukaisesti ainakin 
lrunkin kuukauden lopussa paatettavi.i. 

Varastokirjaa pitaessiii.in on alitilittaji.in 
noudatettava mita 26 §: ssa on varastokir
jasta maaratty. 

Kun alitilittajalla on hoidossaan tyiipaja 
tai muu sellainen laitos, on, jos tallaisen lai
toksen toiminta tekee sen tarpeelliseksi, pi
dettava asianmukaista tyiipajankirjanpitoa . 

Jos alitilittajan hoidettavana on maatila, 
joka ei ole koe- eika tutkimustila, on ali
tilittajiin tai asianomaisen tiliviraston pi
dettava sen kannattavaisuutta osoittavaa 
kirjanpitoa. 

Alitilittajan toiminnan laatuun katsoen 
voi asianomainen tilivirasto velvoittaa ali
tilittajiin pitiimaiin muitakin lmin tiissa py
kaUissa mainittuja tilikirjoja. 

32 §. 

Tilikirjojen sivujen tulee olla numeroi
dut. Vietaessa erUi ldrjasta toiseen on si
vujen numero kirjoihin merkittava. 

Kirjanpidossa sattunut virhe on korjat
tava sellaisella merkinnalla, josta kay sel
vasti ilmi, mita on korjattu ja miten kor
jaus on tapahtunut. 

V altion tuloa tuottava omatsttus. 

33 §. 

Tililain 11 §: ssii tarkoitetusta valtion 
omaisuudesta, joka 25 §: n mukaan jate
taiin varoina kasittelematta, on pidet
tavii eri luetteloa, johon on myiis merkit
tavii omaisuuden arvon vaihtelut saman
miiiiraisinii lruin ne vastaavien tulo- ja 
menoarviomomenttien hyvitykseksi tai rasi
tukseksi tilikirjoihin merki tiian. Taman 
luettelon ja erikseen suoritettujen laskel
mien perusteella on asianomaisen liikeyri
tyksen osaltaan vuosittain laadittava omai
suuss€lonteko, josta myiiskin yrityksen kan
nattavaisuus kay selville. 

Valtion liikeyrityksen, joka on valtion 
teollisuuslaitosten hoidon ja kaytiin ylei
sista perusteista 13 paivana toukolmuta 
1931 annetun lain alainen, on vuosittain 
laadittava omaisuusselonteko mainitun lain 
11 §: ssa siiadetyn liikekirjanpidon nojalla. 

Valtion maatilan vuosittaisen omaisuus
selonteon tulee perustua maatilan kannatta
vaisuuskirjanpitoon. 

Liihetteiden tili. 

34 §. 

Kun tilivirastoon suoritetaan toisen 
tiliviraston tileihin merkiW.iva maksu, on 
maksun vastaanottaneen tiliviraston hyvi
tettava maksun miiaralHi asianomaista tili 
virastoa lahetteiden tilissa. 

Suorittacssaan maksun toisen tiliviraston 
puolesta tilivirasto rasittaa maksun maii
riillii asianomaista tilivirastoa Hi.hetteiden 
tilissii. 

Kun merkinta lahetteiden tililli:i tehdaan, 
on tiliviraston viipymatta sille tilivirastolle , 
jota Uihetteiden tilissi:i on hyvitetty tai ra
sitettu, lahetettlivii sanotusta tilitoimesta il
moitus tarpeellisine liitteineen. Tilitoimen 
pi:iiviima.ara on ilmoituksessa mainittava. 

Mitii 1 ja 2 momentissa on sanottu, ei 
koske niita varoja, joita valtiokonttori 
toimittaa tilivirastojen postisiirtotilin kat
teeksi. 

35 §. 

Tilivirasto on, saatuaan 34 § : n 3 momcn
tissa mainitun ilmoituksen liihetteiden ti
lissa tapahtuneesta hyvittamisesta tai rasit
tamisesta, velvollinen merkitsemaan vas
taavan rasituksen tai hyvityksen, mikali 
mahdollista, saman lmukauden tileihin. 
Ellei ilmoitettua hyvitysta tai rasitusta 
voida hyvaksya, on asiasta viipymaWi an
nettava tieto ilmoituksen liiheWineelle tili
virastolle. 



Vir aston sisiiiset suoritt~kset. 

36 §. 

Tiliviraston ja sen alitilittiijiin viiliset tili
toimet suoritetaan hyvittamallii tai ra itta
malla ,viraston sisaiset suoritukset" ni
mista tilia. Tallaisesta tilitoimesta on tili
viraston tarpeen vaatiessa liihetettava ilmoi
tus sille alitilittiijalle, jota on hyvitetty tai 
rasitettu. 

Alitilittiijiin tili-ilmoitukset. 

37 §. 

AlitiliWijan tili-ilmoHus kuukauden ai
kana suoriietuista tilitoimista on laadittava 
alitilittajiin tilikirjojen mukaisesti. Tiillai
seen kuukausitili-ilmoitukseen liitetiian tay
delliset tilitosikkeet ja postisiirtokonttorin 
liiheWimiit tiliotteet. Siita tulee myos 
kiiyda selville postisiirtotililHi olevat maa
riit kuukauden alkaessa ja paattyessa. 

Hoitarnistaan tarveainevarastoista tulee 
alitilittajan antaa asianomaiselle tiliviras
tollc varastoilmoituksia niina aikoina ja 
siina muodossa lmin tilivirasto katsoo tar
peelliseksi. 

38 §. 
A.litilittajan kuukausitili-ilmoitus on 

asianomaisessa tilivirastossa tarkastettava 
ennenkuin se viedaan tilikirjoihin. Jos tar
kastuksessa ilmenee syytii muistutukseen 
eikii oikaisua voida saada aikaan ennenkuin 
tilikirjat on kuukaudelta paiitettiivii, on 
se osa tili-ilmoituksen sisallostii, mika voi
daan hyvak.sya, otettava tileihin seldi pi
dettava huolta siita, etta oikaisu tehdaiin 
myohemmin annettavassa tili-ilmoituksessa. 

Eriniiisten maksnjen lwnto. 

39 §. 

Veronkannon yhteydessii suoritettavien, 
liHininkonttorin tileissa valtiolle tuloksi 
merkiWivien erinaisten maksujen maksuun-
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panossa, kannossa ja tilityksessa on nou
datettava seuraavia maarayksia. 

a) Henkikirjoittajan on toimitettava 
maksuunpano kihlakuntaa varten seka vii
meistaan syyskuun 1 paivaan mennessa 
liianinkonttoriin Uihetettava maksuunpano
kirja ja asianmukaisilla luetteloilla oikeaksi 
todistettu selostus maksuunpanosta sen 
summittaista tarkastusta varten. l\1ainit
tuun paivaan mennessa on henkikirjoitta
jan niinikaan kihlakunnan kruununvoudille 
toimitettava kullekin maksuvelvolliselle 
maksuunpanokirjan mukaan kirjoitetut 
maksuliput. 

b) Laiininkonttorin on; tarkastettuaan 
maksuunpanoselostuksen, kirjanpidossaan 
hyvitettiiva asianomms1a tulomomentteja 
maksuunpannuilla maarilla ja rasitettava 
,Kanto maksuunpanokirjan mukaan" ni· 
mista tilia maksuunpanokirjan loppusum
milla seka viimeistiiiin syyskuun 15 pai
viiiin mennessa lahetettava maksuunpano
kirja, kantomiiarayksilla varustettuna, 
asianomaiselle kruununvoudille. 

c) Kruununvoudin on kultakin puolelta 
vuodelta viimeistaiin helmikuun 1 paiviian 
ja heinakuun 15 paivaan mennessa liianin
konttoriin lahetettava tilitys maksujen kan· 
nosta ja ehdotettava tarpeelliset poistot. 
Maksuunpanokirja on toimitettava takai 
sin liiiininkonttoriin tammikuun 15 paivaiin 
mennessa. 

Tiliviraston piiiiki?"jan pito. 

40 §. 
Kun kaikki kuukauden tilitoimet ja ali

tilittajiiin kuukausitili-ilmoitusten sisallys 
on tiliviraston paii.kirjaan otettu, on paa
kirja siten paatettava, etta siita nakyy, 
paljonko edellisen lmukauden ja paljonko 
koko kuhmeen vuodenosan aikana kutakin 
tilia on hyvitetty ja rasitettu. Naihin 
hyvitys- ja rasitusmaariin ei kuitenkaan 
sisallyteta tililla vuoden alussa ehka ollutta 
saldoa. 
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Tiliviraston tili-ilrnoitt~kset. 

41 §. 

Tiliviraston paakirjan mukaan laadittu 
kuukausitili-ilmoitus on lahetettava valtion 
revisiolaitokselle vuoden yhdeltatoista en
simmaiselta kuukaudelta viimeistaan ennen 
seuraavan lruukauden p~Hittymista maara
aikoina, jotka valtion revisiolaitoksen tilin
paatososasto eri tilivirastoja varten vah
vistaa, seka joulukuulta tiliasetuksen 17 
§: ssii .saadettyna aikana. Kuukausitili
ilmoitukseen on liitettava yksityiskohtainen 
crittely niista erista, joilla tilivirasto kuu
kauden aikana on hyvittanyt tai rasittanut 
lahetteiden tilUi. 

Jos 10 § :ssa mainittujen viikkoilmoitus
ten loppusummat yhteenlaskettuina eroavat 
kuukausitili-ilmoituksen vastaavista erista, 
on kuukausitili-ilmoitukseen liitettava sel
vitys eroavaisuuden syiSita. 

42 §. 

Tiliviraston tulee kuukausitili- Ja tilin
paatosilmoituksiinsa merkita tulo- ja meno
momentit samaan jarjestykseen ja tarkoin 
. amannimisina kuin ne ovat valtion tulo
.i a menoarviossa. 

43 §. 

Tiliviraston kuukausitili- ja tilinpaatos 
ilmoitukset liitteineen on, mikali tiliviras
loa koskevissa saannoksissa ei ole toisin 
maarii.Jtty, niiden viran tai toimen haiti
Jam allekirjoitettava ja varmennettava, 
jotka allekirjoittavat ja varmentavat tili
viraston maksumaaraykset: 

Tilien pi.iiittarninen. 

44 §. 

Kun kaikki vuoden tilitoimet on tilivi
raston paakirjaan viety, paatetaan paakirja 
seuraavalla tavalla: 

1) Tulo- ja menotilit paatetiian siten, 
etta tilien saldot siirretaan erityiseen val-

tiontulojen ja -menojen tiliin, joka taas 
paatetaan hyvittii.malla valtiontulojen ja 
rasittamalla valtionmenojen yhteismaaralla 
valtion tilia. 

2) Virastojen valisten til1tointen til it , 
joiksi luetaan lahetteiden tili, valtion pano
ja ottotili ja yleiset postisiirLotilit paatetiii.in 
siten, etta valtion tilia hyvitetaan silla maa
riilla, jolla sanottuja tileja vuoden aikana 
on hyvitetty, seka veloitetaan silla maa
ralla, jolla niiita tilejii vuoden kuluessa on 
rasitettu. 

3) Muut tilit seka valtion tili tasoite
taan siten, etta. niiden saldbt siirretaan tili
viraston bilanssitiliin. 

45 §. 

Tilinpaatosilmoituksen tulee osoittaa: 
1) tilivirastolla tilivuoden alussa oleva 

velka valtiolle tai saatava valtiolta; 
2) tiliviraston tulot ja menot tilivuoden 

ajalta, jaettuina tulo- ja menoarvion mo
menteille, seka menopuolella eri sarakkeessa 
myoskin ne maarat, jotka valtion tulo- ja 
menoarvion otteiden mukaan on kullekin 
momentille tiliviraston erikoismenosaantoon 
otettu; 

3) ne mi.Uirat, joilla tilivirasto tilivuoden 
kuluessa on hyvittanyt ja rasittanut viras
tojen valisten tilitointen tileja; seka 

4) tilivira tolla tilivuoden paattyessa 
oleva velka valtiolle tai saatava valtiolta. 

46 §. 

Tilinpaatosilmoitukseen on liitettava : 

a) tiliviraston bilanssitili vuoden paat-
tyessa; 

b) selostus tulorasteistii; 
c) selostus menoriisteistii; seka 
d) selostus siirretyista miiiirarahoista. 
Mikali tilivirasto on ylittanyt sen kay-

tettiivana olleita arviomaararahoja, on ti
linpaatosilmoitukseen liitettava l uettelo kil'
jelmista, joilla lupa maariirahan ylittami
seen on saatettu tiliviraston tietoon. 



'l'iliviraston, jonka hoidossa on tili
Jain 11 §: n 1 momentissa mainittua omai
suutta, tulee liiWia tili.npaatOsilmoituk-
eensa valtiovarainministerion vahvista

malle lomakkeelle Uillaisesta omaisuudesta 
laadittu yksityiskohtainen selonteko. Ta
han selontekoon on otettava ainoastaan sel
lainen omaisuus, jollaisen hankkimiseen 
kaytettavat maararahat tulo- ja meno
arviossa merkitaan tuloa tuottavien paa
omamenojen pi:ililuokan kohdalle, seldi sen 
lisaksi myoskin valtion omistamat tuloa 
tuottavat arvopaperit. 

Tilinpaatosilmoitukseen on tiliviraston 
\ ii,tettava selostukset bilanssissa esiintyvien 
rahastojen tuloista ja menoista edellisen 
vuoden aikana seka ilmoitukset rahastojen 
tilasta sanotun vuoden paattyessa. Wima 
selostukset on laadittava valtion revisio
\aitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Valtiokonttorin on tilinpaatosilmoituk
-eensa liitettava selvitys valtionvelasta seka 
luettelo vuoden paattyessa voimassaolleista 
valtion takaussitoumuksista. 

Luettelot erini.iisistii rnenoista. 
47 §. 

Tilivirastojen tulee ennen maaliskuun 
\oppua Uihettiia valtiovarainmini.steriolle 
yksityiskohtaiset luettelot tulo- ja meno
arviossa valtioneuvoston kayttovaroiksi, val
tioneuvoston kaytettavaksi edeltaarvaamat
tomiin menoihin seka korjaus- ja pieneh
koihin uusimistoihin samoinkuin lakiin tai 
asetukseen perustuviin menoihin, joita 
vaDten menoarvioon ei ole erittain merkitty 
maiirarahaa, osoitetuista maararahoista suo
ritetuista menoista. 

Valtion yleispiiiiki1·ja. 

48 §. 

Valtion yleispaakirjassa on seuraaval 
tilit: 

1) tili kutakin tulo- ja menoarvion mo
menttia varten; 
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2) kassatili kateisia varoja ynna posti
siirto- ja pankkitileilUi olevia saatavia var
ten; 

3) varastojen tili; 
4) tulorastien tili; 
5) menorastien tili; 
6) siirrettyjen maararahojen tili; 
7) tulo- ja menoarviorahaston tili; 
8) tulo- ja menoarvion ulkopuolella ole

vien rahastojen tilit ryhmittain; 
9) erinaisten velallisten ja velkojain ti

lit; seka 
10) virastojen valisten tilitointen ja pos

tisiirtoliikkeesta johtuneet yleiset tilit. 

49 §. 

Valtion yleispaakirja on kuukausittain 
sit en paatetta vii kuin 40 §: ssa on tiliviras
ton paiikirjasta sanottu. 

Ote valtion yleispaakirjasta on Uihetet
tava valtiovarainministeriolle ja valtion
tilintarkastajille vuoden yhdeltatoista en
simmaiselta kuukaudelta viimeistaan kah
den kuukauden kuluessa tilikuukauden 
paattymisesta seka joulukuulta ennen seu
raavan huhtikuun loppua. 

Valtion tilinpiii.itos. 

50 §. 

Kun tilivirastojen kaikki tilivuoden kuu
kausitili-ilmoitukset on valtion yleispaiikir
jaan viety, piiatetaan yleispaakirja siten, 
etta tulo- ja menotilien saldot siirretaan 
erityiseen valtiontulojen ja -menojen tiliin, 
joka taas paatetaan hyvittamalUi. valtion
tulojen ja rasittamalla valtionmenojen yh
teismaaralla tulo- ja menoarviorahaston ti
lia. Muut tilit, niihin luettuna tulo- ja 
menoarviorahaston tili, tasoitetaan siteu, 
etta saldot viedaan bilanssitiliin. 

51 §. 
Valiion tilinpiiatoksen tulee osoittaa: 
1) tulo- ja menoarviorahaston paaoma

saasto tilivuoden alkaessa ja piiiittyessa; 
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2) tulot ja menot eri sarakkeessa tulo- ja 
menoarvion ja tilinpaatoksen mukaan seka 
paljonko tulot ja menot ovat olleet tulo
ja menoarviossa laskettuja miUiria suurem
mat tai pienemmat; seka 

3) tulo- ja menoarvion ulkopuolella ole
vien eri rahastojen tu~ot ja menot_ 

Tilinpaatokseen tulee sisaltya tulo- ja 
menoarviorahaston seka tulo- ja menoarvion 
ulkopuolella olevien eri rahastojen yhteinen 
bilanssiyhdistelma seka erikseen viimemai
nittujen rahastojen bilanssit-

52 §_ 
Valtion tilinpaatokseen on liitettava: 
1) selostus valtion kassavaroista; 
2) selostus tulorasteista; 
3) selostus menorasteista; 
-±) selostus siirrHyista maararahoista; 
5) selonteko valtion tuloa tuottavasta 

omaisuudesta; 
6) selvitys valtion velasta; seka 
7) luettelo valtion takaussitoumuksista_ 

IV LUKU. 

Kassojen ja muun omaisuuden tarkas
tukset. 

1'ilivi-rastojen kassat. 

53 §. 
Tiliviraston kassan tarkastaa vahinUian 

kerran kuukaudessa ailma edeltapain ilmoit
tamatta se viran tai toimen haltija, jonka 
tehtavana tarkastuksen toimittaminen oh
jesaannon mukaan on, tai, ellei sellaista ole, 
viraston paallikko. 

Tarkastuksessa, jossa rahavarojen hoita
jan tulee olla saapuvilla, lasketaan ensin 
kassa. Sitten tarkastetaan, ettii .kaikki 
kassakirjan viimeksi tapahtuneen paattii
misen jalkeen tulleet kassatosikkeet ja posti
siirtotililta nostetut edit on kassakirjaan 
oikein merkitty. Sen jalkeen tarkastetaan, 
etta kassasaasto on yhtapitava sen maariin 
kanssa, mika kassakirjan mukaan on kas
sassa oleva. 

Alitilittiijiiin kassat. 

54 §. 
Alitilittajan hallussa olevat kateiset varat 

seka arvopaperit on vahintain kerran puo
lessa vuodessa aikaa edeltapain ilmoitta
matta sen viran tai toimen haltijan tarkas
tettava, jonka velvollisuutena tarkastus 
asianomaisen ohjesaannon mukaan on tai 
jonka valtiovarainministerio tiliviraston 
esityksesta maaraa. Tarkastuksessa on myos 
tutkittava tilinpitoa ja varainhoitoa sen 
ven·an kuin on tarpeen oikean kassasaiis
ton toteamiseksi seka soveltuvin kohdin 
noudatettava, mita 53 §: n 2 momentissa on 
sanottu. 

Kun alitilittajan rahaliike on niin laaja . 
eWi rahavarain hoito on uskottu erityiselle 
kassanhoitajalle, on kassa tarkastettava vii
hintaan kerran kuukaudessa ja on tamii 
tarkastus, ellei toisin ole maaratty, alitilit
tajanii toimivan viraston tai laitoksen esi
miehen toimitettava. 

Lahetyston ja konsulinviraston rahava
rat tarkastaa vahintaan ken·an kuukau
dessa lahetyston tai konsulinviraston piial
likko. 

Nimismiesten kassat tarkastaa asianomai
nen kruununvouti vahintaiin kerran puo
lessa vuodessa. 

Leimamerkki_lcassat. 

55 §. 
Valtioneuvoston ylikirjaajan seka kor

keimman oikeuden ja korkeimman hallinto
oikeuden kirjaajain leimamerkkikassat tar
kastaa vahintaan kerran puolessa vuodessa 
valtion revisiolaitoksen maaraiima reviison 

Hovioikeuksien ja kihlakunnantuomarien 
sekii niiden muiden virastojen, viranomais
ten ja laitosten leimamerkkikassat, jotka 
saavat leimamerkkivaraston laaninkontto
rilta, tarkastaa vahintaan kerran puolessa 
vuodessa se viran tai toimcn haltija, jonka 
tehtavana on Hianinkonttorin alitilittajaiu 
kassojen tarkastaminen. 



Leimamerkkivarastosta on pidettiiva asian
mukaista tilikirjaa. 

Arvopape1·it. 

56 §. 

Mikali erikseen ei ole toisin maaratty, 
tarkastaa tiliviraston hallussa olevat arvo
paperit vahintaan kerran puolessa vuodessa 
viraston paallikko. 

Tarveainevarastot. 

57 §. 

Valtion tarveainevarastot seka muun ir
,taimiston tarkastavat vahintaii.n kerran VUO

dessa asianomaisen viraston tai laitoksen 
maaraamat tarkastajat, ellei tarkastuksen 
toimittamisesta ole toisin maaratty. Tar
kastuksessa on noudatettava, mitii. viraston 
tai ~aitoksen ohjesaannossa on maaratty. 

58 §. 

Tarkastajan on suorittamastaan tarkas
tuksesta tehtava merkinta kassakirjaan seka 
tarpeen vaatiessa laadittava tarkastuksesta 
poytiikirja. 

Mikali tarkastuksessa todetaan epii.kohtia 
tai vaarinkiiytoksiii, on siitii laadittu kerto
mus asianomaisen tiliviraston tilitosikkei
den yhteydessa lahetettavii valtion revisio
laitokselle. 

V LUKU. 

Erinii.iset miiaraykset. 

59 §. 

Jos kay valttamattomaksi tallettaa val
tion varoja yksityiseen rahalaitokseen, on 
siihen hankittava valtiovarainministerion 
lupa. 

60 §. 

Virastossa ja laitoksessa tulee sen viran 
tai toimen haltijan, jolle viraston tai lai-
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toksen taloudenhoito on uskottu, pitaa 
huolta siita, etta valtion omaisuutta huo
lellisesti hoidetaan ja sailytetaan. 

61 §. 

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriOn 
kirjel massii, joka koskee valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunnassa kasiteltyii meno
eraa tai ennakkomaksua, on mainittava, 
etta asia on raha-asiainvaliolrunnassa kasi
telty, jotapait i kirjelma on valtiovarain
ministerWssa merkittii.va, ennenkuin kir
jelma lii.hetetaan tai menoera tai ennakko
maksu suoritetaan. 

62 §. 

Valtioneuvoston kanslian ja ministerioi
den kayttovaroista on kanslian tai ministe
riOn kuittaus ja korkeimman oikeuden, kor
keimman hallinto-oikeuden ja hovioikeuk
sien presidenttien, maaherrain ja keskus
virastojen paallikoiden kayttovaroista nai
den kuittaus lopullisena tilitosikkecna val
tion tileissa. 

63 §. 
Mikiili tilivirastoa koskeviin saiinniiksHn 

ei sisally tarpeellisia maiirayksia tiliviraston 
rahaliikkeen ja tilitysten hoidosta, on tili
virastolle laadittava tiliohjesaiinto, josta 
kay selville, keille viran tai toimen halti
joille tiliviraston rahaliikkeen ja tilitysten 
hoito sekii niiden tarkastus ja valvonta 
kuuluu. 

Tiliohjesaanto on valtiovarainministerion 
vahvistettava. 

64 §. 
Kirjanpidossa ja tilityksissa on kiiytettava 

ainoastaan sellaisia lomakkeita, jotka val
tiovarainmin.isterio on vahvistanut tai muu
ten hyviiksynyt kaytettii viiksi. 

65 §. 

Tarkemmat mii.iiraykset taman tilisaiin
non soveltamisesta antaa tarvittaessa val
tiovarainministeriO. 
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66 §. 
Talla tilisaannolla, jota on sovellettava 

1 paivasta maaliskuuta 1942 lukien, kumo-

taan 29 paivana tammikuuta 1932 annettu 
tilisaanto. 

Helsingissa, rautat,iehallituksessa, helmi kuun 13 paivana 1942. 

Jalmar Castren. 

Yrjo Strang. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N :o 3/ 609 

helmikuun 27 paivalta 1942, 

joka koskee tyontekijain tapaturmavakuutuslain muuttamista ja eraiden ammatti
tautien seka tyokalun hankauksesta aiheutuneen tulehduksen korvaamisesta 12/ 4 

1935 annetun lain kumoamista 12/ 5 1939 annetulla ammattitautilailla. 

\ TiitJtaamalla kiertokirjeeseensa : o 7/1313 toukolmun 3 paiviilta 1935 rautattiehahlitus 
1oimittaa tarten asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaks1 muutoksena sanothmn kier

tokirjeeseen allamainitut lait: 

L aki 
tyontekijain tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. 

Annettu H elsingissli 9 pii.ivii.nii. helmikuuta 1940. 

Eduskunnan pi:i.iiJtoksen mukaisesti, joka, on tehrty valtiopaiviijar jestyksen 67 §: ssa 
miHirli.tylla rtavalla, muutetaan 12 paiviina huhtikuuta 1935 annetun tyontekijiiin tap.a
turmavalmutu !lain 6 § nain kuuluvaksi: 

6 §. 
Tyossa sattuneen tapa.turman aiheutia

maksi katsotaan tassa laissa wmmaa, jonka 
tyontekija on saanurt: 

1) tyossiian; 
2) tyosta joMuvissa olosuhteissa: a) tyo

paikalla tai tyopaikkaan kuu.luvalla 
alueella; b) rna tka!lla asunnrostaan tyopai
kahle rtai painvastoin; tai c) oUessaan tyon
antajan asioilla; Ita hi 

3) yrittaessiian varjella tai pelrastaa tyon
antajansa omaisuutta tahi, tyi:itoimintans"a 
yhteydessa, ihmishenkea. 

Helsingissa 9 piiiviina helmikuuta 1940. 

Tyossii sattuneen tapaturman aiheu.tta
maksi katsotaan myoo sellainen 'iyontekijiin 
1 momentissa mainituissa olosuhteissa saama 
vamma, joka on aiheutunut sodasta tai 
aseellisesta selkkauksesta. 

T&tii lakia on sovellettava myoo vakuu
tustapaMumiin, jotka ovat sattuneet mar
r.askuun 29 piiivan 193-9 ja lain voimaan
tulon viilisenii aikana. 

Tasavallan Presidentti 

KYoSTI KALLIO. 

Sosiawliministeri K.-A. . Fagerholm. 

1321-42. 
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Laki 
tyontekijain tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. 

Annettu Helsingjssli 20 paivanii. kesakuuta 1941. 

Eduskunnan piitiltoksen mukaisesti muutetaan 12 piiiviina huhtikuuta 1935 annetun 
tyontekijaiu tapaturmavakuutnslain 16, 18, 20, 23, 28, 29 ja 57 § nain kuuluviksi: 

II Luku. Paivarahaa ei kuitenkaan anneta, ellei va-
Tapaturmakorva1tS. hingoittuneen tyokyky ole vahentynyt ai-

16 §. nakin viidennelUi. osalla. 

Paivarnh.aa on annettava, lmn ·tyoniekija 
ty<issa sattuneen tapatnrman aiheuttaman 
ruumiinvamman johdosta ei kykene toimit
tamaan tavalilista ·tyoUian eika muutoin
kaan tyokyvyil.leen soveltuvalla •tyi.>Ha an
sai!l;semaan entista palkkaansa vastaavia 
tuloja, ttyokyvyttomyyden allramispaivaSita, 
tapatmmapaivaa lulruunottamatia, siihen 
saakka, kunnes tapaturmaSita aiheutunut 
sairaus on paiittynyt, enintaan ku:iltenkin 
yhden vuoden ajan tapaturmapaivaS'ta lu
kien. Ellei tyokyvyt1omyytta ole kestiinyt 
ainakin kolme piiivaa, tapaturmapaivaa lu
kuunottamatta, ei piiival'ahaa suoriteta. 

Kun vahingo:Lttunut on taydellisesti me
neitanyt •tyoky'kynsii, ou paivarahaa rannet-
1:ava jokaiselta paivalta, sunnuntai- ja juh
lapaivat niihin lueiltuina, sen pa•lkkaluokan 
mukaan, johon vahingoittunut 28 §: n no
jalla kuuluu, seka riippuen siitii, onko han 
tap<Wturman sa<ttuessa yksiniiinen henkilo, 
vai o.nko hanella omaisia , &euraavaot maa.rat: 

Vahingoittunut Vahingoittuneella 
Palkkaluokka on yksinainen, on omaisia, 

mk mk 

I . . . . . . . . 10: - 13: 50 
II . . . . . . . . 11: 50 15 : 50 

III . . . . . . . . 13 : 50 18 : -
IV . . . . . . . . 15 : 50 21 : -
v ........ 18:- 24:-

VI . . . . . . . . 21: - 27: -
VII . . . . . . . . 24: 50 32: 50· 

VIII . . . . . . . . 28:- 37: 50 
• IX . . . . . . . . 31: 50 42: -

X . . . . . . . . 35: - 46: 50 

Milloin vahingoittuneen ttyokyky on ai
noastaan vahentynyt, on paivarah:a oleva 
•taia vahennysta vastaava suMeellinen osa 
2 momentissa maaratysta paivarahasta. 

18 §. 
V uotuisena clinkorkona on maksettava 

vahingoi-ttuneelle, jonka iyokyvyttomyys on 
taydellinen, viisikymmenta sadailta hanen 
29 §: n 5 momen•tin mukaan laskettavaSita 
vuos:i'tyoansi'OS>taan. J os han ella tapraturman 
sa.ttuessa oli ja cdelleen on omaisia, 1lisWtaan 
hiinen elinkorkoaan kahdelhl.kynunenella sa
dal1Ja yhdestii omaisesta ja, jos heiia on 
useampia, kymmenella sadwlta k,ustakin 
hiinella sen lisaksi olevasta omaisestal kui
tenkin enintaan sanotun vuosityoansion 
maiidiiin saakka ja viihintaan tuhannella
kahdellasadalla m.arkalla, jos mnaisia on 
enintaan k·aksi, seka kahdella;tuhannella
neljiilliisadalla marka1la, jos heilta on useam
pia, ja enintii..iin sanotun vuosityoonsion 
mMiriian saakk:a. 

Milloin tyokyky on ainoastaan vahenty
nyt, on elinkorko oleva taia vahennysta 
vastaava suhteellinen osa 1 momentissa 
maiiratystii elinkorosta. 

Tyokyky htsotaan tiiydelliseS'ti menete
tyksi, jos vahingoitttunut on kokonraan ky
kenematOn suorittamaan sellaista saannol
Esta ansiotyota, jota hanen tyokykyynsa 
niihden haneltii kohrtuudella voida:an vaa
ti•a. .Arvioitaessa, missii. maiirin ruumiin
varnma on viihentany.t vahingo~ttuneen tyi.l
kykya, on 'Otettava huomioon vamman la8Jtu 
seka sen vaikutus tyontekijan toissa tar
peelolisiin kykyihin ja hiinen tyoansioky
kyynsa yleensa. 

J os vahingoi•ttuneella vahingon satiuessa 
oli tauti, ruumiinvamma, vika tai sellainen 
iaipumus itautiin, joka olennaisesti on pa
hentanut ruumiinvamman seurauksia, otet
takoon namakin seikat huomioon elinkorkoa 
maariittaessa. 



20 §. 
,Jos vahingoittunut aamansa ruumiin

vam.m.an johdosta on jo-utunut niin avutto
maan ihlaan, .ettei han voi ttulla toimeen 
ilman toisen henkhlon hoitoa, on silta ajalta, 
minldi sellaista avuttomuutta kes.taa, hiinen 
paiviirahansa koroitettava, jos han '0'11 yksi
nainen henkHo, puolell"<l, ja jos hanella on 
omaisia, kolmannella osalla siita, mita han 
muutoin olisi ollut oikeutettu saamaan. 
ElinkorkO' on vastaavasti koroitettava enin
rtiian 29 § :n 5 momentin mukaan 1lasketun 
vuosityoansion maariiiin saakka. 

23 §. 
Jos tapaturman seurauksena on olbt 

tyon,tekijan lwolema taiklm jos mer:~mws

toimessa oleva henkilo on lmdonnut, on sen 
lisak~i, mita edellisten pykalien nojaUa 
saattaa tulla maksettavaksi, suoritettava: 

1) hautau apuna vainaj•an kuolinpesalle, 
jos sen varoista on s.uorHettu hautauskus
iannukset, kuudesosa vainajan 29 §: n 5 
momentin mukaan la ketusta vuosityoan
siosta, ku~tenkin vahinti:ian tuhatkaksisaiaa 
markkaa, mutta ellei kuolinpesa ole hau
tauskustannuksia suorittanut, niille, jotka 
ovat pitaneet huO'l<ta hautaamisesta, sii•tii 
aiheutuneiden kustannusten mi:Hirii, ei kui
tenkaan enempiiii, lmin kuolinpeswlle olisi 
ollut suorite.ttava; 

2) kuolinpiiiviin tai katoamispaivi:in jal
keisesta paiviistii juoksevana huoltoelak
keenii leskivaimolle, niin kauan kuin han 
elaa naimattomana, kolmekymmcntii. sadalta 
minajan 1 kohdassa mainitusta. vuosityo
ansiosta, kuitenkin vahintaan kolme.tuhatta 
1narkk:aa; · 

3) jokaiselle jalkeenjaiinelle lapselle 
eitsemantoista vuoden ikiian asti vjjs~toista 

sadalta vainajoan 1 kohdassa mainiiusta vuo
sityoansiosta ja viihintaan tuhatviisisataa 
markkaa yhdeHe seka kolmetuhatta mark
kaa lmhdelle tai sita useammalle lapselle, 
jos jompikumpi vanhemmista elaa, mu¢ta 
kaksikymmentaviisi sadalta siita ja viihin
taan viisiiuhattaviisisataa markkaa kolmelle 
iai sita useam.m.clle lapselle, jos molemmai 
vanhernmat ovat kuolleet, kuitenkin niin, 
etta, jos leskivaimoUe ja lapsiNe suoritetta-
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vat huoltoelakkeet yhteenlaskettuina nousi
sivai suuremmiksi kuin kahdeksaankymmc
neen sadalta :tai molempia vanhempia vailla 
oleville 1lapsille suoriteitavaJt suuremmiltsi 
kuin seitsemaankymmeneen sada1lta siitii, 
m1ta vain,ajaRe olisi ollut elinkorlmna 
18 §:n 1 momentin mukaan makoottava, 
jos han taysin tyokyvyttomana olisi jaan;},t 
eloon, ne on, huomioonottaen ltiissa ja 2 
kohdassa saadetyt vahimmaismaii.rat, suh
teellisesti alennettava siten, etta ne yhteensa 
nousevat tahan miiaraa.n; seka 

4) vainajan muiHe omaisille vakuUitus
neuvoston harkinnan mukaan, lmitenkin 
yhteensa enintaa11 viisikymmenti:i. sadalt.a. 
vainajan 1 kohdassa mainitusta vuosityo
ansiosta. 

Leskimiehclle suoritetaan huoltoelii!ketta 
samojen perusteiden mukaan kuin leskivai
mollekin, jo · vaimo miehen tyokyvy'LtOmyy
clcn •takia on ollut miehen paii,asiallisena 
.elattajana. 

J.JapseHe, joka seitsemantoista vuotta 
taytettyaan, ansiotyos a olema,tta, viela 
opislwlee kehittyakseen vas>tai ta aminat
tiaan tai tointaan varten, pitkitetaiin huol
toeHikkcen antamisaika.a hakem:uksesta V'.ll

kuutusneuvoston harkiunan mukaan enin
tiian kahdeksantoista vuoden ikaan saakka. 

III Luku. 

Tleskipi:iivapalkan ja palkkaluokan sekii 
vuosityoansion ntiii.irdiintinen. 

28 §. 
Tyon•tekij&t •luetaan henlrilokoMaisen kes

kipaivapalkkansa perusteel[a paiviirahian 
maariiiimista varten kymmeneen p:alkka
luokkaan seuraavasti: 

Keskipii.ivapalkka, mk 

- 21:49 ....... . . . . . 
21: 50 - 24: 99 .. .. . .. .... . 
25: - - 28: 99 ...... . .... . 
29: - - 33: 49 ... . ....... . 
33: 50 - 38: 49 . . .. . ...... . 
38 : 50 - 4 7: 49 . . . . ....... . 
4 7: 50 - 60 : 49 
60: 50 - 77: 49 
77: 50- 99 : 99 

100:- tai euemman .. .. . . .. . 

Palkkaluokka 

I 
II 

III 
IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 
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29 §. 
Kesk:ipaivapalkkaa ja vuosityoansiot13, las

k&ttaessa on otettava huomioon tyontekijan 
saama rahapalkka, 1Luontoisedut, voitto
osuus- ja lahjapalkkio ynna muut palkaksi 
lmtsottavat tai siihen verra,tJtavat edut. 
T.Juontoisetujen raha-arvo on Ia kettava so
siaaliministerion vahvistamien perusteiden 
mukaan. 

J os vahingoiottunui t;apaturman sattuessa 
oli iyonantajansa vakinai essa tyossa, on 
hanen palkkansa V1.l0den kuLuessa tai, ellei 
sita oltu maiiratty, se palkka, minka han 
t·apaturman satt.ue sa saamansa ansion mu
lman olisi vuoden pituisen ajanjakson ku
luessa todennakoisesti saanut, pidettava ha
nen vuosiJtyoansiona:an scka sen kolbnas
sadaskuudeskymmenes osa hiinen keskipai
vapalkkanaan. 

ENei vahingoittunut tapaturman sat
Luessa ollut tyonantajansa vakinaisessa 
tyossa, la.sketaan hiinen keskipaivapalk
kansa jakamalla. hancn tyoansionsa tyossii
oloajalba niiden paivien luvulla, jotka han 
on sanotussa tyO.ssa o.Jlut, sunnuntai- ja 
juhlapaiviit niihin luettuina, sekii hanen 
vuosityoansionsa kertomallla siten saatu 
keskipiiivapwlkka kolmellasadallalruudeUa
kymmenellii. 

Jos vahingoittunut tapaturman sa:ttuessa 

siitii a.nsiosta, minkii tyokyvyltii.an ja -tai
doitaan haneen verrattava tyontekija sa
malla paikkakunnatlla samaan aikaan 
yleensii saa, on hiinen vuosityoansionsa ja 
keskipaiviipalkkansa edellii. sanotun perus
tcella arvioi.tava kohtuullisen harkinnan 
mukaan. 

Jos edellisten momentiien muka!Un las
kettu vuosityoansio on kymmentatuhatta
kahdeksaasataa markkaa suurempi, otetaan 
elinkorkoa ja huoitoeliikettii maarattaessa 
sen )"li nousevasta osasta huomioon vuosi
tyoansiona ainoastaan kolmasosa kolmen
kymmenenkuudentuhannen markan vuosi-
tyoansioon saakka. Kolmeakymmentiilruutta
tuhatta markkaa ylittaviia vuosityoansion 
osaa ei elinkoron tai huoltoelakkeen suu
ruutta maarattaessii. oteta huomioon. J OS 

edcllisten momenttien m nkaan maariittty 
vuosityfunsio· on seit emaatuhattakahtasa
taa markkaa pienempi, on Himii maarii kui-

. tenkin paTl'tava elinkoron ja huoltoeliikkeen 
Ia kemisen per.usteeksi. .Alkoon kui•tenkaan 
tyontekija, joka on tay.ttanyt k.aksikym
mentayksi vuotta eika tyosken:tele oppiak
seen jobakin ammaitia, ellei hanehlii ole 
omaisia, olko oikeutettu saamaan suurem
paa elinkorkoa, kuin hancn vuosityoansionsa 
on olLut. 

oli sellaisessa kausi- ,tai ti,lapaistyossa lt:ahi - - -
hiinen ta.valliselle tyoskentelylleen vieroassa 
tyossa, etta hanen silloin saamansa tyo-
ansio tasta tai muista syi ·tii huoma!Vtavasti Tiimii lalri tulee voima.an 1 paivana hei-
eroaa hiinen t.avallisesta tyoansiostaan tai niikuuta 1941. 

Helsingissii 20 paivanii kesakuuta. 1941. 
Tasavallan Presidentti 

RISTO RYTI. 
Sosi•aa:linrinisteri J[.-A. Fagerholm. 

Samalla rautatieha.Hitu ilmoittaa, etta laki on kumottu ltoukokuun 12 piiivanii 
ylliim.ainittuun kiertokirjee een s:isaltynyt, 1939 annetulla amm.attitauthlaill.la, joka on 
eriiiden .ammattitautien sekii tyokM.un han- julkaistu asetuskoko·elmassa 'toukolmun 23 
kauksesta aiheutuneen tulehduksen lroTv&a- piiiviinii 1939 (N: o 139/1939) ja tullut voi
misesta huhbkuun 12 paivana 1935 annettu maan heinii.kuun 1 paiviinii 1939. 

Helsingissii, rautatiehaHi,tuksessa, helmikuun 27 paiviinii 1942. 

J almar Castren. 



Kaikille . 

Kiertokirje 
N :o 4/873 

maaliskuun 27 paivalta 1942 

paperijatteiden keraamisesta. 

Rautatiehrullitus keho1ttaa taten kaikkia 
rautatielaisia keriilimaan kaikki paperin 
valmistukseen kelpaavat paperijiiJtteet eroon 
muusta roskasta pii.iillystojen sitii varten 
makasiiniin tai muuhun sopivaan paikkaan 
jarjestamaan laatikkoon. Liikennejakson
piiiillikoiden 1:Julee miiiiratii jaksossaan yksi 
tai pari soveliaaksi katsomaansa asemaa 
paperijatteiden keriiyspaikaksi, jonne muut 
asemat Uihettavat kertyneet jatepaperinsa 
joko sakeissa, •laatikoissa tai kaytannolli
simmin paperikaaroissii, joita viimeksimai
nittuja kay;tettaessa pi:ilistaiin tyhjien sak
lden ja laatikoiden pa!lauttamisesta. Kun 
paperijatteiden kerayksen keskitysasemalle 
nam on kertynyt vaunukuormallinen jate
paperia, on se la.hetettavii rautatiehallituk-

sen 27 paivanii syyskuuta 1922 annetun 
kiertokirj een n: 0 29/2835 saatiimassa jar
jestyksessa valtionrautateiden paperijarotei
den ostajalle. 

Tulitikkulaatikoiden, tupakanpatkien, 
puulastujen, lankojen, kaytettyjen teras
kynien y. m. paperijiitteisiin kuuilumwtto
man roskan heitta.minen kcmbtorien paperi
koreihin ja · s~ta kautta paperijatteiden 
keriiyslaatikkoon on ankarasti kielletty. 
P.aperijatteiden keriiyksen keskitysasemien 
asemapiHi.lll.ikoiden on tehokkaasti valvot
tava, etta paperijatteiden ostajalle toimite
taan vain roskattomia paperijiiltteita, ja 
hanen on heti tehtava huomautus va.hittiiis
la.hettajille, jos heidiin paperijatelahetyk
sensa sisaltavii.t r<>skaa. 

Jalmar Castren. 

W. G. Jarvinen. 

21,000. 4. 42 . 1761. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 5/1666. 

Annettu heinakuun 2 paivana 1942. 

Junaturvallisuussaannon junapainotaulukkojen 
taydennys. 

Junaturvallisuussaannon 109 §:aan sisaltyviin juna
painotaulukkoihin N:o 1 ja 2 liitetaan ohelliset jatkotau
lukot ja taulukon N:o 3 tyhjiin sarekkeisiin liimataan tii
han liittyva lisays. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, heinakuun 2 paivana 
1942. 

F. L. Lehtinen. 

Tuure Peitsara . 

250 00. 7. 42. 



(Jatkoa) Taulukko N :o 1. 

Junapainot radoilla, joitten junapainoon vaikuttava 
nousu on enintaan 10 Ofoo 

I----A ___ I~_B_l __ ~I __ B_2 __ v~j_t_u_~-~s-a-~r_i_:_l_l~I~_K_6 __ ~1 __ n. __ l __ j 

! Veturln suurin sallittu nopeus km/t 

J _ 5_o_l 50 I 50 I 95 75 60 80 

Junapalno tonneissa 

~ ~-~~~~~ ~~~ ~~'lr~2~,3~1~1~'2'=3'1~' 2~' 3'~1' 2~' 3'~1' 2-~' 3~'1~' 2~'3~ 
90-92 

86-88 

82-84 

78-80 

74-76 = = = = ] = = = -485 6~ = - = = ] = :::: = = = 
70- 72 - - - - - - - - - 530 585 - - - I - - -1 - 560 615 -

66-68 - - - - - - - - - 5801640 - 235 260 - - - 620 680 -

62-64 - - - - - - - - - 6!0 705 - 275 300 - - ] - 690 760 -

58-60 - - - - - - - - - • • - 325 355 - -1 - - 760 835 -

54-56 - - - - - - - - - t t 375 410
1 

- 43G 480 - 840 025 -

50-52 - - - - - - - - - • • 435 ,480
1 

- 505, 551>1 - 920:1015 -

46-48 - - - - - - - - - • • 495 15451 - 580 640 - 1000 11001300 

42-44 1200 13UO - 640 705 - 360 895 - t • 560 615 - 665,730 - • t t 

88-40 • • 1300 7301805 930 440 485 570 • • 830 63016051820 760,835, 900 • • • 

34-36 • • • 83019151080 5301585 690 • • • • • • 865 95011123 • • • 

26-32 • • • • • • 635 700 825 • • • • • • 9!0,1035,1220 • • • 

10-25 • • • • • • 775 850?010 • • • • • • • • • • • • 

1} Kats. S mom. &·kohta.n. '} Kats. 3 mom. b-kohtaa. ') Kats. 3 mom. C· ja d-kohtaa. · 

"(Rb N:o 5!1666 2. 7. 42) 



( Jatkoa). Taulukko N:o 2. 

00- 92 

86-88 

82- 84 

78-80 

74-76 

70-72 

66-68 

62-64 

Junapainot radoilla, joitten junapainoon vaikuttava 
nousu on enintddn 12.5 Ofo0• 

Ve tu ri s arja 

A B 1 B2 I 0 1 I Hll I X6 I Rl 

Veturin suurin sallittu nopeus km/t 

50 50 50 95 1 75 60 80 

Juuapaino touneissa 

112 
1) ' ) 1 ~) \ 1 1 2 1 3 11 \2 \a 11 \2\ a 11 1 2 1 a 11 ~ 2 1 all 12 1 a 

I -1 - - - - - - - - - - - - -
_ 1 - - - -

----- -- - -- - -- -- - - ---
- - - - 385 - - - - - - - - - - -

- - - - 420 - - - - - - - - - - -

- - - - 465 - - - - - - - - 400 - -

- - - - 505 555 - 200 220 - - - - 540 595 

- - - - 525 580 - 235 260 - - - - 595 655 

58-60 - - - - - - - - - • 

54-56 - - - - - - - - - • 

50-52 - - - - - - - - - • 

46-48- -- --- - -- · 
42-44 980 1080 - 560 615 - 305 335 - • 

- 280 310 - - - - 650 715 

- 325 355 - 370 405 - 715 785 

- 375 410 - 430 475 - 780 860 -

- 430 475 - 495 545 - 800 880 -

• - 495 545 - 570 625 - • 

• 685 515 565 670 650 715 845 • 

• • • • • 740 815 960 • 
38-40 • • 1275 630 695 820 375 415 400 • • 1040 

34-36 • • • 675 745 880 455 500 500 • • • 
26-32 • • • • • • 545 600 710 • • • • • • 760 885 900 • • • 

lQ-25 t t I t t I 635 700 825 t t I t t t t I t t I I 

1 ) Xats. 3 mom. a-kobtaa. 1) Xats. a mom. b-kobtaa. ') Kats. a mom. c-kohtaa. 

(Rb N:o 5/1666 2. 7. 42) 



Taulukon N:o 3 

tyhjiin sarakkei
siin liimataan : 

H 1l K 6 

75 60 

112 13 11 12131 

I I 
-1 -

.) 175 

205 

240 

280 810 - 315 345 

325 360 - 370 405 

375 415 - 430 475 

430 475 - 495 545 

• 560 565 620 735 

· I . 

• 6401705 8301 

: : : I : I 
(Rh N:o 5/1666 2. 7. 42) 

•) Tamiin rivin pitiiii. 
paii.llelilmattuna. snttua. 
nopeusraja.n 66-68kob
dalle. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
n:o 6/2550 

lokakuun 8 paivalta 1942 

veturicn uudesta sarjamerkinnasta. 

Kun valtionrautateilla on viime aikoina otettu kaytii.ntoon useita uusia veturi
malleja, ei nykyaan noudatettu sarjamerkinta enaa ole osoittautunut tarkoitustaan 
vastaavaksi. Sarjamerkinnan yksinkertaistaminen ja selventaminen on myos valttama
tontii., jotta veturissa olevat teknilliset eroavaisuudet samoin kuin Iiikenneteknilliset 
seikat, kuten kulkunopeus, veturien akselipaino ja kaytto eri ratojen liikentcessa kavi
sivat jo veturin sivuun tehdysta merkinnasta selville. Taman vuoksi rautatiehallitus, 
kumoten kaikki aikaisemmat veturien sarjamerkintoja koskevat maaraykset, on vahvis
tanut tassi:i. suhteessa noudatettavaksi seuraavaa. 

Veturit merkitai:i.n suurella kirjaimella sen mukaan, millaisessa liikenteessa 
niita paaasiallisesti kaytetaan, ja suuren kirjaimen jalkeen lisataan valittomasti pieni 
kirjain, joka osoittaa veturin akselipainoa, jota paitsi teknillisia eroavaisuuksia osoitta
maan kaytetaan edellisen kahden kirjaimen lisaksi numeromerkkia, jolla eritellaan eri 
veturirakenteet toisistaan. 

Edellaolevaa seuraten merkinta suoritetaan allamainituilla suurilla kirjaimilla 
seuraavasti: 

H = Kaikki pitkiimatkaisessa liikenteessa olevat henkilojunaveturit (nykyiset H
ja P-sarjat); 

P = Paikallisluontoisessa liikenteessa olevat henkilojunaveturit eli paikallisjuna-
veturit (m.m. nykyiset N-sarjat); 

T = Tavarajunaliikenteessa olevat veturit (m. m. nykyiset K- ja R-sarjat); 
S = Sekajunaliikenteeseen aikanaan hankitut veturit (nykyiset G-sarjat); 
V = Vaihtotyohon hankitut tai siirretyt veturit (nykyiset L-, D-, 0- ja I-sarjat). 

Veturien akselipainoa osoittavat seuraavat pienet kirjaimet: 
k =· (Kevyet sarjat), kun veturin raskaimman akselin paino on enintaan 

ll.o tonnia, ja E~aavat nama veturit kulkea 22 ja 25 kgfm:n ja naita ras
kaammilla kiskoilla; 

v (Valiraskaat sarjat), kun veturin raskaimman akselin paino on ll.I-14.o 
tonnia. Nama veturit saavat kulkea 30 ja 33 kgfm:n ja naita raskaammilla 
kiskoilla; 

r (Raskaat sarjat), kun veturin raskaimman akselin paino on 14.1 tonnia 
tai enemman, ja saavat nama veturit" kulkea 43.5 kgfm:n kiskoilla. 

5406-42. 



Kirjaimia voidaan lisata tarpeen mukaan kum.massakin tapauksessa. 
Edellamainittujen sarjamerkkien perusteella on nykyisten veturien sarjamerkinta 

suoritettava liitteena olevan taulukon mukaan. 
Rautatiehallituksen koneteknillisen toimiston tehtavana on antaa mahdollisesti 

tarvittavat ohjeet vahvistetuista uusista sarjamerkinnoista. 
Yllaolevan rautatiehallitus ilmoittaa kaikkien asianomaisten tiedoksi ja huomioon

otettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, lokakuun 8 paivana 1942. 

F. L. Lehtinen. 

S. A. Loueka1·i. 



I 
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I 
I 

I 

j 

I 
I 

I 
j 

I 
I 

l 
J 

Liite rautatiehallituksen kiertokirjeeseen n:o 6/2550 8/10 1942 veturien uudesta 

sarjamerkinnasta. 

Uusi Vanh& Numerot I Suurln 
sarja- sarja-

(alkuperiiiset) 

I 
H uomautulcsia alcseli-

merkki merkki pal no 

I H = henkiloliikenneveturit: I 
! (Keveat, akselipaino enintain ll.o ton): 

Hk1 H1 i 232-241 10.5 
)) H2 I 291-300 )) 

» » 

I 
322-333 >) 

Hk2 H3 437-453 osa muutettu H5-sarjaksi 10.2 
Hk3 H5 471-486 10.6 
Hko H6 I 493-515 8.6 

i 
(Viiliraskaat, akselipaino 11.1-14.o ton): I 

Hv1 H8 I 545-578 12.4 

• & 

I 
648-655 » 

Hv2 H9 579--593 3-aks. tenderi 12.8 
)) » 671-674 >) >) >) 

>) » I 675-684 )) • )) 

)) ~ I 777-780 » » )) 

Hv3 )) I 638-647 4-aks. )) )) 

& )) 781-785 » >) )) 

& » i 991-999 )) )) » 
Hv4 H7 I 516-529 Toistaiseksi ei saa kulkea 22 ja 25 kgfm:n kiskoilla 10.9 

~ • I 742-751 » )) 

)) )) 757-760 * )) 

(Raskaat, akselipaino 14.1 ton tai enemmii.n): 
Hr1 P1 1000-1005 17.0 
Hr2 Hll 1900-1906 Tulipesan pitnus 2106 mm. Vaakasuora arina. Sa a 14.4 

toistaiseksi kulkea 30 kg/m:n kiskoilla 
Hr3 » 1907-1919 Tulipesii.n pi.tuus 2400 mm. Kalteva arina. Saa tois- )) 

taiseksi lmlkea 30 kgfm:n kiskoilla 
Hr4 H10 250D-2599 14.8 
Hr5 F1 2700-2799 14.6 
Hr6 Cl 2300-2399 15.3 

P = paikallisliikenneveturit: 

(Raskaat, akselipaino 14.1 ton tai enemman): 
Pr1 N1 761-776 15.2 
Pr 2 1800-1803 Henschel & Sohn, uudet vetnrit 

T = tavaraliikenneveturit: 

(Keveii.t, akselipaino enintiiii.n ll.o ton): 
Tk 1 K1 271-290 8.3 
Tk 2 K2 407--426 )) 

» • 457-470 >) 

Tk3 K6 800-899 10.7 

I 
I 

I 



-
Uusl Vanha. Numerot I Suurln 

sarjn- sari a- (a.llruperaisct) 
Huoma.utuksia 

I 
a.kseli-

merkki merkkl pat no 

(Vii.liraskaat, akselipaino ll.t-14.o ton): 
'fy 1 K3 594-617 13.1 

685-741 
900---948 

Tv 2 K4 618---637 13.0 

Tv3 B2 2200-2299 13.4 

Tv4 B3 2900--2999 13.Q 

Tv5 E1 2400-2499 13.0 

Tr1 R1 1030-1034 
(Raskaat, aksclipaino 14.1 ton tai enemmii.n): 

17.0 

Tr2 A1 2000-2099 16.2 

Tr3 K6 2600-2 99 16. 5 

Tr 4 B1 2100-2199 Saa toistaiseksi kulkca 30 kg/m:n kiskoilla 14.• 

S = sekajunaveturit: 
(Kevcii.t, akselipaino cnintii.ii.n 1Lo ton): 

Sk 1 G1 117-131 kattilan liipim. = 1070 mm 7.1 

136-149 )} 

» I 152-172· 183 
G2 134, 135; 184, 185 

» G4 1 186-190 » ~ 

Sk 2 G1 1196-201; 212, 213 1116 l) 7.9 

G6 202-211 
» G9 314--321; 360--372 » » 

Sk 3 G3 173--177;214--221 10.o 

» G5 191-195 
G10 334--359 N:o 346 akselipaino 10. 6 ton 
Gll 373--406 

427--436 
Sk 4 G7 242-253: 306--313 10.6 

Sk 5 G12 67 8.7 

Sk 6 G8 254--270 8.9 

V = vaihtoveturit: 
(Keveii.t, aksclipaino enintiiii.n 11.o ton): 

Vk1 I1 301-305 9.4 

Vk 2 I3 454--456 sylint. lapim. 400 mm 10.7 

Vk 3 487--492 420 » 
I' 

(Raskaat, akselipaino 14.1 ton tai encmmii.n): 

I Vr 1 L1 53Q.-5.M 15.0 

656---670 
l) ,, 786-798 I ') I 

Vr 2 D1 950-965 
I 

14.8 

Vr 3 01 " 752-756 15.8 



Virkamiehille. Ei julkisuuteen. 

Kiertokirje 
N:o 7j2605 

Kemijarven-Tuntsan rataosan liikennoimisesta. 

A.nnettu marraskmm 3 pilivanii 1942. 

Kaikkien asianomaisten tiedoksi ja nou
<.latettavaksi ilmoitetaan, etta Kemijarven 
-Tuntsan rataosa on kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion maarayksesta 
viime lokakuun 29 paivii.lta avattu kuluvan 
marraskuun l paivasta lukien tavaraliiken
teelle taysin vaunukuormin ja henkilolii
kenteelle, huomioonottamalla seuraavaa: 

Kemijarven-Tuntsan-Voitajoen rata
osa luetaan hallinnollisesti ja tilastollisesti 
Rovaniemen rataan seka kuuluvakai: 

3:nteen talousjaksoon, 
6:nteen liikennejaksoon, 

LiikPnnepnikka 

)\('mijiirvi, 4 lk. asema .. 

I 
Isokylii., laiturivuibde . . . . . . . . 
.Toutsijii.rvi, pysii.kld . ...... . 
}i:ursu, laiturivaihde . . . . . . . 
Salmivaara, pysiikki .... . .. . . . . . . . . . . 
)farkajB:rvi, pysiikki . . . . ......... . .... 
J~,yoselka, pysa.J.dri . ~ .. . . . .. . . . .. . ... 

I 
Sail a., 4 lko asema . . . . . . . . . . .. . .. .. .. 
Kuolajiirvi, laitnrivaihde ............ ' . 

Kuukkoneno laiturivaihd(' . .... . . . ... .. 
Kutsao pysii.kki . . . .. ..... . ..... ... . 
Enja, laiturivaihdt> . . ... . ... .. .. . . .. .. 
Ahkio, luiturivaiiHI~ ..... . . . .. .... .. . 
'l'untsa , 5 lko asema . . . ...... . . . .. . . . . 
Vottajoki, pysiikki . 0 0 0 •• 0 0. 0 0. 0 0 0 . 0 0 0 0 

Hclsin
gista km 

1056 
1062 
1082 
1 095 
1111 
1121 
1134 
1153 
1166 
1 1'19 
1191 
1200 
1 209 
1 215 
1280 

EdelHimainituista liikennepaikoista on 
I~;okyli\. Kemijarven, Kursu Joutsijarven, 

[> 523-4.20 

3:nteen varikkojaksoon, 
4:nteen varastojakaoon, ja 
9:nteen lennii.tinteknikkopiiriin. 

Rataoaaston tehtavat hoitaa toistaiseksi 
rautatierakennus ja laakii.rinhoidosta ilmoi
tetaan erikseen. 

Kemijarven-Tuntsan-Voitajoen rata
osan liikennepaikat ja niiden etaisyydet 
Helsingista ja toisistaan seka lennatin
huudot, nimilyhennykset ja liikennl>imis
tapa ovat seuraavat: 

Edcllisc·ltii Lenniitin-
liikcnnepai- 1 huuto 
kalta Jon 

Kja 
(j 

20 Jsj 
13 
16 Snw 
10 Mkj 
13 Kls 
19 ~II 

13 
13 
12 l\ut 
9 
9 
6 '1\tt 

15 Wjk 

~imi

lyhemJys 
Liikenniii
mistapa 

lka H &'l't 

Kurs 

Kjv 
J\uuk 

Eja 
Ako 

Kuolajarvi Sallan ja Ahkio 'l'untsau alaine11 
seka Kuukkonen ja Enja Kutsan alaiseto 



• 

Rahdit Kemijarven -Tuntsan-Voita
joen rataosan liikennepaikoille ja liikenne
paikoilta lasketaan yleisen tariffin ja suo
ran valimatkan mukaan, huomioonottaen, 
etta puheenaolevalle mtaosalle osoitettujen 
lii.hetysten rahti on maksettava lahetys
asemalla ja talta rataosalta muualle osoi
tettujen Hi.hetysten rahti joko Kemijarven 
asemalla tai maaraasemalla seka etta sana
tulle rataosalle osoitettujen lahetysten rah
tikirjayhdistajat kirjoitetaan Kernijarven 
asemalle ja etta sinne saada<tn osoittaa 
yksityisten lahetyksia toistaiseksi ja kun
nes toisin maarii.tii.an vain kuudennen lii
kennejakson paallikon luvalla. 

Rahdituksesta ja maksujen kannosta 
Kemijarven - '1\mtsan - Voitajoen rata-

osan liikennepaikkojen keskinii.isessa yksi
tyisessii. liikenteessii. pitii.ii. huolen Kemi
jii.rven asema. Tarkkailua ja valvontaa 
varten on luettelo niistii. liikennejakson 
paallikon myontamista kuljetusluvista. 
jotka koskevat tallaista liikem1etta, li.i.he
tettava kuukausittain tarkastustoimistoon 
(Trt III). 

Tilityksiin nahden on huomioonotettava, 
etta kuluvan marraskuun l paivasta lukien 
kaikki rahti- y.m. tulot tilitetaan valtion
ntutateiden hyvii.ksi samalla tavalla kuin 
muiltakin yleiselle liikenteelle avatuilta 
valtionrautateiden radoilta. 

Mahdollisesti esiintyvat jalkivaatimuk
set hoitaa Kemijii.rven a~ema . 

Helsingissa. rautatiehallituksessa, marraskuun 3 paivii.na 1942. 

F. L. Lehtinen. 

T. N. Nero11eu . 



Kaikille. 

Kiertokirj e 
N :o 8/3072 

joulukuun 17 piii vi:i:ltii 1942 

haara-, pisto- ja sivuraiteiden liikennoimisesta kevyen-, valiraskaa.n ja raskaan sar
jan vetureilla. 

Yeturien uutta sarjamerkinta.ii koskevan, 
viime lokakuun 8 piiivanii annetun kierto
kirjeensii N: o 6/ 2550 johdosta rautatiehal
litus on, peruuttaen veturien liikkumisesta 
asemien sivuraiteilla kesakuun 6 pii.ivana 
1924 annetun kiertokirjeensii N:o 25/1757, 
miiiirannyt: 

ettii kevyen (k) ja viiliraskaan ( v) sarjan 
veturit saavat kulkea kaikilla haara-, pisto
ja sivuraiteilla, mikali ei jobroun tiillaisen 
ra.iteen liikennoimisesUi erikoiskieltoa ole 
annettu, 

etta rashan (r) sarjan veturit saavat 
kulkea kaikilla 30 kg/ m: n ja sitii raskaam
milla kiskoilla kiskotetuilla haara-, pisto- ja 
sivuraiteilla, mikiili ei jonkun tallaisen rai-

teen liikennoimisesta erikoiskieltoa o:le an
nettu, 

etta veturit saavat, mikiili ei erikoismaii
diyksiii ole annettu, liikkua ainoastaan r.ai
teilla, missii kaarteen slide on viihintain 
180 metria, 

etta viiliraskaan ( v) sarjan veturien Hik
kuessa alle 30 kg/m: n lciskoilla ja raskaan 
( r) sarjan veturien liikkuessa 30-33 
kg/m: n kiskoilla on varovaisuutta n{)uda-
1tettava ja 

etta asianomaisen ratapiHi.llyston tulee 
huolehtia siita, etUi edellisessii kohdassa 
mainitut raiteet pidetaiin hyvassii kunnossa. 

Tama asianomaisten tiedoksi ja nouda
tettavaksi Uiten ilmoitetaan. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa, joulukuun 17 paivanii 1942. 

F. L. Lehtinen. 

Viljo Kala. 

6560-42. 



Liikenne- ja tariffiosaston •virkamiehille. 

Kiertokirje 
N: o 201/168. 

tammikuun 17 paivalta 1942 

sotilastariffin valiaikaisesta korottamisesta. 

Tammilrnun 9 pi:i.iviinii 1942 on annettu 
seuroovan sisiiltoine.n asetus: 

Ku1kulaitosten ja yleisten ti:iiden minis
term esittelysta salidetiU:in, etta sotilastarif
fista 13 piiiviinii kesakuuta 1930 ann€tun 
asetuksen mukaan kannettavat maksut val
tionrautateilla ja niiden kanssa yhdyslii
kenteessii olevilla yksiiyisillii, yleiselle lii
kenteelle avatuilla rautateilla toimitetta
vista kuljetuksista on, mikiili niitii ei sa
notun tariffin mukaan kanneta yleisen ta
riffin mukaisesti, toistaiseksi kannettava 
korotettuina henkiloliikenteessa kuudella
kymmenella sadalta ja tavaraliikenteessii 
neljiilliikymmenellii sadalta nykyisistii soti
iastariffin mukaisista maksuista ja etta si
ten korotettuja maksuja on sovellettava 1 
piiiviista heiniikuuta 1941 lukien. 

Rautatiehallitus on edella olevan johdosta 
maarannyt seuraavaa: 

1. Ne asetuksessa saadetyt kuljetusmak
sujen korotukset, jotka koskevat sotilasta
riffin mukaan suoritettavia luoitokuljetuk-

sia, otetaan huomioon tarkastustoimistossa 
asianomaisille viranomaisille laskuja laadit
taessa. Asemilla tallaisten liihetysten kul
jetusmaksnja laskettaessa ja niistli laskuja 
tehtiiessii mainittuja korotuksia ei siis oteta 
huomioon. Lahetyksistii, joiden kuljetus
maksut sotilastariffin miiiiriiysten mukai
sesti lasketaan yleista tariffia soveltaen, on 
laadittava eri laskut. Tallaisia ovat mm. 
kiitotavara, halot, eliiimet ja ruumiit. 

2. KateiselHi myytavien matkalippujen 
hinnat (litt. L) korotetaan helmiJmun 1 
piiivasHi 1942 lukien 60% :lla, mika mer
kitsee 20% :n alennusta tiiyden tariffin 
mukaisten (tarif£itaulukoissa olevien) mat
kalippujen hinnoista. Loppuswmna tasoi
tetaan tariffisaannon 5 §: n mukaiscsti. 

3. Litt. D: n nojalla rahditettavien Ui
hetysten tasoitetut lrnljetusmaksut korote
taan helmikuun 1 paivastii 1942 lukien 
40 %: lla ja loppusumma tasoitetaan tarif
iisaiinnon 5 §: n mukaisesti. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, tammi
kuun 17 piiivana 1942. 

Jalmar Castren. 

Into Ek . 

.<112- 12 



Vimn ja toi>nen haltijoille, jotka ovat val
tionrautateiden eliikelaitoksen osakkaita. 

Kiertokirje 
N:o 762 

koskeva valtionrautateiden eHikelaitoksen valtuusmiesten vaalia. 

Koska se kolmen vuoden aika, joksi val
ti()nrautateiden elakelaitoksen nykyiset val
tuusmiehet ja heidiin varamiehensa ovat 
valitut, tana vuonna paattyy, kehoitetaan 
taten mainitun elakelaitoksen o akkait.a ela
kelaitoksen voimassa olevan ohjesaannon 24, 
34, 36, 37 ja 38 §: ien maarayksia noudaJt
ta.en valitsemaan tulevaksi kolrrnivuotiskau
deksi yhdeksan valtuusmiesta ja viisi vara
miesta. 

Vaalilippujen vastaanottamista varten on 
rautatiehallitus vaaliasiamiehiksi maaran.nyt 
keskushallinnon iiiinestysalueeseen kirjaa
jan, seka rautati:easemain, konepajain, va
ra tojen ja varikkojen aanestysalueisii:n 

asianorrraiset asemapii.ii.llikot, konepajain ja 
varastojaksojen paallikot seka var:ik:kojen 
esimiehet. 

Elakelaitoksen ohjesaanon 37 § :n 2. koh
dassa mainitut kirjekuoret painattaa elaike
laito , joka lahettiia ne jaettaviksi asian
omaisille vaaliasiamiehille, naiden :toi.mesta 
IPYYdettaessa valitsijalle annettavil\:Sii. Kui
tenkin on valirt:sijalla oikeus kiiyttaa muuta
kin kirjekuorta, jossa kuitenkin tulee olla 
ohjesiiannossa miiaratyt merkiru1at. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ·ilmoitetaa.n. Helsin
gissa, mutatiehallituksessa, 10 paivana huh
Jtilk:uuta 1942. 

J almar Castren. 

Yrjo Strang. 
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