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f( a, i k i ll e. 

Kiertokirje 
~ :o 1/ 105. 

Junaohjaajien ohjesaanto. 
Anuettu tammikuun 13 paivana 1944. 

Yleistii. 

1. Junaohjaaja (Jno) on sen liikennejakson paiilliki:in 
alainen, jonka alueella hanen toimipaikkansa sijait ee. 
Hanen valit.tomana li:ihimpana esimiehenaan on ja'kson piia
junaohjaaja (Pjno = yaununjakaja). 

2. Liikennejakson paallikki:i maaraa jak ossaan juna
ohjaajien Itoimia-lueet tarpeen mukaan naapurijak ojen paal
HkOiden kans.sa sopien. Toimialue voidaan miiarata liikcnne
jaksojen rajoista riippumattomasti, milloin se bavaitaan 
Jtarkoituksenmukaiseksi. Epaselvi a tapauk is a on asia 
ali tettava liikenneosaston paal1iki:in ratkaistavaksi. 

3. Junaohjaajan tehiavana on ja-lempana olevien lahem
pien maaray ten mukaan: 

a) valvoa, eWi junat hiinen toimialucellaan ku~kevat 
mahdollisuuksien mulman aikatauilunsa mukaisesti, 
turvallisesti ja kokonaisedun kannalta tarkoituksen
mukaisesti; 

b) huolehtia, et1tii kuljetukset hiinen toimialueellaan tule
vat ilman tarpeetonta viivytysta suoritetuiksi; 

c) laatia tarpeen mukaan ai'katauluja ylimaiiraisille 
juniille; 

d) ilmoittaa omissa nimis iiiin kulkuun Itarpeelliset lisa
ja ylimiiadiiset junat seka peruuttaa ellaisia. 

I;iikennejakson paii-Uikki:i voi antaa junaohjaajalle muita
kin liikenteen valvontaan liittyvia tehtiivia, miki:i:li han har
kitsee junaohjaajan voivan ne, ~taman var inaiSiten tehta.. 
vien siita kiirsimaWi, suorittaa. 

4. Kaikki liikennepaikat ovat v~lvolliset noudat.tamaan 
junaohjaajan taman ohjesaanni:in perusteella antamia toi-

22,500. 1. 44. SFS, B fl. 316. 



mintaohjeita ja antamaan hanellc kaikki no tied011:, miHi 
han tyoskentelyatin varten tarvitsee. Epaitsenaiselle liikenne
paikalle ;tarkoitetut toimintaohjeet antaa junaohjaaja paal
ly'Sitoaseman junanHiheutajan viilityk elHi. 

5. Juna.ohjaajan :toiminta ei missaan suhteessa vahennii 
junantUihettiijiin velvolli uuksia ja vastuuJta junanliihetyk
seen liittyvien tehtavien suhteen. 

6. Junaliikenteen ohjausta koskevat puhelut nauttivat 
sama11laista etuoikentta kuin junasiihki:i ·anomat. 

hmaliikenleen ohjaus. 
7. Junaohjaajan on yksityikohtaisesti perehdyWivii 

toimialueellaan junanlahetyksen ja junien 'kulnn tasmalli
syyteen vaikuitaviin seikkoihin ja tekijoihin, ratapihojen 
laatuun ja varusteisiin, raiteistojen kayttoon y. m. sekii 
ryhdyttiiva toimenpiteisiin bavaitsemiensa epakohtien pois
tamiseksi joko vhlit.ti:imasti itse antamalla tarpeellisia oh
jeita, mikali se on hiinen toimivallassaan, tai l!:ekem~ma 
esityksia liikennejakson paalliki:ille. 

8. Junaohjaajan on osaltaan vrulvottava, etta junan
lhl1etykses a liikenncpaikoiiJla nouc1atet.aan voimassa olevia 
maarayksia. 

9. Junaohjaajan on seuraitaYa junien kullma toimi
a.lueellaan niin yksityiskohtaisesti, eLta han kaiken aikaa on 
selvilla vallitsevasta tilanteesta ja voi junanUihetta.jiHe ;toi
mintaohjeita antamalla jo ennakolta estaa jtmien kulkna 
rtarpeettorp.asti hidastavien ;tai turvallisuutta vaarantavien 
hlanteic1en syntymisen. 

10. Jos aikrutaulun mukaisen kohtauspaikan muuttami
nen tulee kysymy'kseen, on junaohjaajan, mikali havaitsee 
t1lanteen sita vaa.tivan, hyvissii ajoin etukateen annerttava 
liikennepaikoille tata koskevat toimintaohjee.t junien kulun 
turvallistmtta ja kokonaisedun vaatimaa tarkoirtnksenmukai
suutta silmalilap:Ltaen. 

11. J unaohjaajan on, voimassaolevista maara,yksistakin 
tarpeen va&tiessa poiketen, maariiWiva junien etuajo-
oikeudesta ohjeenaan kokonaisedun vaatimukset. 

12. Junaohjaajan on hu.olehdittava, etta myi:ihastynyt 
tai liikennepaikalle jostain syys1a seisomaan jaanyt juna 
paasee jatkamaan matkaansa mahdollisimman tarkoi;tuksen
mukaisella tavalla. 



Huljet1tksien ollja11S. 
13. Junaohjaajan on oLtava jatkuvasti selviWi, minkii 

verran hlinen toimialueensa liikennepaikoilla on kuormat
tuja ja tyhjiii vaunuja jolro jo vaJmiina tai valmistumassa 
juniin liitettiivaksi. 

14. Hiinen on huolehdiHava, tarpeen nnvkaan. paajuna
ohjaajan kanssa neuvotellen, etta hanen toimialueel1aan 
pidetiian kulussa iliikenteen vaatima maara tavarajunia. 
Taman yhteydessa on hiin:en valvottava, etta valilla olevilla 
liikenncpaikoilla olevat vaunut saadaan qiitetyiksi juniin 
ilman tarpeetonta viivytysta. 

15. Junaohjaajan on annetta.va voimassaolevien mali
ray ten puibteissa kulloin:k:in . vatllitsevan tilanteen mukaiset 
ohjeet tavarajunien kokoonpanosta, tarpeen mukaan paii
junaohjaajan ja toisten kysymykseen tulevien junaohjaajien 
kanssa neuvotellen. Han-en on ·Himan kau,tta pyrittava 
upistarnaan vaihtotoita valilla dlevi.Jla liikennepaikoilla, 

seuraavilla risteysasemil•la ja junan miiarapaikassa. 
16. Junan kulkusuunnassa olevalle seuraavaJ.le juna

ohjaajalle on hanen saannollisesti ilmoitettava lahtevan 
tavarajunan kokoonpano, miehitys sekii veturin laatu ja 
kotiasema ynma m~ten pitkaRe nama. on tarkoitettu junaa 
viemaan ja mahdollisista muista miehiston ja vcturin kayt
toon jru junan edelleen kuljettamiseen liittyvista seikoista, 
mildili nama kaikki eivart; ilmcne jo ennakolta tiedossa ole
vista rtyoskente1ysuunnitelmista. 

17. Junaohjaajan on perehdyttiiva toimialueensa henkilo
liikenteeseen ja sen tarpeisiin seka ryhdyttiivli tilanteen 
kulloinkin vaart:imiin toimenpitei-iin tai tiedoitettava niistii 
piiajunaohjaajalle. 

18. Liikenteen lrulkua haittaavan vaurion sattuessa on 
junaohjaaj·an yhteistoiminnassa muitten vaurion selvittelyyn 
osallistuvien viranomaisten kanssa huolehd:irt:tava avtm toi
mittamisesta seka ryhdyttiivii tilanteen vaatimiin jiirjeste-
1yihin liikenteen saamise'k i kayntiin mahdollisimman no
peasti. Hiinen on .tiedoit.ettava toimenpiteistaan tilanteesta 
riippuen joko liikennejakson paaillikolle tai paajunaohjaa
jalle jatkuvien toimintaohjeiden saamiseksi. 

Tata ohje aantoa on kokonaisuudessaan sovelletta,·a rata
osilla, joilla on pi.iliitetty ;toimeenpanna tiiydellinen koko
vuorokautinen junaohjaus. Rajoitetun junaohjauksen o11le a 



kysymyksessa maarai:i. liikennejakson paa.llikko paikallli ·ten 
tarpeidoo ja olosuhrteiden mukaan, onko ja miten juna
ohjaajan taytetiiiva 9, 10, 11 ja 12 kohdis.sa mainitut rteh
tavii.t seka miten 16 kohdas a mainit.tu iJmoitus on anrret-
1ava niina aikoina vuorokaudesta, jolloin junaohjaaja ei ole 
toimcssa. 

Taman kautta kumotaan rautatiehamt.uksen helmikuun 
11 paivana 1916 vahvistama ohjesaanto junaohjaajillle. 

Heilsingi sa, rautatiehallituksessa, ltammikuun 13 p :na 
194-:1:. 

F. L. Lehtinen. 

T. N. N e1·onen. 

Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 2/H. 153 

tammikuun 21 paivalta 1944 

valtionrautateiden virka-asunnoista ja val tionrautateiden viran tai toimen haltijoille 
vuokratuista asuinhuoneistoista kannettavasta vastikkeesta. 

Valtionrautateiden virka-asunnoista ja 
niilta viran tai toimen haltijoilta, joille 
rautatiehallitus on vuokrannut. asuinhuo
neiston, kannetaan vastiketta jalempana 
olevien maaraysten mukaan. 

Rataverkko jaetaan asuntoetu- ja vuokra
ryhmiin sosiaaliministerion 14 paivana jou
lukuuta 1942 vahvistaman paikkakuntien 
kalleusryhmityksen mukaan siten, etta 

I asuntoetu- tai vuokraryhmaan kuuluvat 
V -VI kalleusryhmissa olevat paikkakun
nat; 

II asuntoetu- tai vuokraryhmaan IV kal
leusryhmli.ssa olevat paikkakunnat; ja 

III asuntoetu- tai vuokraryhmaan I-III 
kalleusryhmissa olevat paikkakunnat. 

Kussakin asuntoetu- tai vuokraryhmli.ssa 
lasketaan bruttovastikemaara (bruttovuok
ra), s. o. vastike tai vuokramaksu asunnosta 
lampoineen, siten etta valtioneuvoston 19 
paivana tammikuuta 1943 virka-asunnoista 
antamassa paatoksessa mainittuihin vahim
maisvastikemaariin lisataan seuraavan piste
asetelman mukaan laskettu lisavastike: 

A. Rakennustontin ja raken
nuksen paikka. 

Syrjainen tai epiiedullinen pa:ik- Pisteet 
ka ilman sahkonsaantimah-
dollisuutta . . . . . . . . . . . . . . . . = 0 

Keskeinen asema hyvan tien 
varrella . . . . . . . . . . . . . . . . = 1 0-1 

23,000 2. 44. 643. 

B. Rakennustyyppi. 
Vaatimaton asuinrakennus tai Pisteet 

tyypillinen kasarmirakennus = 0 
Kunnollinen henkili:ikunnan ra-

kennus maaseudulla . . . . . . . . = 1 
Kunnollinen henkili:ikunnan ra-

kennus kaupungissa . . . . . . . . = 2 0-2 

C. Lattiapinta-alojen vaikutus. 
Pienehkot huoneet, pinta-ala 

keskimaarin alle 19.oo m2 . . = 0 
Keskikokoiset huoneet, pinta-ala 

keskTmaiirin 19.oo-23.5o m2 = 1 
Suuret huoneet, pinta-ala keski-

maarin yli 23.50 m2 .. . .... = 2 0-2 

D. Asunnon ja keittion muka
vuusvarusteet. 

Vesijohto . .. .. .. .. .......... = 2 
W. C. y. m. mukavuudet kaik-

kine laitteirueen . . . . . . . . . . . . = 1 
Hyvat keittiovarusteet sailytys

paikkoineen ja kunnollisine 
ruokakellareineen . . . . . . . . . . = 1 0-4 

E. Asuntojen erilainen sijainti 
suurissa kaupunkitaloissa. 

Pimentopuolen asunto tai sii-
hen verrattava haitta . . . . . . = 0 

Paivanpuolen a.sunto tai siihen 
verrattava etu . .. .. . ... . .. = 1 

Yhteensa 
0-1 
10 



Kunkin pisteen arvo on valtioneuvoston 
virka-asunnoista antamassa piiatoksessii 
mainittujen vahimmais- ja eninunaisvastike
maarien ero jaettuna 10: lla. 

Kaikissa suhteissa puutteellinen asunto 
jaa pistevapaaksi (vahimmaisvastikemaara) 
ja kaikissa suhteissa hyva asunto saa 10 
pistetta ( enimmaisvastikemiiara). 

Perusvastike (nettovuokra), s. o. vastike 
tai vuokrarnaksu asunnosta ilman lampoa, 
lasketaan siten, eWi edellasanotulla tavalla 
maaratysUi bruttovastikemaii.rastii. vahenne
taan (liimpoa vastaavana suhdelukuna) : 

I vuokraryhmassii 40 markkaa kultakin 
kuukaudelta ja huoneelta, 

II vuokrarylunassii 30 markkaa kultakin 
kuukaudelta ja huoneelta, 

III vuokraryhmassa 20 markkaa kultakin 
kuukaudelta ja huoneelta, seka lisaksi 

kussakin ryhmassa 10% valtioneuvoston 
paatoksessa mainitun vastikkeen vahimmais
maarasta. 

lluoneeksi luetaan ainoastaan lammitys
laitteella varustettu asuinhuone ja keittio. 
Jos asuinhuone tai keittio on pienempi kuin 
10 rn2, ei sita yksinaiin lueta huoneeksi, 
mutta jos sellaisia huoneita on kaksi tai 
useampia, lasketaan niiden yhteisesta pinta
alasta 20 m2 Y'hdeksi huoneeksi. 

Eri asuntoetu- tai vuokraryhmien ra
joilla sijai tsevissa kunnissa olevien asunto
jen vastikkeita voidaan korottaa tai alentaa 
tarpeen mukaan eninti.ian 10 %. 

Kan.nettavan vastikkeen maara tasoite
taan lahirnpaan kyrn.menella jaolliseen 
markkalukuun. 

Valosta, kaasusta ja lampimasta vedesta 
maksetaan erikseen. 

Para'keista, asuntovaunuista ja rnuista 
tilapaisasunnoista kannettavasta vastik
keesta mi.iiiri.itiiiin erikseen. 

Vastikkeen suuruuden rni.ii.iraavat rata- ja 
liikennejaksojen paallikot yhdessii. Riidan
alaisissa tapauksissa maaraii. sen talousosas
ton jo.htaja. 

Jos edelliimainitulla tavalla mi.iari.itty 
vastike viran tai toimen haltijoille vuokra
tuista asunnoista nousee yli sen miiiiriin, 
mikii. vuokrasiiannostelyn mukaan paikka
kunnalla on sallittu, maarataan vastike 
sallitun enimmiiismaaran suuruiseksi. 

Kirjallisia vuokrasopimuksia ei tehda, 
vaan pidatetiian vastike asianomaisen palk
kauksesta palklmluettelossa. Siina tapauk
sessa, etta asianomainen luovuttaa koko 
kuukausipalkkansa tahi niin suuren osan 
siita, etta suoritettava palkkaus ei riitii 
vastikkeen maksamiseen, on hanen kuukau. 
sittain maksettava vastike tai puuttuva osa 
asianomaiseen jakson- tai asemakassaan. 

Edellaolevia maiiriiyksia, joilla kumotaan 
rautatiehallitulcsen kiertokirje N: o 6/H 
614, 7/4 1933, rautatien asuinhuoneistoista 
rautatienvirkailijoilta kannettavasta vuok
rasta, on sovellettava marraskuun 1 pai
vasta 1943. 

H. Roos. 

Yrjo Strang. 



Liikenne- ja tariffiosaston 
vir·karniehille. 

Kiertokirje 
T : 0 3/ 2 6 

tammikuun 14 paivalta 194-:1:. 

Tunnuslukujen merkitseminen kuljetuskirjoihin. 

Rautatiebiallitus on maarannyt, etta ensi 
maaliskuun alusta lukien jokaiseen rahti
j a pi·kc"tta >"a.rarah tikirj aan seka pakettikort
tiin on lahetysasemalla merki ttava lahetys
aselD.lan nimen ja1keen sen tunnusluku, 
jonka muodo tavat kaavakkeen B. N :o 144 a 
(ote lahetetyn rahti- ja p:ikatavaran erikoi ·
luetteloista) sivulUrjain ja ri vijarjesty -
numero. Sen mukaan ·esim. Helsingin 
·asema merk.it ee mhtikirjan lahetysasema
riville: ,Helsinki A 1", Viipurin asema: 
,Viipuri C 13'', Nokian asema: ,Nokia 
P 24" jne. 

Sam a tunnusluku on merkitta va jokai
. een rahtikirja?hdistajaan Uihet~' ·aseman 

nimi- ja paivaleimaa varten varatun snora
kaitoon vasempaan ylanurkkaan. 

Nama tunnusluvut helpottavat maaraa ·c
miUa saaptmeiden rahtikirjojen ja paketii
korttien jarj-estiimi.::>ta n ·. a. emajarje ·tyk 
seen. Liikennoitsiji:iita voidaan opastaa 
mer1kitsemiHin tunnu luvut niihin rahtikir
joihi.n ja pake ttikortteihin, jotka he jattii
vat asemille valmiiksi kirjoitettuina. 

Samalla rautatiehallitus on maariinn:rt, 
etta uurempaa kuin 7-riYista rahtikirja
yhdistajaa kaytettae.ssii on kuhunkin rahti
kirjaan )"hdistajanumeron jiilkeeu, sii ti:i 
jakoviivalla eroittaen, merkittava sen ybdis
taja sa olevan riYin numero. johon rahti
kirja on merkitty . 

H. Roos. 

Vilho 1imwla. 

817- 44. Helsinki 1944 . Yal!iou euvoston kiriat>aino . 



K a i kill e. 
(0 n : o 1233 

muutos. ) 

Kiertokirje 
N:o 4/ 672 

junien perattain lahettaminen. 
Annettu maaliskuun 21 paivana 1944. 

Rautatiehallitus on tiinaan ~tekemalliian paatOksellii ku
monnut junaturvallisuussaannon 118 §: n 17 ja 18 kohdat 
seka 126 §: n 4 kohdan ja muuttanut 126 §: n 3 kohdan 
nain kuuluvaksi: 

3. Juna ei saa li:i.htea junanlahetysasemalta tai sivuut
ta.a puhelinvartiopaikkaa tai suojastusopastint.a ennenkuin 
edellii kulkev.a juna on sivuuttanut seuraavan puhelinvar
tiopaikan tai suojastusopasteen tai saapunut seuraavalle 
junanliihetysasemalle. 

Taman, seka etta muutokset tulevat voimaan huhtikuun 
1 paivana 1944, rautatiehallitu kaikkien asianomaisten tie
toon ja noudatettavaksi taten ilmoittaa. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa maaliskuun 21 piii
vana 1944. 

F. L. Lehtinen. 

T. N. Neronen. 

35,000. 3. 44. SFS B 6 1849. 
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Kaih1le . 

Kiertokirje 
N:o 5/361. 

VR: n henkilokunnan halkourakat. 

Annettu Helsingissa 23 piiiviinii maaliskuuta 1944. 

Viime vuoden huhtikuun 30 piiivalle 
paivatyssa kirjelmassaiin N : o 1246/4768 
raut.atiehallitus on tehnyt selkoa niistii voi
massaolevista miiarayksista, joiden perus
teella rautatielaitoksen palveluksessa ole
ville voidaan antaa velvoitus halkojen
tekoon siina laajuudessa, kuin se virkateh
ta.vien suorituksen hairiintymatta on mah
dollista. Samassa yhteydessii rautatiehalli
tus on piUinyt ,ta_rkeii.na, eWi rautatiehen
kilokunta osallistuu halkojentekoon aina
kin siina laajuudessa kuin se omaa kulu
tustaan varten tarvitsee polttopuuta. 

Hakkuutulokset ja rautatiehenkilokunnalle 
myydyt halkomaarat vuonna 1943 osoitta
vat, etta rautatieUiiset ovat oivaltaneet sen 
velvoituksen, jonka vallinnut vaikea poltto
ainetilanne on tassa suhteessa asettanut 
erittairikin heille, joilla on ollut tilaisuus 
saada polttopuita valtionrautateiden varas
toista. Hakkuutulos 107.115,5 m3, joka on 
60,3 5 % rautatiehenkilokunnalle myydyista 
haloista 177.485 m3, on tyydytti:i.va huo
mioonottaen, ettei tiihan lukuun sisally 
kaikkien rautatielaisten perheenjiisenten 
hakkuutulokset. 

Vaikea polttoainetilanne jatkuu edelleen
kin. Sen vuoksi rautatiehallitus on vii
meksi kuluvan maaliskuun 9 paivana kir
jelmallaan N: o 572/2104 vedonnut rauta
tiehenkilokuntaan ja toivonut sen myota
vaikuttavan taman tilanteen parantamiseksi. 

Myoskin val tiovallan tahol ta. on tyydy
tyksella pantu merkille rautatiehenkilo
kunnan myonteinen asenne yleisesti vai
keaksi tunnetun polttoainetilanteen paran
tamiseksi ja kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerio on, myontamiillii tarkoituk-

l88~ H. 

seen 22.000 markan suuruisen miiararahan, 
tehnyt rautatieb.allitukselle mahdolliseksi 
jakaa kehoituspalkintoja hakkuutoissa eri
koisesti ansioituneille rautatielaisille. 

Taman johdosta rautatiehallitus on pii.at
tanyt seuraavaa: 

Rautatiehallitus kehoittaa rautatiehen
kilokuntaa osallistumaan vuoden 1944 ku
luessa halkotoihin siina maarin, ettli hak
kuutulos · vuoden paattyessa osoittaa rauta
tielaisten hakanneen halkoja ainakin sa
man maiiran, minka he itse ovat kulutta
neet. J otta niillakin rautatielaisilla, joilla 
tyovuorojen kireyden, mottimetsien kaukana 
sijainnin t. m. s. seikkojen takia ei ole mah
dollisuutta osallistua varsinaiseen mottien
hakkuuseen, olisi tilaisuus kantaa kortensa 
yhteiseen kekoon, tyo polttoainevarastoilla, 
tahiin luettuna myos halkovaunujen pur
kaus- ja halkojen pinoustyo, rinnastetaan 
mottientekoon siten, etta voimassaolevan 
hinnoittelun mukaan taten tehty 40 mar
kan tyo vastaa yhden halkomotin tekoa. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministe
rion tyovoimaviranomaisten kanssa on myos 
sovittu siiili, etta tama tyo ynna mottien
hakkuu luetaan hyviiksi kuluvan vuoden 
kansanhakkuissa. Minimit.avoitteet, joihin 
kunkin rautatielaisen olisi paastava, on 
maiiratty seuraavasti: 

Ika 
Ryhmii Miehet Naiset Tavoite rna 

1 aJle 40 v. 6 
2 40 v.- " 50 v. 4 
3 50 v.- , 55 v. aile 40 v . 2 
4- yli 55 v. 40 v . ja yli 0 



Niiden rautatieHiisten kesken, jotka osal
listuvat varsinaiseen mottienhakkuuseen 
(halkojen tekoon pystymetsiista) , juliste
taan kilpailu, joka paattyy 31 piiivana 
joulukuuta 1944 ja kiisittlia siis koko vuo
den 1944 hak.kuumaarat. Parhaat hakkuu
tulokset saavuttaneiden kesken jaetaan 
seuraavansuuruiset rahapalkinnot kunnia
kirjoineen kilpa.iluajan paatyttya ensi vuo
den alussa: 
3 suurimman m3-maaran ha-

kanneelle . . . . . . . . . . . . . . . . a 2,000 : -
6 seuraavalle . . .. .. . .. .... . a 1,000: -
s , .. . .. ... .. . ... a 500: -

20 , .. . . . .. . . .. . .. a 300 : -
Jotta eri ryhmiin luettavat rautatielaiset 

voisivat samoin mahdollisuuksin tavoitella 
naitii palkintoja, kerrotaan eri ryhmissii 

saavut etut hakkuutulokset seuraavilla ker
toimilla : ryhmassa 2 kertoimella La, ryh
miissa 3 kertoimella 1.6 ja ryhmiissa 4 ker
toimella 2. 

Toimistojen, jaksojen, konepajojen ja v~ 
rikkojen paallikoiden on koottava alais
tensa hakkuu- ja halkotyotulokset, vakuut
tauduttava niiden oikeellisuudesta joko si
ten, etta lahimmat esimiehet tai kaksi luo
tettavaa henkiloa todistaa tyontuloksen 
paik.kansapitavyyden, laadittava tulok
sista ybteenveto seka omien lausuntojensa 
seuraamina ensi tammikuun aikana hal
linto-osaston jobtajalle toimitettava nama 
ybteenvedot seka varsinaiseen mottienhak
kuuseen osallistuneen 40 parhaan henkilon 
nimet, iat, hakatut halkomaarat, kertoimet 
ja lasketut lopulliset tulokse.t. 

H. Roos . 

Arvi Nikki lii. 

H'elsinkl 19 4 4 . Val t ion eu voston klrjapain o . 



llail.-illc 
(0 n:o l:!:n 

muutos.) 

Kiertokirje 
1 :0 6/793 

erinaisista muutoksista junaturvallisuussaantoon. 
Anne! tu toukokuun Jl piiiviina 1 !144. 

RautatiehrulJitus on tanaiiu tekemallaan pai.i.tok.sclla 
muuttanut junaturvallisuu saanni.iu 139 . : n 1. !whelan en
immai en kappaleen niiin kuuluvaksi: 

1. Kun juna, joka aikataulun mukaan sivuuttaa liiken
nepaikan py ahtymatta, on syy ta tai toisesta silla PTii.Y
teWiva, ta.i kun aikataulun m ukaan vain ju1wkohtausta var
ten liikennepaikalla pysiihtyvii .iuna on sillii pysiiytettiivii, 
on liikennepaikalla mahdolli ·e 'ti oleva Hihtoopastin piclct
tava seis-a en.nossa ja sen lisak i menctelti:ivii euraavasti : 

Samalla on 1·autaLiehallitus piiattiinyt junaturvallisuus
saannon 143 . : aiin lisattavaksi nain kuuluvan uuden kap
paleen: 

126 §: n saiinnoksien estiimatta voidaan vi1·kamatkrran 
kaytettavii rata-auto ja moottoriresiina laheWia edelliikul
kevan junan periian tahystysmahdollisuul<;siin vaikuttavan 
saii.tilan ja maasto uhteiden mukaan turvalliseksi harkitun 
va:liajan jiilkeen. Rata-auton tai moottoriresiinan kuljetta
jalle on talloin elva ti ilmoitettava, ettei edelHikulkeva juna 
ole viela sivuuttanut valilla olevaa puhelinvartiopaikkaa tai 
saapunut euraavalle junanlahetysa emalle ja mita muuta 
hanen on matkalla mahdollisesti otettava huomioon. -
Kk. n:o 6/793, 11. 5. 44. 

Tiistii. johtuvana on 126 §: n 3. kohdan loppuun lisiil
tava: (vert. 143 §). 

llelsingissii, rautatiehalliLuk e a, 11. 5. 4±. 

F. L. Lehtinen. 

T. N. Neronen. 
30,000. 6. 41. , F B 6. 324-1. 



Kaikale liikenne- ja tariffiosaston 
virkamieht"lle. 

Kiertokirje 
N :o 7/1263. 

kesiikuun 15 paiviiltii 1944. 

Uuden tavaratilijarjestelman kokeileminen. 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta ensi 
elokuussa kokeillaan Turku-Itiiisen ja kaik
kien liikennepaikkojen (yksityisten rauta
teiden sekii Aunuksen ja Itii-Karjalan ra
tojen liikennepa.ikkoja lukuunottamatta) 
valisessii seka Helsingin, Kirk.konummen, 
Kuopion, Salon, Seinajoen, Suonenjoen, 
Tampereen ja Turun asemien keskiniiisessa 
liikenteessa uutta rahtikorttien kiiyttoon 
pcrustuvaa tavaraliikenteen tilitysjiirjestel
maa. Kokeilu koskee vain ra.htitavaralii
kennettii. Uusi tilitysjarjestelma on seu
raa vanlainen. 

Rahtikirjayhdistajia ei laadita. Sensijaan 
vicdaan lahetysasemalla kutakin ·lahetysta 
k<>l·kevat tiedot erikoisiin rahtikortteihin. 
Rahtikortit ovat kaksiosaisia ja ne tayte
Ui.an kopioimismenetelmiin avulla. Kulle
kin miiariiascmalle osoitetut lahety:kset vie
claan eri korteille. Kortit ti:i.ytetaiin otsi
koiden mukaise.'lti. Rahtikortin jiiljennos 
liihetetaan kortin taytyttya, kui tenkin vii
meistaan kuukauclen lopu.ssa ao. maaraase
malle. :U.Iaii.riia ema laatii tilinsii liihetys
asemilta saamiensa korttien perusteella. 

Rahtikortit ovat sinisia, va]k{)isia, punai
sia ja keltaisia. Sinisiin kortteihin viedaiin 
,makset ut" lahetykset, joiclen kuljetus
maksu on aile 100 mk, valkoisiin kortteihin 
,maksetut" Uihetykset, joiden kuljet us
maksu on viihintaan 100 mk, punaiSJm 
kortteihin ,maksettavat" liihetykset, joiden 
kuljetusmak.·u on alle 100 mk, seka keltai
siin kortteihin ,makset1avat" laheiykset, 
joiclen kuljetusmaksu on \'iihinliiiin 100 mk. 

Kunkin kortin yUireunan keskikohdalla 
olcva pak.suilla viivoilla ympariiity ruutu 
on tarkoitett.u Hihctys1·yhmiln tunnuskit·
jainta varten. 

5,000. 7. 44. a438. 

Kirjain a on maksettujen, alle 100 mar
kan Hihetysten tunnuskirjain. 

Kirjain A on ma.ksettujen, viihintiian 
100 markan liihetysten ttmnu kirjain. 

Kirjain b on maksettavien, alle 100 mar
kan Hihetysten tunnuskirjain. 

Kirjain B on ma:ksettavien, vahintiian 
100 mal'kan Ui.hetysten tunnuskirjain. 

KirjaimeL A ja B on rpainettu korttei
hin valmiiksi, kirjaimet a ja b on asemien 
niihin merkittiivii kasin. 

Rahtikirjat numeroidaan samalla lailla 
kuin tiihiin.kin saakka. Rah tikirjat viediiiin 
rahtikorteille aikajarj ·tyksessa ja nume
roida:an juoksevalla numerolla, jota lkutsu
taan rahtinumeroksi. Epi:iitseniiisille liiken
nepaikoille osoitettujen tai tiillaisilta lii
kennepaikoilta lahetettiivien Ui.hetysten kul
jetuskirjaL viediiiin epait.senaisen liikenne
paikan piiiillystoaseman rahtikorttiin. Rah
tikortin muistutussarakkeeseen merkitiiiin 
epiiitsenaisen liikennepaikan nimi. Rahti
numero merkitiiiin rahtikirjaan yhdistajiin 
numeron paikalle, jolloin varsinaisen nume
ron eteen knitenkin kirjoitetaan myos ao. 
rahtikartin laatu kirjain1ia •a, A, b ja B 
kiiyitiien (esim. A 5, b 3 jne.). 

Jos A- tai B-ryhmiin liihetykseen kuuluu 
useampaan eri luokkaan luettavia tavara
lajeja. merkitaan tiillaista liihetysta koske
vat tiedot rahtikortille siten, etta kukin 
ra.htiluokka, jonka kuljetusmaksu on vahin
taan 100 markkaa, merkitali.n eri riville. 
Tavamlajisarakkee.secn merkitaiin sen tava
ralajin nimi. jota k. o. luokkaan kuuluu 
enitell. .los talli:iin kahden tai U.'leamman 
I a \'HJ·a·laj in paiuot o\'at yhtiisuUI·et. met~ki
tiiiin tavaralajil arakkeeseen niiiden kaikkien 
nimet. 1\e tavaraluokat, joiuen kuljetusmak-
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sut ovat alle 100 markan suutuisct, merki
tiHin rahtikorttiin viimell>eksi. yhtena erana 
kirjoittamalla tavaralajisarakkeeseen sana 
,muut'' ja luokkasarakkeeseeu kaikki ne 
rahtiluokat, joihin kuuluvia tavaralajeja 
riville on merkiity. Taman rivin tavara
lajien kuljetusmaksuihin lisataii.n myos 
mahdolliset peite- yms. maksut. Kunkin 
rivin maksut merkitaan ,M:uist. "-sara<kkee
secn, rahiikirjaan merkitty kuljeiusmaksun 
loppusunm1a 11;aas ,mk "-.sarakkeeseen k. o. 
rahtikirjan viimeiscn rahtinumeron kohdalle. 
Rahtikirjaan merkitaan yhdistiijan nume
ron paikalle kaikki k. o. rahtimm1erot 
(esim. A 6-8, B 14-18 jnc). 

JOd tavat·a Oll })Llllllittava vali- tai llltiara
asemalla, on maariiase.man ilmoitetiava vit·
kakortilla lahetysasemalle liihetyksen paino 
ja kuJjet,usmaksu. 

Lahety. asema suorittaa rahtikorttien 
paino- ja maksusatakkeiden yhteenlaslrut 
heti kun kortit t ulevat tiiyt cen, kuitenkin 
viimeistaan kuukauden paiittyessa ennen 
korttien JiihettamisUi maiiriiasemille. 

J os lahto- tai mtUiriiasema huomaa rahti
kortissa virheen, laatii &e iita n. k. virhe
kortin, jona kayLetaan virheellisen kortin 
viirista tavallista rahtikorttia, jonka otsik
koon mEmkitaiin sarua ,virhekorth". Muuten 
tehdiiiin virhekortin otsilclwon kaikki sama·L 
merkinniiL kuin alkuperiiisenkin virheellisen 
kortin otsikkoon. Virhekorttiin kirjoitetaan 
vienti eosin virheellisella tavalla, t. s. sel
laisena kuin se on alkuperaisessa kortissa 
ja sitten sellaisena, joksi se on korjattava. 
Virheellisen viennin eteen kirjoitetaan sana 
,oli" ja oikean vi nnin eleen sanat ,pitiiii 
olla". Kolmannelle riville kirjoitetaan vir
heen laadusta riippuen joko sana ,lisa
taan" tai ,vii,hennet.iiiin" seka virheen sun
runs. Lopuksi on virhekorttiin kirjoitet
tava selitys, josia ilmcnee, miksi korjaus 
on tarpeellinen, seka virheen !Oytajan uimi. 
Virhekortti on liihetettava myos liioista ta i 
puuttuvista vienneistii. Kuukauden lopussa 
tekee liihetysasema virhekorttien osoittamat 
korjausviennit ao. liikenneyhteyden rahti
IJ.rortJtiin viimeiseksi. Jos virhe ltuomataau 
vasta silten kun kuukauden viimeisen rahti
kortin jiiljem16s jo on lahetetty miiiil;ii
asemalle, tekec Uihetysasema vil'hekortin 
mukaisen korjausviennin omaan korttiinsa 
ja miial'l:ia"lema lahetysasemalta snamausa 
vEmeisen rahli'kottin jiiljenn0kscen vii mei-

sek.si. Mitiiiin rahtikortin tai erikoisluette
lon merkintaa ei saa pyyhkiii ika muuttaa, 
vaan tehdaan kaikki korjaukset virhekort'
teja kayttiieu. .J os vastaanottaja ei ole seu
raaYan kuukauden 10 pruviiiin mennessa 
perinyt tavaraa, viedaan H.ihetysta koskevat 
tiedot perimattomiin tavaran 1uetteloon 
B. 175. Tiillaisen liihetyksen rahtikirjan 
B o asta on tilien mukana liihetettavii jii1-
jeiLllos tarkastustoimistoon. 

Mi:Hiriiasemien on jarje.steWi.vii kuukau
den kulues a saapuneiden kuhunkin rahti
kirjaryhmaan (a, .A, b, B) kuuluvieu rahti
kirjojeu B-osat niiden rahtinumerojiirjes
Lyksessa lahtoasemittain nippuihin pane
malla cnsimmaiseen nippuun ne rahtikirjat, 
jotka on viety k. o. rahtikirjaryhman en
simmaiselle rahtikortille, toiseen nippuun 
ne rahtikirjat, jotka on viety toiselle rahti
kortille jne. Kunkin nipun rahiikirjat 
pannaan nipun kaksinkerroin taivutetun 
viin1eiseu rahtikirjan valiin. Jos useampia 
tavaralajeja sisaltiivan rahtikirjan tiedot 
on viety kahdellc perakkiiiselle kortille, 
pannaan tiillainen rahtikirja jalkinilllaiseen 
uippuun. Kunkin nipun viimeisen rahti
kirjan kaanllipuolelle on merkittavii ni
pussa olevien rahtikirjojen kuljetusmaksu
jcn summa. Tamii sunm1a on laskettava 
rahtikirjoista. J os samalla asemalta saa
puu niin monta amaan rahtikirjaryhmaiin 
kuulu vaa rahtikirjaa, ettii niistii syntyy 
useam.pia nippuja, merkitiian jokaiseen nip
puun nipussa olevien rahtikirjojen kulje
tusmaksujen sun1man lisaksi myos jalkuva 
siirtosumma kuukauden alusla lukien. 
Kull!kauden lopussa on verrattava, etta 
viimeinen smmna tasmaa 1<1o. rahtikor
tin loppusumman kanssa. Jol.leivat nama 
summal ole yhtasuuria, on virhe haetta,·a. 
Viimeksimainittu erii viedaiin kuukaudcn 
lopussa ao. aseman kohdalle el'ikoislueLte
loon. Erikoisluettcloon meorkit·iiiin ensin ne 
heinakuulle kotmh1vat rahtikirjayhdi&tiijat, 
jotka ovat aapuneet maiir,iiasemalle heina
kuun 10 paivan jalkecn, si•tte.n a, sitten A, 
sitten b ja viimei eksi B kol'itien •loppu
Slillllllat. a ja A ikorttiert markkamaa,rat 
merkitaan erikoi l uettelossa ,maksettu "-, 
b ja. B ikortttien ma.rlcl.wmiiarat taas ,mak
sett ava" -saTa.iklkeeseen. Lopuksi la ketaan 
et·ikoi lettelossa seka paino- etta maksusa
rakkeet yhteen ja loppuedi. viediiiin van
haan tapaa.n otteeseen B 144. Myookin Hi
hetysascmalla viedaau ikunkin l'yhman rah-



ti:korttien loppuerat erikoi ·luetteloon sa
maan tapaan kuin maaraasemallakin. 

Asemalla kuukauden kulue.ssa kirjoitetut 
mhtikortit, muilta asemilta saapuneiden 
rahtikorttier;t jaljennokset seka kaikki virhe
kortit ja niiden jaljenno"'k et liiheteta.iin 
tilien mukana Trt III: ecn. 

Tii.man kiertOikirjeen mukana ·Hihetetiian 
asemille kdkeilun aikana tarvi It~ vat rahti
kortit. J os kortteja tarvitaan enemman, 
on ne tilattava tariffitoimistosta, jonne 
myo kaikki mahdolli et kyselyt on osoitet
tava. 

Kokeilukuukauden aikana on erikoisesti 
kiinniteWiva huomiota seuraaviin seikkoi
hin: 

1) Onko jotain haittaa siita, etta ascma 
saa saapuvien rahtikirj<>jen luettelot lahto
asemiH.a vasta jalkeenpain, vai olisiko 
myos miiaraasemien vietava saapuneet rah
tikirjat korteille tai erikoi luetteloihin, ku
ten nykyisin trupahtuu ~ 

2) Onko kort tien koko sop iva : 
3) Onko kortistojen kasittely jostain 

yy ·tii hankalaa . Jos on, niin mistii syysta '? 
4) Onko ehdotettu virheiden korjaamis

tapa sopiva, vai voitaisiinko sita parantaa ~ 
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Olisiko jokin kokonaan toinen korjaarni -
tapa parempi? 

5) Onko nykyinen rahtikirjayhdisUi.jii 
jollekin rahtikirjo,ja kiisittelemaiin joutu
valle henkilOlle tarpeellinen ja mistii 
syysUi "? 

6) Ovatko nykyi.set tahtikirjan numerot 
tarpeellisia, vai riittaisiko niille yksin
omaan nykyista yhdistiijan numeroa vas
taava numero? 

Kokeilun ailmna kehoitetaan mikiili mah
dollista suorittamaan myos aikatutkimuk
sia, jotta saataisiin selville, mika jarjes
telma on edu1lisin. 

Taman kirjolmiin alussa mainittujen var
sinaisten kokei I uasemien asemapiiiillikoiden 
on ilman eri kehoitusta lahetettii vii kokei
lun aikana saavutetuista kokemuksista lau
sunto samoinkuin uuteen jiirjestelmaiin 
kohdist uvat mahdolliset paraiilnJusehdotuk
sensakin tariffitoimistoon viimeistaan syys
kuun 20 paivaan 1944 mennessa. Samaan 
paivaan mennessa voivat my6s muut liihet
taa lausuntonsa ja mahdolliset ehd<>tuk-
ensa tariffitoimistoon. 

F. L. Lehtinen. 

Vilho Annala. 
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Viran ja toimen haUijoille. 

Kiertokirje 
N:o 8/H 830. 

kesi:illmun 16 paiva1tli 1944, 

joka sisaltaa valtionrautateiden junahenkilokunnan virantoimitusrahasaannon ja sen 
soveltamismaaraykset. 

Valtioneuvosto on kesi:i:kuun 1 pa.ivana 
1944 vahvistanut seuraavan va1tionrauta
teiden juna.henkilokunnan virantoimi,tus
rahasaannon : 

I. Yleistii. 
1 §. 

V aiLtio.nrautateiden veturin-, moottorivau
nUIL ja rata-autonkuljettaja, kondukti:iori, 
junapa!kkamestari, veturinlammittaja, juna,. 
mies ja maku.uvaununhoitaja saa varsinai
sen palkkau.ksensa tai pail!k:kionsa lisiiksi 
virantoimitusra.haa kaikesta juna,. tlai ve.turi
palvelukseen luettavasta virantoimituksesta. 
Virantoimitusra.haa -ei kuitenkaan makseta 
veturimie.histolle, joka suorittaa uusien tai 
konepajoilla ikorjattavina olleiden veturien 
ikoe.ajoja, vaan tallliainen veturimiehisto saa 
virantoim:iltusrahan asemesta ilrutwkin uutta 
tai ikorjattua ja koeajettua veturia kohden 
eri korvauksen, jonka suuruude.n rautatie
h&llitus maaraa. 

Virantoimi.tusra.haan oikeuttavana viran
toimituksena pidetaan myos maariilttya juna
tai veturipa1v~lusta var.ten asemapaikan 
rulkopuolelle taikka painvastoin matlkustar 
jana 1tehtlivaa matkaa. Niinikaan pidetaa.n 
tallipaivystystli tallaisena virantoimituik
sena. 

2 §. 
Virantoimitusrahaa maksetaan: 
a. k.aikille siihen 1 § : n muikaan oike.u

tetuille maJksettavana tuntirahana. 
b. muille, pai.tsi makuuvaununhoitajaile, 

tuntirahan lisaiksi maJksettavana yo
rahana. 

18,000. 6. 44. 3509. 

c. veturin- ja moottorivaununkuljetta
jalil.e seka veturinlammittaj1illle <tunti
ja yorahan lisaksi maJksettavana veturi
rahana. 

II. Tuntiraha. 
3 §. 

Tun tirahaa maksetaan: 
ikuljettaja1le 1 marklka 50 pennia tun

nilta; 
konduktoi:irille. 1 markka 50 pennia tun

nilta; 
junapak!k.amestarille 1 markka 25 pennia 

tunnilta; 
llammittajalil.e ja junamiehelie 1 markka 

tunnilta; seka 
makuuvaununhoitaja1le 75 pennia tun

nilta. 
Junamiehelle, joka maarataan suuriin 

kappaletavarajuniin huolehtimaan ikuor
maus.. ja pullkaustoista siihen ikuuluvine 
velvollisuu!ksineen maksetaan sama tunti
raha kuin junapakkamestarHlle. 

LipuntarikastajaJ.il.e ja juna,..apulaiselle 
mwksetaan sama tuntiraha kuin junamie
helle. 

Matkustajajunia seuraavalle matkustaj,a
vaunujen siivoojalle maksetaan sama tunti
ra.ha kuin makuuvaununhoitajalle. 

Paivystyspalveluksessa toimivalle Jrondulk:
toi:iriJ.le maksetaan kuitenkin rautatiehaHi
rtuksen harkinnan mukaan tuntirahraa enin
ti:ian 3 mal'lkkaa tunnilta ja pa.ivystyspalve
lulksessa toimivalle junamieheUe enintaan 
2 markkaa tunnilta, milloin tyon suoritta
jaJLta vaaditaa.n erikoista jarjestelykykya ja 
miHl.oin tyota on pidettava kiihkeana ja 
rasittavana. 
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4 §. 
Paivystyspal vel uksella tarkoitetaan Ui&sa 

siiannossa maaratylUi liikennepaikalla ja 
sen piiriin tiissii. mielessa lruuluvalla aJlueEilla 
suoriteutavaa, yleiseen eli kaupallisliiken
teeseen luettavaa vaunujen vaihtoa. Pai
vystyspalveluksena ei Slitii vastoilll. pidetii 
sita vaunujen vaihtoa, jota vil'ka- tai tyo
juna taikka muu siihen verratmava juna 
suorittaa. Myoskiiii.n ei pii.ivystyspalveluk
seksi il.ueta sitii vaunujen vaihtoa, jota jar
jest~lyjuna tai muu matkajuna suorittaa 
joko lahtO-, vali- tai miiiiriiasemalla. 

5 §. 
Asemapaikalla suoritettavasta virantoimi

tuksesta ma;ksetaan tuntirahaa 6 §: ssa mai
nituin poikkeuksin silta ajalta, joka kulloin
kin :J.uetaan tyoaj8Jksi. 

Virantoimitusmatkasta ma!ksetaan turuti
rahaa siitii hetJkestii alkaen, jolloin [ahtO
junan on aikataUilun tai muun miiarayksen 
mukaan asemapaikalta Hi.hdeWi.va, siihen 
saa;kka, jolloin paluujunan on asemapaikalle 

aavuttava. Ellei junaHa olle maarWttya 
HihtO- tai tuloaikaa, miiaraytyy aika todel
il.isen lahto- ja paluuajan mukaan. Kum
massakin tapauksessa lisMlian matka-aikaan 
matkan valmistelua tai sen lopettamista 
vanten ennakolta maiira.tty aika taikka muu
hun virantoimitusrehaan oilkeuttavaan tyO
hon viillittomasti ennen matkaa tai vii.littO
masti sen jalkeen kaytetty aika. 

6 §. 
Aika , jolta tuntirahaa maksetaan, maarii

taan kustaJkin virantoimituksesta ·taysissa 
tunneissa siten, etta puolta tuntia lyhempi 
aika jatetiian ottamatta huomioon, mutta 
puolen tunnin pituinen ja siili pitempi aika 
korotetaan seuraavaksi taydeksi tunniksi. 

Ill. Yoraha. 
7 §. 

Yorahaa maksetaan 10 markkaa yoltii 
virantoimituksesta, joka sattuu kello 23,00 
ja 5,00 vilille ja k€Stiia joko yhtajaksoisesti 
tai eri osissa samana yona vahintaan kak&i 
tayttii .tuntia, siis ilman 6 §: ssa ,tarkoi
tettua korotusta. Tahan oikeuttavana yO
tyona ei kuitenkaan pidetii junan myohas
tymisesta johtuvaa tyoili, eika asemapaikalla 
tai muual!lalk.aan sattuvaa viiliaikaa, eika 
myoskaan 1 § :n 2 momentissa tal'koitettua 
matkustajana tehtya matkaa. 

IV. Veturiraha. 
8 §. 

I 
Veturirahaa maksetaan kul~ettajalle 

5 pennia ja liimmittiijalle 3 enn1a veturi
kilometriltii, mikiili virantoimitus on kestii
nyt niin pitkan ajan, etta se 6 § : n mukaan 
oikeuttaa tuntira.haan. 

9 §. 
Veturikiil.ometrit miHiraant at kultakin 

matkalta liiht(L ja tUlopa~vanisen mat
Iran m '' n. 

Paivystyspalveluksesta ja muustakin vi
rantoimitusrahaan 1 §: n mukaan oikeutta
Vi!Sta veturipalve.luksesta, jota suoritetaan . 
yksinomaan tai piiiiasiallisesti vain maarii
tylla asemalla tai muuhla paikaillisesti rajoi
tetulla alueella, maaratiian veturikilometrit 
tuntirahaan oikeuttavan virantoimitusajan 
mukaan siten, etta yhden tunnin lasketaan 
vastaavan kymmenta veturikilometria. Ta.llli
paivystyksesta veturirahaa ei makseta. 

V. Eriniiisiii miiiirii;yksiii. 

10 §. 
Virantoimitusrahat tiil.ataan 8 tunnin tyo

aikalain mukaisessa tyoajan rtarkkailussa 
kaytetyin 4-viik!koiskausin ja tasaisin mar
koin tasoittamalla erat lahinna yJempiiiin 
markkalukuun. 

11 §. 
Virantoimitusrahojen la.skeminen, kirjaus 

ja tilaaminen toimitetaan rautatiehallituk
sen maaraama1[a ta valla. 

12 §. 
Joka katsoo, etta vira.ntoimitusraha on 

hanelle vaarin miiaratty, tehkoon siitii oi
kaisuvaatimuksen sille viranomaiselle, joka 
virantoilnitusrahan on ikulloi.nkin tilannut, 
ka;hden kuulmuden kuluessa siita lukien, 
jolloin han on saanut virantoimiltusrahan 
nostaa. J os tama Jaimiwyodaan, on puhe
valta asiassa menetetty. 

13 §. 
Rautatiehalil.ituksella on oikeus maarata, 

etta paikallisjunissa tai niihin verrattavissa 
muissa junissa virailltoimituksessa toimiva.t 
henki:J.ot, jotka ovat oikeutettuja saamaan 
virantoimitusra.haa, aavat lukea asemapai
kalla eri virantoimitusmatkojen valille sat
.tuvan vapaa-ajan tlmtirahaan oikeutta-



vaksi virantoimitusajaksi, mikali tallaisissa 
junissa toimivat henkilot eivat muutoin 
saisi 'kohtuulliseksi katsottavaa virantoimi
.tusrahaa ja miklili vapaa-aika asemapaikalla 
ei ole kahta tuntia pitempi. 

Muutoinkin rautatiehallituks~lla on oi
keus antaa miiiirayksia taman siiiinnon sove~l
tamisesta. 

VI. Loppusiiiinnos. 
14 §. 

Tamii. virantoimitusrahasiiiintO, jolla ku
motaan valtioneuvoston huhtikuun 29 piii
vana 1943 vahvistama valtionrautateiden 
junahenltilokunnan virantoimitusrahasiiiinto, 
tulee voimaan heinakuun 1 piiiviistii 1944 

EdelHiolevan virantoimitusrahasaannon 13 
§ :n nojalla rautat iehallitus on sen sovel
t amisesta antanut seuraavat maaraykset. 

1 §. 
Virantoirnitusr81haan oikeuttavana talli

paivy tyksena pidetaan: 
1) veturitaillin ulkopuolella olevan, hoyry

paineen a:laisen veturin vartioimista ja lam
pimanii pitoa; 

2) tilatun veturin kuntoonsaattamista 
iinii. tapauksessa, ettei sita sittemmin kui

tenkaan tarvita virantoimitu.ksessa; 
3) veturin viemista veturitalliin ja nou

tamista sielta seldL veturin siirtoja talli
alueella sellaisilla varikoilla, joiila eri mie
histoii konetoimistosta saadun luvan perus
teella tiillaisiin tehtiiviin kaytetiiiin; seka 

4) moottorivaununkuljettajan suorittamaa 
moottorivaunun korjausta. 

Rautatiehaillitus maiiraii asianomaisesta 
esityksesta, miillii asemalla, minii aikana ja 
minkii suuruisena korotettn tuntiraha saa
daan maksaa paivystyspalveluksessa toimi
vaHe konduktoorille ja junamiehelle. 

2 §. 
(Vrt. virantoimitusrahasiiiinnon 5 §.) 

Virantoimitusrahaan oikeuttavaksi viran
toimitukseksi ei lueta aikaa, mika veturi
miehistoltii kuluu kattiQanhuuhteluun ja 
sellaisiin pienehkoihin korjaustoihin. joita 
mainittu miehisto voi suorittaa joko yksin 
tai korjauspajan tyomiesten avuii.J.a lukuun
ottamatta edellii 1 § :n 4 kohda,.ssa mai
nittua tapausta. 

Varallaolo, milia tarkoitetaan miehiston 
velvollisuutta asianomaisen piiiillyston mali-
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rii.ysten mukaisesti oleskella virantoimitus
paikalla, asunno sa tai ilmoitetulla paikalla 
naiden Hiheisyydessii, voidakseen kiiskrn 
saatuaan heti ryhty'ii. virantoimitukseen, ja 
velvollisuutta saapua mi:Uiriittyinii. aikoina 
tiedusteQemaan mahdollisia virantoimitus
kiiskyja, ei myoskaiin ole virantoimitus
rahaan oikeuttavaa virantoimitustA. 

\'"irantoimitusmatkan valmistus- ja lopet
tami ajan pituudet eri junia ja veturisar
joja varten vahvistaa asianomainen johtaja. 
1\Iatka-aikaan, joka on kaytetty virantoi
mitusraha iiiinnon 1 § : n 2 kohdassa mainiir 
tuun, matkustajana tehtyyn matkaan, ei 
kuitenkaan saa lisata valmistus- eikii lopet
tamisaikaa. 

Menojunan lahto- ja paluujunan s·a.apu
misaika maiiraytyvat voimassaoilevan aika
,taulun mukaan ja tuntimiiara lasketaan sen 
mukaisesti mahdollista junanmyohiistymista 
huomioonottamatta. 

Jos henkilo joksikin ajaksi maarataan 
varsinaiselta asemapaika1ltaan virantoimi
tukseen, esim. piiivystyspalvelukseen, talli
paivystykseen, veturin .tai moottorivaunun 
korjaukseen t. m. s., toiselle paikkakunnalle, 
ei sanoturulaatuisissa tapauksissa tapahtuva 
valiaikainen siirto toiselle paikkakunnalle 
ole virantoimitusma1:Jka virantoimitusraha
siiiinnon 5 § : n 2 kohdan tarkoittamassa 
mielessii, vaan on virantoimitusrahat talloin 
laskettava erikseen menomatkasta viiliaikai
selle asemapaikaJ.le ja erikseen pruluumat
kasta sieltii seka kokonaan erik een viili
aikaisella asemapaikal!la suoritettavasta vi
rantoimitusrahaan oikeuttavama virantoimi
tuksesta. Viimeksimainittuun virantoimi
tukseen nahden on . OYellettava sanotun 
5 §: n 1 kohdan maaray;ksia. 

3 §. 
(Vrt. virantoimitusrahasaannon 10 ja 11 §. ) 

Virantoimitusrahaan oikeuttavien tunti
ja yolukujen laskeminen ja kirjaus suori
tetaan, mikali ei jii!lempana toisin maariita, 
asemilla ja varikoilla virantoimitusraha
siiiinnon ja niiiden soveltamismaiiriiysten 
saiitamien perusteiden mukaisesti rinnan 
8-tunnin tyoaikalain mukaisten tyotuntien 
laskemisen ja kirjauksen kanssa, siten, etta 
kumpaakin tarkoitusta varten kiiytetiian 
samaa kortistoa tai muuta kirjanpitoa, 
mutta korvausten tilaaminen tapa.htuu erik
seen. 
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Pienel1'kojen asemien ja varikkojen tulee 
nykyiseen tyoaikatarkkailua koskevaan kir
janpitoonsa kunkin henkilon kohdalle mer
kiHi virantoimituksista aiheutuneiden viran
toimitusrahatuntien luku sa.adetylla tavalla 
taysiksi tunneiksi pyoristettyna, yoluku, 
milloin se tulee kysymykseen sekii ~-
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kilometri:maara __ y~t_urira~p. laskemista 
varten. 

Asemien ja varikkojen, joilla sumen 
henh."'ilokunnan takia on tyoaikatarkkai
lussa ollut eri kortisto, on sanottua tarkoi
tru;ta varten kaytettava k01~ttia (lomake B. 
N: o 209), joka sisaltaa tarpeelliset sarak
keet myoskin virantoimitusrahatunteja, yo
~ukuja ja veturikilometreja varten. 

Kaikista vakinaisista ajovuoroista voidaan 
ennakolta laatia taulukot naiden merkin
tojen tekem:ista varten. 

Jos vain paluu virantoimitusmatkalta ta
pahtuu 4-viikkoiskauden ensimmai ena pai
vanii, on koko virantoimitusmatka otettava 
huomioon edelliseen 4-viikkoiskauteen kuu
luvana. 

I Virantoimitusrahatunnit, yoluvut ja u
tmikil.ometrit lasketaan 4-viikkoiskausi ttain 
yhteen, tarpeen mukaan eritellen mahdolli
sesti esiintyvat eri suuruisiin virantoimitus-
rahoihin oikeuttavat tunnit (ooim. junamies 
toiminut osan 4-viikkoiskautta junapakka
mestarina tai konduktoorina. lammittajii 
kuljettajana j. n. e.). 

Tiiten saatujen lukujen perusteella tulee 
asemapiiallikoiden ja varikonesimiesten ti
lata virantoimitusrahat lisamenolistaa kayt
taen aJlaiselleen niiden sa-antiin oi<keutetuille 

esta, sikiili kuin virantoimitus koskee asian
om-aista osastoa varten kwussa olleita junia. 
Laskeminen ja kirjaus suoritetaan kuten 
edella asemien ja vari~kojen suhteen on 
maaratty ja niiden pohjana ovat tyoesi
miesten antamat tiedot. Virantoimitusrah~ 
tunnit, yoluvut ja veturikilometrit [laske
taan 4-viik:koiskausittain yhteen ylempa.na 
mainitulla tavalla. 

Rata- ja varastojakson paallikon tulee ti
la ta virantoimitusrahat lisiimenolistaa ldivt
tiien veturi- ja liikennemiehistolle virin
toimituksista kaikissa asianomaisba osastoa 
varten 4-viikkoiskauden aikana kulussa ol
leissa junissa. Listat on asemittain laadit
tuina ja maksumaiiriiyksellii varustettuina 
Uihetettava talousjakson piiallikolle. 

Samoin on rautatierakennusosaston ra
kennus- tai tyopiUillikon tila<ttava ja maii
riittavii maksettavaksi virantoimitu rahat 
I isamenolistaa kayttaen veturi- ja 1iikem1e
miehistolle virantoimituksista kaikiss-a rau
la1ierakennru o a toa varten ±-viikkoiskau
den aikana kulussa olle.issa junissa. 

Tyo on snoritettava erikoisella huolella. 

4 §. 
t Vrt. virantoimitusraha aannon 13 §. ) 
Rautatiehallitus maariiii asianomaise ·ta 

esityksestii, milloin paikallisjunissa tai nii
hin verrattavissa muissa junissa toimivaan 
juna- ja veturirhiehistoon kuuluvat henkilot 
. aavat lukea asemapaikalla eri virantoimi
tusmatkojen valille sattuvan enintaan kah
den tunnin vapaa-ajan tuntirahaan oikeut
tavak i virantoirnitusajaksi. 

henkilokunnalle. Kutakin 4-viikkoiskautt-a 5 §. 
koskevat asemittain laaditut listat on sitten (Vrt. virantoimitusrahasiiannon 14 §.) 
ajoissa ja viime:istaan kolmen viikon kulut- ~ ailla miiiirayksilJ.a, jotka tulevat voi-
tua 4-viikkoiskauden paattymisesta lahetet- maam. heinakuun 1 paivana 1944, kumotaan 
tava asi-anom-aiselle liikenne- tai varili:ko- rautatiehallituksen kesakuun 23 piiiviina 
jakson paallikolle, jonka tuflee viimeistaan 1943 ~antamat virantoimitusrahasaannon so
viiden pa.ivan kuluessa sen jalkeeri toimit- veltamismaaraykset samoinkuin muutkin 
taa ne edelleen yhdistelmineen ja maksu- maiiraykset, jotk.a OVM; ristiriidass-a naiden 
miiarayksellii varustettuina asianomaiselle uusittujen soveltamismiiaraysten kans a. 
talousjakson paiilllikolle. Kuitenkin tulee tilastotoimiston vielii heina-

Rata. ja varastoj-aksojen seka rautatie- kmm aikana suor-ittaa kesiikuulta 1944 mak
rakennusten tulee, kunkin kohdaltaan, huo- set1Javien virantoimitusrahojen laskeminen 
lehtia veturi- ja li:ikennemiehiston viran- ja t ilaaminen siten kuin aikaisemmat rniiii
toimitusrahojen laskemisesta ja kirjauk- ra~·kset edellyttavii<t. 

Hel ingissii, rautatiehallituksessa, kes&kuun 16 paivana 1944. 

F. L. Lehtinen. 

Yrjo Strang. 



7 irkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 9/ 1322 

kesakunn 16 paivalta 1944 

kalustoesineiden ja tarveaineiden nimistosta seka erinaisista 
tilitysta koskevista maarayksista. 

Rautatieha1litus on tanaan tapahtuneessa esittelyssa hyv'aksynyt 
uuden tavaranimiston ja en johdosta paattanyt seuraavaa: 
I 1) Kkjanpidollisessa suhteessa ja.etaan valtiomautateilli:i ka.ytiin- Tava~oiden 
toon otettavat tavarat neljaiin ryhmaan, nim.: ryhmitys. 

kalustoon, josta nimistossa kaytetafu1 lyhennystii: K, 
]r)jyttokalustoon, josta kiiytetaan lyhennystii : KK, 
kalustonluontoisiin tarve-esineisiin, joi ta kaytetaan lyhennysta: 

(

K t~:Veaineisiin, joista kaytetaan lyhennysta: T. 
2) Tahan ryhmaan kuuluvat sellaiset arvokkaammat ilmlustoesi- Kalusto. K. 

eet, joiden katsotaan lisaiivan paaoma-arvoa. iiden hankkimiseen 

f 
kulloinkin saatava rautatiehallituksen suostumus ja hankintakus

nnukset suoritetaan tuloa tuottaviin paaomamenoihin varatuilla 
a.ararahoilla. aista mainittakoon: 

a) li.ikkuva ika:tusto, 
b) ty<Ykoneet, mihin luetaan myos raiteu.Ja liikkuvat koneet ja 

vaunut, kuten kaivinkon.eet, kylUisty Jaitokset, lokomoottorit y. m. s., 
joita ei kaytetiin varsinaisessa liikentees a, 

c) erinai et liikennevalineet, kuten autot, hoyrylaiva,t, lotjat, rata
autot ja moottorivaunut seka 

a) siirrettavat oljysailiot. 
Tahiin tai KK-ryhmaan kuuluvia omaisuusesineita ei merkita ka

lustoluetteloihin, jo , ne oleellise ti kuuluvat kiinteistoihin tai laitoksiin 
taikka ovat osia jostain koneesta. 

3) Tahan ryhmaan kuuluvat sellai et arvokkaammat kalustoesi- Kiiyttokalus· 
neet, mitka eivat lisaa valtionrautateiden paaoma-arvoa ja joiden to. KK. 
pankintakustannukset SUO'l·itetaan varsinaiseen menosaantoon kaluston 
ilankkirnista varten varatusta malirarahasta tai sellaisten kulutusmo-
menttien miiaTiirahoista, joille on varattu maariirahoja eriniiisten 
lmlustoesineiden (esim. ·veturien ja konduktoorivaunujen kaluston) 
aankkimista varten. 

Nai ta mainittakoon: 
a) konttQII'ilka,lusto (huonekalut, puhelin-, kirjoitus- ja Iasku

lroneet), 
1:!.000 . 10. 4-1 50 81. 



Kaluston
luontoiset 
tarve-esineet. 
'l'K. 

'rarveaineet, 
'l'. 
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b) eri osastojen vahemman arvoiset koneet ja laitteet, jotka 
vat suhteellisen pian, 

kuJ 
c) erinaisoet kohdassa 2 a-c mai:nittnun K-kalustoon tarvittavat 

tyi:ikalut ja varusteet seka 
d ) makuuvaunujen ja lepohuoneiden vuode- ja liinavaatteet. 
Hyljattya KK-kalustoa uusittaessa kaytetiHin tassa 3: nnessa koh

dassa mainittuja maararaboja. 
4) Tahan rybmaan kuuluvat €'rinaiset vahemman arvoiset ja lruJu

tU!kselle a'lttiit esineet ja kulutetaan ne maadityilta tyi:imomenteilta 
ja maariirahoista. 

Naista mainittakoon: 
ankkUTit, haravat, hohtimet, hi:iylat, jru:rukengat, ruiskukannut 

y. ms. 
5) Tahan ryhmaan kuuluvat tavarat kulutetaan maaratyilta tyi:i

momen.tcilta ja maararaboista ja kasittaa tama ryhma: 
a) varsinai et tarveaineet, · joiden kaytti:iarvo loppuu tai muuttuu 

kaytettaessa kuten polttoaineet, kankiraudat, tiilet y. m., 
b) erinaisiin rakennuksiin, laitoksiin ja koneisiin kuuluvat varus

teet ja kiinteat esineet, kuten kiinteat hyllyt, kylpyammeet, kaasu 
kei ttiot, sorvin istuka t, vesisiiilii:it veturitalleissa, vedennostolaitosten 
hi:iyrykattilat ja pumput ja 

c) vaihteisiin, opastin- y. m. laitteisiin kuuluvat lyhdyt ja lampnt. 
Kalustokirjat 6) Ryhmiin K ja KK kuuluvat esincet merkitaan entiseen ·tapaan: 
ja luettelot. paljousmaarineen ja hintoineen kalustokirjoihin siten, etta ensin mer

kitaan aakkosjarjestyksessa K-ryhma ja sitten KK-ryhman esineet. 
Vetureihin, kondukti:ii:irivaunuihin ja autoihin hankittua vakiolcaytti:i
kalustoa ei merkitii kalustokirjoihin, vaan on ne merkittava hirmatta 
sita vMten vahvistettuihin luetteloihin. 

7) Ryhmaan TK kuuluvista esineista, tnlee kunkin tilittajan pitaa, 
kuten varsinaisesta !lndustostakin, erikoista luetteloa j<Ykaista virkai
lijaa va•rten, jonka hoitoon kyseenalaisia esineitii. kuittia vastaatn anne
taan. P aakonepajoissa ja varikkojen korjauspajoissa merkitaiin edeH·-
6: nnessa kohdassa olevasta saiinni:iksesta poikkeav.asti naihin luette
loihin seuraavat KKryhmaan •kuuluvat esineet: 

Kirveet, kuokat, moukarit, putkipihdit, ruuviavaimet, teraskanget, 
kupMiset vasarat ja viilaimet. 

~~:us_ton h:rl- 8) Ryhmiin K ja KK kuuluvien ka..lustoesimeiden hylkiHiminen ja 
~~u~~men J_a tileista poisto toimitetaan yleensa vuositarkastnksen yhteydessii, mutt 
t~~~!~a pOis- voidaan sellainen tehda ta:rtkastu ten valisenakin aikana., jos kalusto 

· on tuhoutunut tai pilaantunut esim. tulipalon johdosta. 
9) Hyljatyille kalustoesineille ei panna hylkaamisa1·voa, vaan on 

ne i·lman hintaa merkittii.va varaston huutokauppaluetteloihin. 
10) Kelpaama.ttomat ika·lustonluontoiset TK-esineet on talteen 

otettava ja lii.hetetti:iva varastoon niinkuirn kaytti:ikelvottomi ta ka.lu to
esineista on maa:ratty. 

11) Huutokaupattujen kalustoesineiden ja tava:roiden. myyntihin 
nalla on hyvitetti:iva varas ton hyljattyjen ta va:rain tilia, ja on .ti1in
tasotus tehtava hyvittiimalla tulomomenttia taman tilin puht.aalla voi
tolla. Mahdollisella tappiolla on rasitettava menomonettia F 24. 
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12) Hyljatyt esineet ja tavarat Hihetetiian asianomaiseen varastoon 
naihin kuuluvilta rataosilta. 

Jos joitakin hyljattyja esineita voidaan korjaamalla kayttaa val
tionrautateiden omiin tarpeisiin, niin on ne merkitUiva paljousmaa
rinecn ja korjauskustannuksineen varaston tarveainekirjaan luovn
tettavak i tavallisessa jarjestyksessa tilaajille. 

13) Jakson-, konttorin-, toimi t n- ja paakom.epajanpa~i'lliki:iideu 'l'arkaRtus. 
tulee valvoa, etta kohdassa 7 mainittuja esineita huolellisesti hoide-
taan ja talteenotetaan. 

14) Varastotoimiston tulee tarkastaa rautatiehaUituksen antamien 
kaluston ja varastotavaroiden hylkaamista ikoskevien paatosten (joista 
varastotoimisto saa kaksoiskappaleen) perusteeHa varastojen huuto
kauppatilit voimassaolevien maaraysten .mukaa.n.. 

15) Tarveaineiden uuden ryhmityksen johdosta nykyisissa kalusto
kirjoissa tehUivat muutokset tehdaan vuositarkastuksen yhteydessa. 

16) Varastoon 1ahetettavissa tilauksissa on kayteW.iva yksinomaan 'l'avaranimis
tavaTanimisti:in nimityksia eika samalla tilauslipulla saa tilata erinimi- ton ~iiy~tiimi
sia tavaroita, mutta kyllakin erimittaisia ja muuten erilaatuisia. Va- ~en i3: t~l~~s
rastojen tulee samoin tilauksissaa.n. ja kaikessa kirjanpidossaan kayt- ~fnen1.rJOl a
tali yksinomaan tavaTanimistossa olevia 1a varannimia. Uusista .tava-
ranimista on ehdotus, ennen niiden kayttoonottoa, lahetettava varasto-
toimiston hyvaksyttavaksi, joka tiedoittaa naista kaikille varastoille. 
Varastotoim.isto antaa varastoille yksityiskohtaiset miiaraykset tavara-
nimiston julkaisemisen johdosta kirjanpidossa huomioonotettavista 
seikoista. 

Uusi tavaranimisto otetaan kaytantoon myohemmin maiirattavana 
aikana ja jaetaan asianomaisille niin pian kuin se saadaan painetuksi. 

Paajohtajan poissaolessa: F. L. Lehtinen. 

W. G. Jar-vinen. 



Helsinki HJ44. Valtionem·oston kirjapaino. 



Viran ja toimen haUijoilleo 

Kiertokirje 
N:o 10/ H 953 

kes8Jkuun 16 paivalta 1944, 

joka sisaltaa valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta toukokuun 26 paivana 1944 annetun asetuksen niilta osin kuin val
tionrautateiden viran tai toimen haltijain palkkauksia on muutettuo 

Asetus 

valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta annetun asetuksen muuttami

sestao 

Annettu Helsingissa 26 paivana touk<>kuuta 1944o 

Valtiovarainministerin esittelysta muute
taan noudatettavaksi k;uluvan vuoden alusta 
valtion viran tai toimen baltijain palk
kauksesta 19 piiivana tammikuuta 1943 an
netun asetuksen 1 ja 4 § main kuuluviksi : 

1 §0 
PeruspalkkaiseL virat ja toimet kuuluvat 

palkkaus'luokkiin seuraavasti: 

180 Piiiiluokkao 

Rautatiehallituso 

II allinto-osas.too 

Trilousosastoo 

Ta·rkkaaja, 1 l., yo po 0 0 0 0 0 0 21 65,700 

Rataosastoo 

Teknikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 55,500 

Konttoriapu'lainen, 1 1. 0 0 0 0 9 33,000 

Koneosastoo 

Kirjuri, 1 l. 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 16 49,500 

Konttoriapulain~n, 1 l. . 0 0 0 9 33,000 

V wrasto-osasto. 

Toimitsija 21 65,700 

Pulkhaus· Perus· Konttoriapulain cn 1 1 
i uo kka 1>alkka wk ' · 

0 

• • • 

9 33,000 
-------- - ------ ----- - - ------

Psykot.eknillisen labor a tmion 
hoitaja 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 • 0 0 0 26 85,500 Liikenneosasto. 

- -~-- --- ------

Kollleinsinoori, 1 1. . 0 • • 0 0 • • 27 90,000 Apulaisjohtaja . 0 
• 

0 
••• 

0 0 0 0 
• 29 99,900 

Psykoteknillisen laboratorian 
kdkeenohjaaja . 0 0 ••••• 0. . 11 37,200 Ta1oi[[iosastoo 

Ylivahtimestari .. . ... 0 • 0 • o . 10 35,100 Apulaisjohta.ja .. 0 •••••• 0 0 • 29 99,900 

l ll ,uUU. 70 44. 35!;0 



Rautatierake·nnusosasto. 
Rakenn usmestari 16 49,500 

Konttoriapulainen, 1 l. .... 9 33,000 - - - - - - - - - - - - - -
Ali tyonj o.h taj a 16 49,600 

Linjahallinto. Kondukt.OOri 12 39,300 

Lennlitinteknikko, 1 l. 16 
Lennatinteknikko, 2 l. . . . . . . 15 

49,500 
46,800 

Ratavartija, 3 l. .......... . 6 27,600 

Yllaoleva saatetaan taten kaikkien asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, kesakuun 16 paivana 1944. 

F. L. Lehtinen. 

Yrjo Strang. 

Helsinki 1944. Valtioneuvostou kirjapaino. 



J( aikill e. 

Kierto irje 
N: o 11/ 1405. 

-! piiivalta heiniikuuta Hl-1-!, 

joka koskee kansanelakelain muuttamista. 

AsetJJ,.<;Ikokioclmas.% on julkaistu . curaavn 
lalci ja asctus seka siihcn liittyvat valtio~ 
neuvo:ton ja sosi~alimini tcrion paiitOkset: 

LAKI 
kansaneHikelain muuttamisesta. 

Annettu Helsingi. sa 30 pl.iivanl.i joulukuuta J !l-!3. 

EdUSikunnan paatoksen mukai · ti lisa
Uian 31 pai viina tou!lrokuut.a 1937 annet
tuun kan anelakela:kiin 23 a ja 37 a § sc.ltii 
kumotaan mainitun 1ain 103 § ja muute
taan ·aman lain 5, , 9, 14, 15 ja 112 §, 
scllaisena kuin ne ovat 23 paivanii joulu
kuuta 19-1:0 annetussa laissa seka 3, -!, 16, 
2G, 28, 33, 35, 37, 39 ja 41 § nain kuu
luviksi: 

3 §. 
Vakuutu. maksuna suoritetaan ikaiksi 

marklk:M sadalta martk:alta ja sen osalta va
kuutetun VlliOSit.ulosta. Vnltioneuvo.'ton tu
lee ikuitenkin valnistaa vakuutusmaksulle 
cka enirmnais- etta vahimmai maara. 

Jos samassa taloudessa eHivicn aviopuo
lisoiden yhteenlasketut vuositulot ovat sen 
kalenteri vuodcn aiikana, johon v~kuutus
maksu kohdistuu, olleet val,tioneuvoston 
vahvistamaa. maaraa pienemmat, on c avio
puoliso, j01ka ei ole ollut perheen paa
asiallinen huoltaja ja jon.ka ornat vuositwlot 
sanottulli:l. ai!kana ovat olloot niin ikalin 
valtiOJleuvoston vahvistarnaa miiiidia pie
nemmat, ikuitenkin velvollinen ·uoritta
maan vakuutusmaJksuna vain 'kuu. ik:vm
meruta sada:lt>a 1 momenti.· ·a mainitun va
kuntusma!ksun vahirrunaismaariist a. 

1,o oo. s . 44. 4 3 78. 

4 §. 
Vaikuutetun vuo, itulolla tarkoitetaan va

kuutusmatksua maaratta.e. a siUi tuloa, 
j.onka perusteella ha11en kunnalli ·veronsa 
on miUiri:ittv ·iina ih."'Unnassa, m:isl'a vakiuu
tetu1la on rusunto ja kotipaikka, ikuitenJdn 
lisa:ttyna ilUi maarallii, miikli hanen tulo::
taan on tktmnallisvcroa maaratUi a ehJdi 
vahenn tty tulojen vahyyd n, elatusvelvol
lisuudcn, sairauden, tapaturman tai rnuun 
·ellaisen . yyn takia. 

Jos rukuut tun verotettavakSi tulolGi on 
.kunnallisverotukse sa ,Juettu myo en .tyon 
arvo, jonilm. hanen kotona olevat lap. ·ensa 
ja muut perheenja ·e.nensii ovat tehneet hi:.i
nen ta:l,outensa hyviiJlGi, ei tata arvoa oteta 
huamioon 1 momenti a .mainittua ·vuo. i
tuloa maiiratti:i .. a. 

5 . 
Vakuutettu on vapaa vakuutusmaiksuil'lta 

sen iltalenterivuoden paattymista seuraa
valta ajalta, jona han on tayttlinyt kuusi
kymmentiilkolmc vuotta, ii.J.koonka vakuutu:
.maksua peritUi.ko en j.alkeen, lmin han 
on tayttiin:vt kuusikymmentavii: i vuotta. 
V a.kuutusmaksua ci maJirii.Jta. eika peri Hi 
sen jaJkeen, !kuin valkuutettu on kuoHut tai 
elii.kelaito: ·en paatoksella todettu tyokyv:vt
tomii.ksi. 

J os eliikelaitoks.elle naytetiliin, ettii 8 §: n 
1 ja 2 momenti ·sa tarko:Utettua v.akuutu -
maksun ennal<'komakl ua on uoritettu sel 
laiselta ikalenterivuoclelta, jolta vakuutus
maksua tyokyvyttiim~rden toteamisen tai 
va:kuutetun kuoJeman talcia 1 momeniin 
mUJkaan ei maiiraHi eikii pc1·ita., katsotwan 
cnna.kJromak~u sano! un vnoden vakuut ns-
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maJksuksi. a:vton tulee tapa.htua, ennen
lruin cHikclaitos on tehnyt paatOkseJ?. eUik
kieen tai 39 §: a iarkoit tun pa lautuiksen 
lThaJLSamisesta, uhalla etHi. vakuutusmaJ'"-su 
muuten jaa elakelailtokselle. 

8 §. 
Vakuutu maksun ennalclwma.ksuna: tyon

antaja on velvollinen pidatUimaan yhden 
markan sadalta markalta tai en osalta el
lai en vaknutetun pallka ta, jolro pn ·hanen 
tyontekijansa, eka itse suorittannoon sa
mansuurni en maadin: 1\filJoin tyonantaja 
ei palkanpidatystii toimita, on hanen itsensii 
suoritettava myos pidatettavaksi siHidett? 
maara, ja on siita voimassa, mita ti:issa 
lai. a saadetiian pa1kas1a pidiitettavasta ja 
piclatetysta maarasta. 

Ju1kisoiikeudellisen vidmsuhteen osapuo
lista on vakuutusmaksun ennalillrosuol'itu:k
seen ja pallkan pidattiimi een nahdcn eka. 
muutenkin voimassa, mita ta a lai. · ·a on 
tyonantajasta ja tyontekijasta saadetty. 

VakuutusmaJksun ennakk:oma!ksua ci ftrui
tenlman t.arvitse snorittaa ellai en ,aJruu
tetun tyontekijan osalta, 

1) jonka pallk;kana on yksinomaan luon
toisetuja; 

2) jdk!a elaa va'krinai esti tyonantajan .ta
loudessa ja on hanen tai hancn aviopuoli
·onsa lap i taikka viirmelk:si mainitun puo
liso; tai 

3) joka ilyhytaikaisesta tilapaisesta tyootii 
on aanwt ita miUiraa pienemman palikan 
.mista aJ:kaen sosiaaliministerio on miiariin
nyt pa1kik:a<m kohdi tuvan ennaJdoomalksun 
uoritetta\TiaJksi. 

Evankelisluterilaisten semakuntien pa
piston, kanttori-urkurien ja kirkonpalveli
jain ooalta noudatetoollroon, mita erikseen 
on saadetty. 

9 §. 
Pa1kanpidatyksen rtulee ta.pahtua aina1cin 

kialksi kertaa vuod a, kerran tk:ultakin ka
lenterivuosipuolisikolta, viimeistaan sita seu
raavan heina- tai tarn:rrlllh."'Uun 15 paiviina. 

Tyonantajan on pallkanpidatystiilaisuu
d ·a. annettava tyontekijalJe ellii.Jk:e1aitoksen 
vahvistamalle lomakkeelle laadittu palkan
pidatystodiste. Jollei pidatystii v.a:kuutetun 
tyontek:ijiin palka -ta toimiteta, on pa1kan
pida.lystodiste 1 moni.cntissa mainitulta 
ajaha annettava tyontekijaUe viimcistaan 
heina- tai tammi!kuun 1!1 paivana .. 

Elall.mlaiJtos voi maaraamilllaan chdoilla 
hake.muksesta myon:taa tyonantajalle luvan 
pa1kanpidiityksen toimittami. cen tai torus
teen antamiseen muu.llakin tavoin tahi 
muunakin kuin 1 tai 2 mj()llnentissa Lalikoi
tettuna ajantk:ohtana. 

14 §. 
Tyonanrtajan on suoritetta va kalenteri

vuoden ensi puolitlkon ·a i'lmna malksett uihin 
pal!k:koihin kohclistuvai vakuutusma.k ·ujen 
ennailclromaksut viimeistaan ·euraavan hei
nii.Jkuun ja toisen vuosipuolis.k:on pa1Jkll...10ihin 
kohdistuYat viimeistaan seuraavan tammi
kuun kulucssa. Eli:&:elaitoksen asiana on 
maaraUi suoritusa.ilka ja -tapa 9 §: n 3 mo
mentissa tarkoirtetussa tapaul<Sessa. 

Tyonanta,jan pn ennaikkamalksua suorit
taes ·aan Juovutettava kalksoiskappralect 
niista palkanpida tystodisteista, jotka han 
on antnnut tyont kijaae. 

15 §. 
Valruuteiun, jolle kalenterivuoden aiil.\:ana 

on annettu tocliste palk.anpidatylksesta, tu
lee anotun vuoden tuloista annettavaan 
kunlllallisveroilmoitukseensa liittaa mai
nittu todi: te 'taiiWka, milloin se on havinnyt, 
asetukse a tarkemmin miiarattavii muu luo
rtettava selvitys palkanpiclatyksesta, uhaJla 
etta han muuten menettaii oiikeuten a to
disieen oooitt.amaan vwkuuiusmah-sun en
nakkomaksu un. 

Todiste tai elvity on liitettava sen kun
nan taksoituslauta:kunnalle anneHavaan tu
loilmoitukseen, jo. sa vakuutettu rumntonsa 
ja kotipaililiansa muikaan on verovelvolli-
nen. 

16 §. 
Eclel:La 15 §: n 2 momenti ·a ,1Jar1koitetun 

taksoituslautwlmnnan tulee vuosittain kun
na;l]jsvemjen :taksoitulc en yhteydessa moo
rata vrukuutctun edellisen lrolenterivuoden 
vrukuutusmaJksu. Tain maarat.) •;Hi, vakuu
tusma!ksusta on vahennettava 15 §: n mu
kaisesti i1moitetut vakuutuSI!na~<Sun ennak
koma.ksut. 

Jo vakuutusmaksu on jaanyt ;maal'a-li
maWi .tai e on maaratty liian piene'l 'i, on 
taksoituslautakunnan miial'attava vaJlruute
tun suoriltettavaiksi se vakuutuSIInak ·u tai 
va1ku utw·maksun osa, joka on jaanyt ha
nelle maariliimattii, ei kuitellkaan pitcm
mi.illta ajalrta kuin kolmelta. lahinna cdelli
selta vuodelta. 



28 a §. 
:\liUi 'kunnan oikcuclc.-;ta lvheutiHi Jaitto

masti mak ·uunpantu kunnalliwero on crik
·cen saadetty, ovelleUalh100n vastaavasti 
laittomasti maksuunpannun vakuutUSimak
~un lyhenHinniseen. 

EUilkclai<tos voi poistaa sell~i elle heulki
lolle maaratyn vakuutw maksun, joka ci 
ole taman lain mwkaan va!kmut.ettu tai joka 
on vapaa valmutus.maksun suorittam.isesta. 
Niin irkiHin e.Hikelaitos voi, jos vakuutetulle 
011 maaratty USC<"tmpia samaan vuoteen koh
dist uvia vakuutusmalksuja, miiaratii, m.ikii 
naistii vakuutusma.ksu.ista on periW.iva hii
ncn vakuutusmalksunaJan. Jos vmuutus
mak.';'Ll on poistettu tehdyn va:lituksen j,oh
do ta sillii perusteella, Wi se on Jaitto
mast~ maksuunpantu, noudatettaikoon lk:ui
tentkin trutii. paatosHi. 

Yakuutu maiksu, jonka suorittamisesta 
eUi!relaitos on ·aanut tiedon vasta eUilke
.maiiran vahvistamisen jaJJkeen, ma!ksetta
koon trulmisin. 

26 §. 
Yakuutettu tulce .oiik:eutetu:k.si tyokyv)"t

tomyyseliitkkeeseen, kun hanen tyOtkykynsii 
ruurniillisten tai sieluJ.listen voimien hei
kentymisen taikia on entisestaan alentunut 
siini.i. maarin, etW. hanet on kat ·ottava py
syvasti kykcnemattomruksi hUJolehtima:an it
sestaan sellaisella tyolla, joka vastaa ha
nen voimiaan ja ileykyjaan. 

EHi'ketti.i. ei ikuitenlktaan myonnetii, jos 
'vakuutusmaksuista enncn lalktCtUi"lmskevan 

paiiti:ilksen tekoa on maksamatta niin pal
jon, ettii clalkkeen taydennysosasta olisi 
37 §: 1l mutklai esti vahenn ttava enomman 
lkuin puolet. Jos elii.Jmhakemus mainitusta 
yysta hylataiin, kat otaan va.kuutetun sa

maJlla jaanccn poi· va!kuutuksc:ta, ja on 
han en tilillaan clrukcl~irtok ·essa olcva paa
oma makscttava takaisin, uiinkuin siiHi a ·e
tuksella miiarataan. 

33 §. 
Ya:kuutcttu tulce .oilwutetuksi vanhuus

clfuk,kceseen ta.ytct.tyaan kuusi,ky.mmenta
vi1.<>i vuotta. 

Eliin~k€cn epa a mise.sUi vakuut usmaksujen 
suorittamisen laiminlyonnin takia ja tililla 
olevan paaoman takai ·in maksamiscsta on 
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voimas a, mitt a, 26 ~: 11 2 momentissa on saa
detty. 

37 §. 
J~ vaJmutusmaksun suorittamise ·sa on 

tapahtunut h'timinlyontia enncn elakik:ccn 
myontii.mista, vahennetiian elad~ccn rt.ayden
nyso asta maiira, joka on ·ama~sa uhtees ·a 
elakkeen taydennyso.<;a.an kuin laiminlyoty 
iklesikim&u miiarattyyn kcskimaksuun. Lai
minlyotya keskima.ksua laskebtaessa alkoon 
kuitenJkaan .otettako huomioon sita suorit
tamatta jiiltettyii vakuutusmalk:sua, joka on 
eriHintynyt makset.tavaksi tyokyvyttomyys
eUitkkeen hakemisen ja sen myontamisen va
lisena ai!lmna. 

39 §. 
Jos vaik:uutettu tai elakkc ·een oikeutettu 

h"ll!olee, suoritetaan hakemuJ\Sesta palautu!k
sena seitsemarukymmenta sadalta valmntc
t un 37 a §: n m~an lasikettujen suoritet
tujen keslk:imaksujen summasta, kuitenk:in 
vahintiian viisi ·ataa ja cnintaan viisitoista
tuhaotta mar•ldma, hanen leskelleen ja kah
deksaatoista vuotta nuoreimniolle tai sita 
va.nhemiillillc tyokyvyttomill e rinta pcrill i
·illcen heidiin ke~ken jaettavaksi, kutcn 
laillisesta pesiinosituksesta on siiadetty. 

1\IiUi 1 momentissa on saadCitty, sovcllet
t.akoon my(i:·, jos elii!h1keen aaja ikuole , en
nenkuin vuo ·i on 'kulunut sii.ti:i, okun elake 
handle myonnettiin. Tfulloin aLkoon kui
tcnkaan palautett.ruko enempiia kuin puolet 
1 momentin .mukaan suoritettavi rta miia
rista. 

112 § . 
. J.o · kunnan 11erittava osa vakuutusmaJk

sus>t.a jaa niin vahiiiseksi, etta sen perimi
scn on katsottava aiheuttavan suhteetto
man paljon tyota. ja kmrtannu!k•ia, ma.ariit
Uitkoon vaJmutusmaksUJksi -vain sc mi.Hira, 
joka palkanpidat~·stodisteiden pen1steella 
on ,luettava. vakuutctun hvviiksi. Elailtelai
tol{Sen on anneitaYa ohjc~t ·iiti.i, missii ia-
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paukscssa vakuutu-smaktSu oniHiratiUin ~iten, 
kuin tiis:,;a momentllisa si:iadeti:ian. 

EHi.kelaiio' voi paattiia, etta taman lain 
mukaan elakelaitoksellc suoritcttavaa ma.k
sua ei pcrita ta hi sc1laisessa mruksnssa tai 
sen tilityt]{Sessa olevaa virheWi. ei oiilrnista, 
jos ma!ksu 1i.ai virhc <>n niin vi:ihiiinen, eWi 
sen perimisen tai oiil<"aisemisrn .on !kiatsot
tava aihcuttavan suhtccttoman paljon tyot~i 
tai kustannuksia. 

T·liman lain mnkainen rahasuoritus on 
. tiiyclen marilr.lroluvun ylittiiviin maaran 
osa lta alcnncttava, jos yli.tllivii.n osan maarii 
on viittakymmenta pennia pienempi, li:i
hinna picnemmaksi tiiydeksi marlk!kal uvuksi, 
ja korotcttava, jo.'l ylittiivan 0 ·an maar~i 
on vii.'likymmenta pe'Imiii tai sit a suurempi, 
Hihinna suuremma!ksi taydeksi markkalu
vul ·i. 

Tama lwki tulee voimaan 1 paiviina t,am
m~kuuta 194-1. l\Hiiiriittiiessa vakuuiusma!k
·ua vuosiiulosta, joka on saatu ennen tam

:rnillmun 1 paivi:ia 1044, noudatctta:kpon, 
mita oli saadettyna ennen taman lain voi
maantuloa, kui.tenlkin siten, etta vuositu
loksi ei katsota tuloa, jonka perusteella 
valkuutctulle on mali ratty .k;unua llisveroa 
mum· ·a kuin siina. kunnass•a., jossa hanelta 
on asu:n:w ja kotipai•kka. Mika li tyokyvyt
tom;vys on alkanut cnnen 'tammikuun 1 
pmvaa 19-:14, noudatettrukoon ikuitenl"'in, 
mitii tyolcyvyttomn'SeJi:iiklkeen saannin edel
l;vrtyiksistii oli saadett;v ennen taman lain 
v.oimaantu.loa. Tyokyvyttomy:vs- ja lisa
eliike, joka on myonnetty enMn immni
-kuun 1 p~iivaa 19-!-!, ma.ksettakoon sano
tusta ajankohdasta lukien taman lain mu
kaiseksi Jk:orotettuna. 

ASETUS 
kansanelakelain toimeenpanosta annetun 

asetuksen muut t amisesta . 
Anncttu Helsingissii 30 paiviinii joulukuuta 1943. 

Sosiaalimini ·tor-in csitteJ.ystii ikumota;an 
kansancliikc lain toimccnpan~ta 1 paivana 
huhtikuuta 193R annctun asetu<k:sen R, 10 
ja 22 §, 8 § sellaisena lmin sc {)n 30 pai
vana joulukuuta 1940 annet ussa a.'etuk
scs ·a, soka mnutcta.an saman asetuksen 26, 
44 ja 46 § niin myos :sen 3, 7, 13, 15, 

1 o, 18, ~-!, 30, 31, 58, 63 ja 6-l §, vii
mck:simainitut scllaisina !min ne ovat mai
nit.l1'lSa 30 paivana jouluikuuia 19-!0 annc
tussa asetukse.· ·a, seuraavasti: 

2 lulku. 

l-akuutu.~mak.mt. 

13 § . 
J(Jausancli:ilkclain 9 §: n 2 momenti:st;a mai

nittuja todisteloma'kkeita on vihk,oihin .koot
iuina pidettava lruittausta vastaan tyonan
tajan saatavana tii.m~n asctll!ks·en 9 § :ssa 
mainitui'!sa postitoimipaiik.oissa. 

15 §. 
Pal!k:anpidaty•ksesta annetta va t odllitc, 

joka on laadittn lkansane.Ui.k.elain 9 §: n 2 
momenti ··a mainitulle lomaiklkeellc, seka 
sen k.aksoi :kappale on tyonantajan allekir
joitettava, tai ni ihin on mcr\l;:ittii.va tyon
antaj·an nimi. 

16 §. 
V alkuutusmwksun cnna.'kkoma!ksun suori

tus on toimitettava ela•kelaitol 'ellc sen p,os
.titoimipaillwn valit:vksella, josta paJkanpi
daty;ksessa. kaytetty todistevihko on sa:atu . 
Sanot.tu todistevihko, jonlk:a tulee sisalt aii 
annettujen todisteiden .kJaksois<kappa.Ject 
s~kii kaikki k.ayttamattOmat loma!kk:cet, ja 
johon on me11kittava tilitcttiivien vakuutus
maiksun mma.kik:omaiksujen yhtcenlaslmttu 
.maadi, on su,orituksen tapalltu~-sa jiitet
tiiva kuittausta vasta.an po.<;ti t oimipailkkaan. 
Jos todistevihko on havinnyt, on sen sijasta 
jatettava 18 §: n 2 momentissa mainittu 
piiriasia<miehen il tmoitus. 

EUi.kelaitos voi. cri'kseen maarata, miten 
sell ai en tyonantajan, joka on saanut tkan
sanelak;elain 9 §: n 3 momcntissa maj.nittun 
luvan, on toimitettava ti.Jitys. 

18 §. 
Todistcvihon tai siihen kuuluvan todis

tccn tbuk..,oislkappaleen havi.amisesta on 
ilmoi·tettava sillc piiriasiamiehelle, jonlk•a 
piiriin lnmluvalla alueel.la todistevihon an
t.anut postitoimipaiiluka on. Jos kansanela
~"elain 9 §: n 3 momen:tissa mainitussa ta
pauksessa todistcvihkoa ei ole otettu posti
toimipai:kasta, on todistcvihon tai todi.I~tccn 
k;alksoislkappaleen haviamisesta Hm.oitettava 



sille piiriasiamiehclle, jonka ptmssa asian
ornainen tyopa"Vk!ka on. Ilmoitukseeu on lii
tcWiva luettelo, mistl.i kay selville tilitet
Hivan miiiirii.n toteamista varten tarvittavat 
tiedot, jo1Jka .tyonantajan on nilllliikirjoituk
sellaan vahvistet tava oikeiksi. 

Sen jalkeen Onm piiriasiamies on toden
nut tilitett.iiviin maariin, tulee hii.ne11 lkir
jallisesti ilmoittaa tyonantajalle, miJr.ii 
mii.iirii taman on suoritcttava postitoimi
paikkaan. Suoritusailkaan niihden on nou
datettava lkansaneHikelain 14 §: n saa1111ok
sia. l\iilloin tyonantaja ~;aa eden:a maini
tun piiriasiamiehen ilmoitwksen vasta sano
tun mliariiajan jl.ili].<een, ltulee suorituksen 
tapahtua kymmenen piiivan lkuluessa ilrrnoi
tuksen sa.amisesta. 

Jos ·iodistevihlk:oon Jrnuluva Ociiyttii.maton 
lomake haviiiii, on vastaavasti noudatettava, 
mita edclHi tiissii pykiiliissii 011 mii.iiriitty. 

24 §. 
Sen aj~n piiii.tyttyii, jon!ka kuluessa muis

tutulkset tkansaneliikelain 18 ja 20 § :ssii tar
koitettuja luetteloi·ta va taan on tehtiivii, 
011 lk:irjoitettava vakuutusmaksuliput niille 
Wllkuutatuille, jotkla eivat ole va!kuutusmak
sun ennaikkomalk una suorittaneet lkoko va
lk;uutusmalksua. Vakuutusmaksu:liput on toi 
mitettava malksuvelvollisillc niinkuin 'kiun
nallisverolipuista on siiiidetty. 

V ak"Uutusmalksulipusta tulee ~diyda scl
villc ainakin vaikuutetun iliydellinen niuni, 
syntyl!nii.aika, vakuwtusmaksu ja sen ennak
ikomaiksuna suoritettu mii.iira se!ldi vuosi, 
johon ne kohdistuvat, niin m~r()s lkunnal1is
veron ilmnnon yhteydessa perittiiva maiirii 
ja sen lkantoaikia. 

V•alkuutusmaiksujen kaamossa stLoritetu .. .:;ta 
vakuutusmaksusta on annettava kuitti, 
josta rt.ulee kiiydii ilmi 2 momentissa mai
nittujen tiotojen lisliiksi uoritusama ja suo
riicttu miHira. 

26 §. 
V alkuutetun t1lista tulee kayda selviJlc 

vaikuutusa.ika, tilillii olcva paaoma eikii 
maksuunpannuista vakuutusmaiksuista ·uo
rittamatta oleva maara vnna muut kan.san
cliike11ain 37 a § : n soveita1111iseksi tarpeell i
sct tiedot. 

3 luku. 
Eliikkeet. 

30 §. 
Yakuntu. ·maik ·ujen pal aut usta kookeva 

hukcmus on annettava vallmutctun asuin-
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paikan valmut uspiirin piiriasiamiehelle, ja 
sen tulee sisa ltiia 27 ~ : n 1 momentissa 
mai11itut liicdot siitii hellkilastii, jonka jiil
keen va:kuutus.maiksujen pa.Iautusta hae
taan. 

HaJk:emukseen on liiteitavii lkirikkoherran 
tai muun 60 § : ssa mainitun rcltisterinpi
rtiijan anta.ma ·todistus, josta tulee kiiydii 
selville vainajan tiiyd<'llinen nimi, ·yntyma
ai:ka ja -paik:ka, kuolinai!ka, avi~ uhteat, 
ammatti llai ioimi sekii en lisiik.si hanen 
elo · a olevan puolisonsa ja rintaperillis
tensa tiiydelliset nirmct ja synt;ylillaajat. 

Milloin vainajan jalkeen on jiia.nyt !k:ah
deksaatoista vuotia vanhempia tyok:yvyrt.tO
Inia rintaperilli 1a, on haikemu[{sen oheen 
lisiiksi liitetiavii selvitys mainittujen hen
ik:iloiden tyokyvyttomyydesta. 

.31 §. 
Vanhuus- tai .tyokyvyttomyy ·elake!Ali tahi 

vakuutus.maksu11 palautust."l. haetta a on 
ha!kemu!kseen sen lisaksi, mita 27-30 § :ssii 
on maariitty, liiitetltii.va elvitys kuluv~na 
ja edellisena vuotena miiiiratyista ja malk.
setuista valkuutusmaiksuista. Kun vakuu
tusmaksun palautusta lmetaan ikuolleen 
elak!keensaajan ja1kecn, ei sanottua selvi
tystii kuitenkaan tarvitse liittiiii mukaan. 

K unta on velvollinen pyydettii a anta
maan rtJa.rpeelliset todistukset 1 momentissa 
mainittua ·elvitysta vart.en. 

Milloin vaikuutusmaksun ennakkomaksua 
on suoritettu selJaisclta kalenterivuodel:ta, 
jolta valkuutusmruksua tyOikyvyttomyyden 
toteamisen tai vaOmutetun .lrnoleman rta!kia 
ei maiiratii ciik:ii perita, on kansaneHikelain 
5 §: n 2 momentissa tarkoitottUUJa niiyttonii 
enna!mkomwksun uorittami esta li iiksi esi
tettiivii paUmnpidatystodist-e tai, jos se on 
hiivilmyt, 21 § :ssii mainittu tyonantajan 
todistus. J os patlran pidatyst.odistc on an
nettu taksoituslauta!kunnallc, on toclisteen 
o ·oilttamasta miiiirastii esitettiiva asianomai
sen !kunnanviranomaiscn antama selvitys. 

4-1 §. 
EHikettii, valkuutu.'llnaksun palautusta ja 

vakuutetun tilillii olevllla. paaomaa nostet
taes.'3a on esitettava elii!kelaitoksen mii.ii
rii.iima eLvitys. 

-16 §. 
l\Iilloin e]aikkeen sijasta suoritctaan va

kuut.ctun tillll a olcva piiaoma, on eHi!kelai
tokBella .oilkeus, huoltolautakuntaa kuul-
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luaan, malksaa se useampina erma, ja on 
.maksamatta oleville erill<l lru;~kctltava kan
::;an lakclain 31 § : " ii. edellylclly korko. 

7 lulm. 
Rangaistus-miiii:ray kset. 

58 §. 
Jaka laiminlyo hanelle 11, 12 ja 15 § :n, 

17 § :n 1 momentin, 18 §:n 1 ja 3 momen
tin, 34: ja 38 §: n s ka 42 § : n 1 mom en tin 
mUJkruan :kuuluvan velvollisuuden, rangais
taik:oon enintaan viideUakymmenella paivli
salkolla. Samaan rangais.tu.kseen tuomiltta
koon henkilO, jdka laiminlyo 3 § : '·a maa
ratyn velvollisuuden. 

8 luku. 
Erinaiset miiiiraykset. 

63 §. 
T&man a ·etuksen 1-3 ja 5 §: a ·eka 

34 § :n 1 momer:utissa mainitut selvitylkset 
ja iJmoitukset, 27-30 ja 35 § :ssa mainitut 
hakemUJkset seka 14 ja 25 § :ssa ma.initut 
luette1ot yrrna laalkarinselost.us tai ~todistus 
tyokyvy.ttomyydesta tailklka sairaanhoidon 
iahi <aJ11IllUJ1Jtiopetmffien antJannises·ta on laa
dittava eUilkelaitoksen vahvi tamaJle kaavaJ.t
keelle. Ela!kelaitoksella on myos oi:keus vaa
tia, etJta muutkin tiedonannot, ilmoitUikset, 
luettelot ja selvityiksol l<aadit·ruan sen vah
vista:miUe 1kaav18ikkeiUe. 

64: '. 
EUikelaitoksen on tarpeen mukaan pidet

tii vii vahvi tamiaan kaavalk::keita mruksutta 
a ·ianomaisten saatavana piiriasia.miesten ja 
ikunnantoimiSito jen vaNtylksella. 

Tama asetus tulee voimaan vuoden 1944 
aluma. 

VALTIONEUVOSTON PAAToS 

eraista perusteista kansanelakevakuutus
maksun maariiiimiseksi. 

Annettu Helsingissa 30 piiivii.nii. joulukuuta 1943. 

VaHioneuvosto on, 31 paiviina .toUJko
kuuta 1937 annatun kansancliikelain 3 §: n 
1 ja 2 momentin nojalla, ··cllaisina ]min 
ne ow.t 30 pa.ivlinii joulwkuuta 1943 anne
tus a la.i ·a, ·osia3Jliministerion esittcly ·ta 
vahvistanut ~;anotun lain 3 § : n 1 momen-

l issa mainitun vakuutusonaksun cnimmiii ·
maaran tuhanneksiviide.k<;i .·a(lalk~i markalU>i 
ja vahimmai nnaiiran .-adaksiviid k. ih,~';nunc
n$si ma.Tika'lffii aka aman Jain 3 § : n 
2 momcn.tissa tarkoi.tetun samassa talou
dessa elavien aviopuoli ·oide.n yhteenlasket
tujen vuositulojen maiiran ikahdeksikymmc
ndksituhanne.ksi markalmi ja sen aviopuol i
son vuo. itu1on :rnaaran, joilm ci ole perhcen 
piiaasiallinen huoltaja, nelja:ID ituhrum ksi 
ana.I&alksi. 

Tama paatoo tulee voimaan 1 paivana 
tammillmuta 194-:1. 

SOSIAALIMINISTERioN PAATOS 

lyhytaikaisesta tilapaisesta tyosta saadun 
palkan siita vahimmaismaarasta, j osta al
kaen kansanelakelaissa saadetty va,kuutus
maksun ennakkomaksu on suoritettava. 
Annettu Helsingissii. 31 pii.iviinii. joulukuuta 1943. 

Sosiaalim.inistcrio on 31 pai viina touko
kuuta 1937 annettm kansancHikelain 8 §.: n 
3 momcntin 3 ikohdan nojalla, ellail:lcna 
kuin se on 30 paivana joulukuuta 1H43 
annetussa laissa, .maarannyt sen lyhytaikai
scsta Wapaisesta tyo ta saadun p.allkian va
himmaismaariin, josta alkaen va!kuutetun 
paJktkaan k.ohdistuva valkuutusmaksun cn
naJk:koma:ksu on suoritettava, vii.deksisadaiksi 
marka.ksi. 

Tfuna paatoo tulee voimaan 1 paivfu1a 
taJIUnikuu:ta 1944. 

Edellaolevan johdosta rh on maarannyt 
seuraavaa: 

1) KansaneliiJkevaJkuutusmalffiun enna
ikolta suorittamista vl8;rten tulee paJ:kanmak
sun yhiteydessa ainakin kuukausittain pi
dattiia vakinaisten ja ylimaaraisten viran 
ja toimen haltija.in eka tyonJtekijain pa.l
koista ja palklkioist-a yksi ma.rlkika sadalJLa 
marikalta ja en osalta. 

2) Pidiity ta ei k:uitcn!kaan tchda ol1ai
sen hclllkilon palkasta, :joka ennen kul,u
ma ·sa olcv~an vuoden tammikuun 1 piiiviii:i 
ei ole taytJianyt 18 vuottl3. tai joka on syn
tynyi vuonna 1883 iai sita ennen, eiika 



henkilolt~, joka on aanut kansane.Uilwl~i
t okselta tyokyvytt omyystodistulksen. 

3) Palkanpid~itys on laskettava. lk:ulloin
kin nuuksettavan palk:an hrubtomaarasta, j,o
hon sisal1yvat paitsi peruspalkik:aa J.,ai vuosi
J?alkik.ioia, myo ika-, perhe-, ik.c'1lliinajan
Ja -pailkanlisat saka muut ik:unnallisveron 
alais_et palkkaedut. I. .. uontois dut, joista ei 
suor1t ta vaJ.tiolle vastik.etta, Oltctaan huo
mioon palklkaetuina so ·iaaliministerion erik
:een vahvistamien perusteid n muk:aan. 
. 4) Palk:~.npidatys on me.I1kittava palkka

liStaan ta1 pallrika.a ik.oslkev.aa.n anaksumaa
r~J'~~e? ni:in, etta palkansaaja joutuu ni
mikirJOltuksellaan varm ntamaan ;myos pi
da tetyn maar an. 

5) Jokai ta vaJtipnrautateiden palveluik.
s ·a olevaa henik.itoa varten on palkikauk
s~.n til8.a:jan pidettava pal.kikalkorttia, jo ta 
kay selv1lle asianomaisen taydellinen .nimi 
yntymiiaikia., verotuspai'klka, kan. anelake~ 

vaik.uutusta yarten pidatetyt erfut seka •aika 
jolta pidatys on tehty. ' ' 

. 6) ~altion~autatiet on k.uten yk ·ityinen
lk:in t:vonantaJa velvollin n ·uori;ttamaan sa
man maaran !kuin edella 1. lkohdassa on 
:anotrt:u vakinaisten ja ylimaarii.isten viran 
.Ja toimcn haltijainsa seka ty.ontekijainsa 
puolie ta. 

7) Valtionrautateiden osuutta ikansan
elii!kema:ksuista ei merkita kuten tahiin 
saak!ka palk!lro- tai tyolistpihin, vaa.n k.irjoi
tetaan niihin ainoastaan pal!kansaaji1ta pi
dat tyt eri:it ja niiden loppusumma. 

8) Kun !lmnsaneli:ike;ma.k.<>u on enintaan 
1,500 markkaa vuodessa, la1kkaa pal.k:a.n
pidatys niin pian kuin valtionrautateiden 
maksamista ja mahdollisda mui ta toimista 
maJksetuista palkoi ta tai palikkioi Ita teh
tyjen pidatysten yhtecnlaskettu maara seka 
valtionrautateidcn ja mahdolli en muun 
tyona.niajan niita vastaa vat osuudet ovat 
llOU:SSect tahii.n maari:iii11. J OS siis paJikan-
aaJa o. oittaa, etta hiinelta 011 jo kalenteri

vuoclen aikana peritty pal.kasta puplet 
cdelUimainitusta enimmaismaarii.c;;ta eli 750 
markkaa, hrlcl,{aa palkanpidaty · sen .Jmlcn
terivuoden jalclHi. olevalta osalta. 

9) PalkkaU!ksen tilaajan on pidettl:iva 
huoli siirt:ii, et.tei mainittua enimmaismaa
raii, 1,500 marlill\:aa, ylitotii. 

10) Kam anelakelaitoksen vahvi tamalle 
lomal-:keelle k~rjoitettu palk.anpidatystodistc 
on palkansaaJalle yleensii annettava kerran 

7 

mwdessa viimeisen pa1kanmaksun yhtey
dessa. 

11) Pallkansaajan erotessa vrutionra.uta
teidcn pa.lveluksesta tai siil'lty a to:iseen 
osastoon, jaiksoon, paailronepajaan, toim.is
toon, ra.utatierakerumks He j.n.e. on todistc 
kuitenlkin aina sitii ennen hanelle annet~va. 

12) Todiste on varustettava a ianoma.isen 
toimi. ton (rautatierakenmiksen rautatic-
tu.tkimu:ksen) virkaleimalla. ' 

13) Tilitoimi to tilaa todi. tevihot kesik.uc;
hll;lli!llon e~·i _toim~toja aka talousjak: ojen 
to~nu~tot lmJa~~lmnon asianoma.i ia jalk-
OJa Ja konepaJOJa varten seka ikukin rau

tatierakennus omaa tarve:ttaan varten suo
raan kansaneliik laitdkselta osoitteella Hel
sinki. Rautatietutkimuksen piiaJ.likko tilila. 
tarvitsemansa todistcet r~utatierakennus
osaston !kanll'eerin lk:autJta paitsi rnilloin rau
tatietutkimulkselle on jarjestetJty itsenainen 
tilinpito, jplloin menettely on ama kuin 
rautatierakennul~i1la. 

14) Todistevihot on palautettava keskus
ha;llinn~a tilitoimistoon ja linjahallinnossa 
aswnommseen t.alJOu'ljak on toimistoon vii
m istiii-in sem'M.van vuoden tammikuun 15 
paiviina. Rautatietutlkimu.ksen piialli!kikci 
palauttaa todi tevihot rautatierakennus
osaston lkamr erille. Todistevihon Jmntaan 
on sita varten varaJUuun paikkaan merk:Ut
taya til~tetliivi~n . erien yhteism.iiiira ja 
as1anoma1 en tomu ton (rautatierrukennuk
sen, rautatiet utkimuksen) virtk.aleima. 

15) Tilitoimiston, talousjalksojen toimis
tojen ja rau1.atierakennusten pal:ikonttorien 
(~·autatietutkimuksien lkonttorien) tule ·uo
rlttaa paJkanpidatyserat ja niita va&taavat 
>altion va:kuutusmalGuostmdet kalenteri
p~olivu.ooittain viimeistiiiin heinii- ja ta:m
l~~~uun. ~lue: a kansa~1eliikelaitoksen po -
tisnrtobhllt N: o 6500 Ja tuJee suorituJ~en 
tapahtua iiDtokorttia lkiiyttiimiillii. 

16) Tilitys, josta keSkushallinnoss.a huo
lchtii tilitoimisto, JinjahraJ.linnossa ta1ous
jaksojen toimistot selrii rautatierakennull.{
siHa niiden piiiikonttorit, on tehtiiva u.o
raan kansanelakelaitokselle kerra.n vuodessa 
viimeisen rahasuori!(.uiksen yhiteydessii. 

17) Tilitti:iminen tapahtuu iten, etta 
tk~nsa~eUikelaitokselle liihetetiiiin palkanpi
d~tys_:J~o .. l?malclreen B-kappaleineen ja 
kayttamatiomme A-kappaJeineen. V ailkkei 
todi tevihkoa olisi 11a.inkaan 1kavtetty on sc 
kuitenkin pa1autettava sama1la; U{eYt;a kuin 
kaytctyt todistevihot. 
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18) Kunkin jakson ja piUikonepajan on 
talousjalksolle ennen kunkin kuukauden 10 
paivaii ilmoitetliava edel1isen tkuu!kauden ai
kana listoissa pidatettyjen lronsaneHikc
ma:ksujen yhteinen miHirii ja vastaavasti 
kuUlkauden lopussa anne'ttavassa kirjanpaii
tosilmoirtuksessa ilmoitettavtllJ se kans•anelaJke
maksnjcn .tartkistcttu maara, joka on edel
lisen kuun .tiliin ik.irjatuissa palklkalistoissa 
pidiitetty. 

19) Ennedb..'llln palkanpidatystodi.c:;tevihot 
Yuoden lopus.<;a palautetaan rtilitoimistoon 

t.ai taJousjrukson toimistoon, on vihkoja 
kayttiineiden toimistojen tm~k.istettava, etta 
vihkojen kansilehtiin mer!k1ttyjen summien 
yhteismaara on tasan kaiksi keri.a.:1. niin 
suuri kuin saman vuoden ikuluessa vidatei
tyjen ja lkirjoihin morkittyjcn kansaTieHi!kc
maJmujen yhtoissununa. 

20) Taman kllmtta tk.umotaan ne rautatio
hallituksen kiertokirjeitten : o 16/ Il 1219, 
28/ 10 1938 ja :o 20/ H 1219, 11/ 11 1938 
maariiy.kset, mitldi ovat ristiriidassa nyt an 
nc.ttujen maarii.) ten kans.<>a. 

Helsingissa, ra.uta,tiehallitu'ksessa, 4 paiv ana heinrukuuta 1944. 

F. L. Lehtinen. 

Y r.io Rt mn _q. 

Helsinki 1944. Valtioneuvo~ton kirjapaino . 



Virkamiehille .ia konduktoi:h·eille. 

Kiertokirj e 
N :o 12/ 1439 

6 paivaltii heinruruuta 1944. 

Tyolaisvapaali ppuj en antaminen. 

Sen lisii!ksi, mita tyoliii.svapaalipullita jo 
on voimassa, rautatichallitus maiiriiii seu
raavaa: 

1) TyOHiiskertavapa.alippuja anneta.an 
tyoliiisiii siirr~Ctti:iessii valtionrautateiden 
toiselta tyomaalta toiselle. Ne on lrirjoitet
tava kelpaaviksi varin miiiirattyna paivfulii. 
PoiJkkeustapauksessa., ·esim. kii11Cellisen kor
jaustyon vuoik i, voidaan tii11ainen vapaa
lippu kirjoitta.a yhta menoa ja paluuta 
varten ja olemaan Yoimassa enintoiiiin yh
den kuukauden. 

2) Joo satunnainen tyomaa on toi ·ella 
paikikalnmnUJlla kuin val\sin.ainen tyomaa 
ja jo.o:; matkat tapahtuvat joka arkipi:iivii ja 
ai·nalkin yhden viikon aikana, voidaan tyo
laoisille a.ntaa tyoliiisa,ikavapaalippuja. Ne 
saadal3.11 kirjoittaa kelpa.aviksi enintiiiin 
'k:uukruuden aikana, mutta ei kuitenkaan 
kauemrnin kuin sa.man kalenterivuoden 
loppuun. 

3) TyoHiisvapaaliput voidaan kirjoittaa 
kelpaavi:ksi. vain ko1manteen Iuokkaan ja 
ai.n{)astaan antajrun vit'ka-alueella. Viimek
imain~ttu rajoitus ei kuiteruka.an koske scl

laisia viranomaisia kuin konepajojen piial
likoita, joilla ei ole varsinai ta virlka-aluetta. 

4) Tyoliii.svapaalippukirjat t:ila.!Jaan osas-

ton johtajalta, jdka lahettaa tilaukscn tal'
ka tu.sto:ilmiston II jaootolle edelleen paina
tustoiden jaostolle toimi1e1Jtavaksi. KirjaJt 
on myoskin numeroitava jra kussakin li
pussa h1lce olla ~a kirjan etta Jehden nu
mero. Loppuun ldiytetyt li•ppukirjojen kan
nat on lfuheteWiva kllinlkin vuooincljannek
sen loputtua o aston johtaj.alle. Vuoden 
lopu · a on rmyCiskin osa.ksi !kaytetyt lippu
kirj,at viimeisen neljanneksen kokonaam. 
kaytettyjen lippukirjojen kanssa Hihetet
tha ooaston johtajalle. Trarkastettuaan 
asiallisesti lippukirjojen !kannat osa.ston 
johtaja Jahettaii ne tat'kastustoimi.ston II 
jaost{)lle. 

5 ) Tarkastu toimiston II jaoston tulee 
pitiia kit·jaa. kaytettavalksi amwtuista tyo
Hiisntpaalippukirjojen numeroista se>ka ai
kanaan tarkast.aa kiiytet-j1 tyolai vapaali
pul ja niiden kannat. 

6) Tyoliiisaika va.paali puista on niiden an
tajan pideltava luetteloa, joota ilmenee, ke
nelle, mille matkalle ja miten pitkaksi 
ajaksi lippu on kirjoitettu ja mita tark{)i
t ust.a va.rten se on my fume tty. Tllillainen 
luebtelo on vuosineljann.eksi.Wiin Uihetet
t~iva ooa ton johtajalle ja jaljennCis siitu 
tarkastustoimi Lon II jaostolle. 

F. L. Lehtinen. 

Vilho Annala. 

0 ,500. 7. H. 4026. H elsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino. 



Viran j(£ toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N : o 13/ H. 1113 

elokuun 4 pa.i.va.lta 1944, 

joka koskee palkanpidii.tyksen mii.ii.rii.ii.mistii. virantoimituksen keskeytyksen ajalta . 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta joulukuun 22 pii.ivii.nii. 1942 anne
tun lain 8 ja 10 §§ : n sekii. valtion ylimii.ii.rii.isistii. toimista tamm.ikuun 19 pii.ivii.nii. 

1943 annetun asetuksen 10 § :n 2. kohda.n edellyttii.missa tapauksissa. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa 
esittelys.sa maarannyt, etta se virantoimi
tuksen keskeyrt;yiksen ailka, jolta palkanpidii.
tys ylUimainittujen lainkohtien mukaisesti 
on tehtava, on laskettava piiivissa ja pidii
tyksen suuruus maarattava taten sarutujen 
todeHisten pidatyspaivien ja paivaperuspal-

kan tai pa.i.vapalk!kion, joka on 1/365 vuosi
peruspalkast.a tai \'UO ipalkkiosta, perus
teella. 

~aita maaraybia, joilla !kumotaan asiasta 
aikaisemmin annetut maaraykset, on nouda
tettava lokakuun 1 paiviisti;i. 1944 allkaen. 

Tama saatetaan . kaikkien asianomaisten tiedoksi ja noudatettava:ksi. 

Helsingissii, rautrutiehalhtuksessa, eloJruun 4 paiva.nii 1944. 

F. L. Lehtinen. 

Yr·jo Strang. 

Hl.bOO 8. H . .126;. Hel•inki 1944. Yaltioneuvoslon kirjapaino. 



J(aikiUe. 

Kiertokirje 
N:o 14/H.l121. 

Valtionrautateiden henkilokunnan virkamerkista. 

Annettu eilokuun 10 paivlina 1944. 

Rautatiehallitus on taniian tapahtuneessa kuun 21 piiivana 1939 annetun asetuksen 
esittelyssa hyviiksynyt kiiytiintoonotetta- mukainen poliisiviranomaisen antama hen
vaksi uuden henkilollisyyWi osoittavan to- kilollisyystodistus tai siihen verrattava sel
distuslomakkeen A n: o 48 a, joka on va- lainen sel vitys henkHollisyyde.sHi kuin sisa
riltaan smmen ja kokoa S. F. S. A 6 asiainministerii:in kesii·kuun 20 piiivana 
(105X148 mm) ja samailla maarannyt seu- 1944 antamassa piHitiiksessa mainitaan, ni-
raavaa: mittiiin 

1. Tamii <todistus annetaan virkamerkiksi 1. poliisiviranomaisen antama matka-
vain valtionrautateiden viran ja toimen lupatodistus, 
haltijalile seka ylimiiariiisen toimen halti- 2. viran tai toimen haltijalile annettu 
ja1le, a. virkamerkki, joka on varustettu 

2. todistuksen antaa o.saston johtaja, toi- valokuvalla sekii antavan viran-
miston, jakson tai konepajan piiiillikki:i, len- omaisen allekirjoi.tuksella ja vir-
natininsini:ii:iri, rakennuspiiallikki:i, asema- kaleimalla, kuten edelila on rna~ 
piiiillikki:i, pysiikinhoitaja, varikonesimie.s, ratty, tai 
rakennus- tai ratamestari, b. valokuvalla varustettu virkavapaa-

3. todistus, joka on kirjoitettava selviisti lippu valtionrautateilla, 
(koneella tai tekstaamalla), on numeroitava 3. ulkomaanmatkaan oikeuttava passi, 
ja annetuista todistuksista on pidetti:i.vii mikiili se ei ole viitta vuotta van-
iuetteloa, hempi, 

4. asianomaisen valokuva, minka tulee olla 4. voimassa oleva matkakortti, 
vahintaiin 5 X 7 em kokoinen rintakuva, 5. voimassa oleva ajokortti, 
kiinnitetaan todistuslomakkeessa mainitulle 6. voimassa oleva metsastyskortti, 
paikalle. Lomakkeessa oleva liuska liima- 7. voimassa oleva e.steetti:imyystodistus, 
taan valokuvaan ja varustetaan virkalei- 8. linnoitustyoliiisen voimassa olleva tyo-
malla siten, etta osa leimasta tulee valo- maatodistus, 
kuvaan, ja 9. asevelvollisen komennUSL tai loma-

5. todistuksen haLtijan erotessa valtion- todistus, ja 
rautateiden palveluksesta tai virkasuhteen 10. suojeluskunta- tai Lotta Sviird-jar-
muuten piiiittyessa on todistus ehdottomasti je.sti:in antama valokuvalila varus-
palautettava asianomaiselle e.simiehelle. te1Jtu jiisenkortti. 

Samalla kumotaan valkoisten, 1omakkeen SamaHa rautatieha!llitus huomauttaa, etta 
A n: o 48 mukaisten henkiilollisyystodistus- edelleen jaavat voimaan miiiiriiykset vih
ten kaytti:imisesta annetut maiiraykset, reiistii, Iomakkeelle A n :o 50 kirjoitetta
joten tiillaiset todistukset eiviit eniia ole vasta virkatodistuksesta, mika saadaan an
voimassa. taa vain sellaiselle vailtionrautateiden viran 

Edella mi:Hi.raty~ seuraa, etta kaikkien ja toimen baltijalle, joka .toimensa vuoksi 
valtionrautateiden pailveluksessa olevien ja oikeutetaan yhttiimiiiin matkustuskielto
heidan perheenjiisentensii., samoin eliikettii alueen rajan ja liikkumaan sielHi. 
nauttivienkin, on henkili:illisyystodistuksena Nama maariiykset tulevat voimaan loka-
esitettiiva henkilollisyystodistukse.sta jouil.u- kuun 1 paiviista 1944. 

Helsing;issa, rautat!ehallituksessa, elokuun 10 pii.ivii.riii 1944. 

Paajohtajan poissaollessa: F. L. Lehtinen. 

24.000. 8. 44. 4345. Arvi Nikkilii. 



J(aikille. 

Kiertokirje 
N :o 15/1780 

elokuun 31 paiviilta 1944 

matkatavaran kirjaamisesta epaitsenaisilla liikennepaikoilla. 

'rehtyyn e.sitykseen suo tuen rautatiehal
litus on paattii.nyt, etta matkataval'an vhli
aikaisen kirjaamisen asemesta voidaan lai
tureilla ja laiturivaihteilla liikennejakson 
paallikon harkinnan mukaan suoritiaa mrut
katavaran lopullinen kirjaaminen ja kulje
tusmaksujen ik:anto, milloin liikennejakson 
piiii.llikko katsoo mainitunlaisen liikennepai
kan hoitajalla olevan tehtiiviian riittiivan 
taidon ja piitevyyden. 

Asemapaiillikon tai pysiikinlwitajan on 
laadittava liikennepaik'kaa varten valmiit 

maksutaulukot ja muutenkin opastettava 
hoitajia tehtiiviin suorittamisessa seka vas
tattava siitii, ettei kirjaamisessa ja maksu
jen laskemisessa esiinny virheellisyylksia. 
Kantovarojen t ilitys on jiirje.stettiivii laitu
r invartijan ohj eiden ( 0. N :o 1238) 10 § :ssii 
mainitulla 1tavalla. 

Tallaisen liikennepaikan matkatavarat u
lot on merkittavii tiliin B . N : o 126 a pa iil
lystoaseman matkatavaratuloista erillisen ii 
vientina. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, elokuun 31 piiivana 1944. 

F. L. Lehtinen. 

T . N. Neroncn . 

~:i,500, 9 - 44. 4.1>08. 
Helsinki 1944. Valtioneuvoaton klrjapa ino. 



J[ a i kill e. 
(0 n:o 12:1:1 

muuto'") 

Kiertokirje 
1J :0 16/3<:>8 

muutoksesta junaturvallisuussaantoon. 

Annettu yyskuun 28 paivana 1944. 

RautaLiehallitus on Hiniiiin tekemiillliiin piiatokselHi 
rnuuttanut junaturvallisuill; iiannon liite A:n 5. kohdau 
viimeisen kappaleen niiin kuuluvaksi: 

Lahtovarikon on annettava kuljettajan baltuun kaksi 
ketjukytkintii muttereineen ja aluslevyineen. Niiille kirjoi
tetaan paatcpaikan varikolle osoitettu kuljctuskirja (B n: o 
197 a Lko). Piiiitevarikko toimittaa e •ineet takai in liihto
nrikolle joko amanlai e a juna a tai palautusliibetyk· 
sena. - Jotta liihtovarikko tictaisi antaa esinect kuljettajan 
haltunn, on aseman veturia tilates aan jo etukiiteen ilmoi
tettava, etta kyS,\"'m~-ksc sa on i[man junamiehi 't0a ku]keva 
juna. 

Hclsingis a, rautatiehallituk ·essa, srys>kuun 28 paivana 
19-14. 

F. L. Lehtinen. 

T. N. N erone11. 

:10,000. 10. H. SF, B 6. 50,±6. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 17/2314 

marraskuun 23 paiviiJLta 1944 

vaihteiden aukiajosta. 

Sen johdosta, etta varsinkin viimeaikoina, 
mahdollisesti poikkeukseHisten olojen vuoksi, 
on tapahtunut paljon vaihteiden auki- (um
peen-) ajoja, vaikka ne ovat kielletyt, rau
tatiehalUtus on tiinaan tapahtuneessa esit
·telyssii katsonut tarpeelliseksi nyt noi·maali
ol.oiliin siirryWiessii miiiiriiJtii: 

1. etta vaihteiden aukiajo on kielletty, 
koska vl3.iliteen kielet, tangot ja Jukitus1ait
teet .tiilloin vaantyvat tai rikkoutuvat vaa
-rantaen junaturvallisuutta yleensa ja eten
kin niissa tapauksissa, jolloin kul.kutien var
mistaminen on riippuvainen vaihteen keski
tetysta -lukituksesta, 

2. etta jaksonpaiillikoiden on taman joh
dosta alaisilleen terotettava niiiden miiiiriiys
ten ehdottoman nottdattamisen tarpeelli
suutta, 

3. etta mikali vaihteen aukiajo kaikesta 
huolimatta on tapahtunut, on sen henkilon, 
joka taman ensinna toteaa, ehdottomasti 
iHa heti ilmoitettava liikennepaikan paal

lystolle vailiteen ja siihen kuuluvien laittei
den tarkastamista seka mahdollisten vahin
kojen toteamista ja korjausta varten, 

4. eWi aukiajettua vaihdetta saadaan lii
kennoida vasta sen jalkeen, kun vli!ilide on 
rataosaston asianomaisen virkailijan .toi
mesta tarkastettu ja todettu, etta sita voi
daan liikennoida. Tallaisessa tarkastuk
sessa on erikoinen huomio kiinnit<31ttava, 
paitsi itse vaihteescen, myos sen yliteydessa 
mahdollisesti oleviin lukitsemis- y. m. lait
teisiin, ja miltii.li niissa vikoja havaitaan, 
niista heti ·ilmoitettava asianomaiselle opas
tinvirkailijalle ja kulh"Uteiden turvaamiseen 
nahden muuten meneteltava Jt:n maarays
ten mukaan, 

5. etta mikali vaihteen lukituslaitteet 
ovat siten vahingoittuneet, etta ne eivat 
enaa toimi, viasta on mtaosastm~ vi?·kaili
jan toimesta heti kirjallisesti ilmoitettava 
asemapiiiillystolle, jonka vuorostaan on sa
moin tiedoitettava alaist1leen, ja 

6. etta vaihteen aukiajosta on aina pi
dettavii kuulustelu tapahtuman selvitta
mista ja siita mahdollisestj aiheutuvia toi
menpiteita varten. 

Helsingi sa, rautatiehallitukse sa, mar1\askuun 23 paivana 1944. 

F. L. Lehtinen . 

Viljo Kala. 

2a.5UO. L2. 44, H~:l ll. 



Viran :Ja toirnen haUijoiUe. 

Kiertokirje 
N :o 18/H 1465 

marraskuun 24 piiivii:lta 1944, 

joka sisiiltiiii lain valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain 
muuttamisesta. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 
laki: 

LAKI 

valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta annetun lain muuttamisesta. 

Annettu Helsingi a 10 paivana marraskuuta 1944. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muu
tetaan valtion viran tai toimen ba;ltijain 
palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 1942 
annetun lain 8 § nain kuuluvaksi: 

8 §. 
Jos viran tai toimen baltija on todiste

tun sa:irauden vuok i ollut estynyt vir
kaansa tai tointansa hoitamasta saman ka-
1enterivuoden aikana yhteensa yli kolme
kymmenta paivaa, on hanen peruspalkas
taan taman yli menevalta ajalta pidatettava 
kolmannes. J os sellainen sairaus kestiia 
ybtajaksoisesti enemman kuin satakahdek
sankymmenta paivaa, on peruspalkasta YJli
menevalta ajalta pidatettava puolet. 

J os sairaus on virassa tai .toimessa sattu
neen tapaturmah taikka ammattitaudin ai
heuttama, saakoon viran tai toimen haltija 
varsinaisen palkkauksensa sairauden alka 
mispaivi.ia seuraavan kuudenkymmenen pai -

van ajalta vi.ihentiimattOmi.ini.i. Sairauden 
jatkuessa sen yli tehti.ikoon peruspalkasta 
1 momentissa maini.tut vi.ihennykset. 

Jos sairaus on aiheutunut viran tai toi
men haltijaa v•irantoimituksen johdosta koh
danneesta vi.ikivalla ta tai niist.i.i erityisisti.i 
olosuhteista, joihin viran tai toimen haltija 
on virkansa tai .toimensa vuoksi sodan ai
kana joutunut, saakoon han varsin3Jisen 
palkkauksensa vahenti.imi.ittomi.ina koko sai
t·auden ajalta, kuitenkin eninti.ian kolme>lta-
ad3Jltakuudeltakymmenelta paivalta, ellei 

valtioneuvosto joissakin erikoistapauksissa 
harkitse kohtuulliseksi mi.ii.iri.ita palkkau.sta 
suori.tettavaksi tati.i pitemmaltakin ajalta. 
Sairauden jatkuessa sen y1i tehtakoon pe
r:uspalkasta 1 momentissa mainitut vahen
nykset. 

Edella sai.idetyt pidatykset tehtiikoon 
myos, milloin viran tai toimen haltijan ei 
sairauden vuoksi voida sallia virkaansa tai 
tointansa hoitaa. 

Viran .t3Ji toimen haltijan oikeudesta tapa
turmakorvaukseen sai.idetaan erikseen. 

Ti.itii lakia sovelletaan 1 paivasta tammi
kuuta 1943 lukien. 

Ylli.ioleva saatetaan taten kaikkien asian
oma~ ten tiedoksi ja noudatettavaksL 

Helsingissa, rautatieballituk e sa, mar1·askuun 24 paivana 1944. 

H. Roos. 

Yrjo Strwng. 

1 .500. 12. ·!-1 . 6404. 



Kaikilk 

Kiertokirje 
N :o 19/2116. 

Annettu joulukuun 11 paivana 1944. 

Valtionrautateiden jaksojako. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden minis:terion kuluvan joulukuun 5 paivalJ.e 
paivatyn kir:jelman n: o 2049 mukaisesti rautatiehallitus ilmoibtaa ltaten tiedoksi 
ja noudatettavaksi, etta tammikuun 1 paiviista 1945 lukien valltionrautatiet on 
jaettu jaksoihin sillii ltavalla kuin kay selviille ji:1lempa.na olevasta luettelosta, 
etta ja:ksonpaiillikoiden asemapaikoiksi on ma.aratty luettelossa mainitut paik:ka
kunnat ja etta satama- ja haararadat tai muu rataverkon haarautuma kuuluvat 
samoihin jaksoihin kuin ne liikennepaikart; tai rataos.at, joilta sanotut radat 
erkanevat. 

.Jakson 
n:o 

1 

2 

3 

4 

5 

671 5- -44. 

Ratajaksot. 

.Jakon muodostavat rataosat 

Helsinki-'km 57 (Hyvinkaa) 
Helsinki-Kauklahti (vuokra-alueen raja) 
Kerava--Porvoo 

Km 57, Hyvinkaii-km 146 (Toijala) 
Hyvinkaii-Karjaa-Hanko 
Karjaa-km 88 (Pinjainen ) 
Karjaa-Tahtela (vuokra~alueen raja ) 
Riihim:iiki___Jkm 182 (Koria) 
Lah ti-He.inola 

Km 88, Pinjainen-Turku-Uusikaupunki 
Raisio-Naantali 
Turku-Toijala 
Toijal a-V alkeakoski 

('foijala) km 150-km 271 (Vilppula.) 
Tampere-Miintyluoto 

Km 271, Vilppula-km 413 (Seiniijoki) 
Vilppula-Miintta 

.Jaksonpaal- I 
likon asema

paikka 

Helsinki 

Riiliimaki 

Turku 

Tampere 

Haapamakij 



IJaksonl 
n:o I .r akson m uodostavat rata.osat 

Jaksonpaal
likon asema 

paikka 

I Haapamliki~km. 331 + 500 m (Pori) 
Haapamaki-lrm 302 (Tiusala) . I 

6 
Seinaj oki-Vaasa 
Seinlijoki-Kristiinankaupunki 
Pedila-Kaskinen 
Seiniijoki-km. 628 (Ylivieska) 
Pli.nnainen-Pietarsaari 

7 Km 628, Ylivieska-km 826 ( Simo) 
Ylivieska-km 552 (Iisalmi) 
Lappi-Raahe 
Oulu-Vaala, km. 966 

8 I Km 826, Simo-Tornio-Kauliranta 
Laurila-Kemijlirvi-vaLtakunnan raja 

9 Km 546, Iisalmi-Kajaani-Kontiomliki- Hyrynsalmi 
(Vaala) lan 966-km 785 (Nurmes) 

10 Km 241, Voikoski-Pieksiimliki-km 546 (Iisalmi) 

ll Km 302, Tiusala-Naarajli.rvi, km 456 
Km 377, Siikamaki-Parikka:la (valtakunnan raja) 
J yviiskylli.-Aiinekoski 
Huutokoski-V:arkaus, km. 434 

Seinajoki I 

Oulu 

Tornio 

Kajaani 

Pieksamaki 
(toist . 

Kuopio) 
Pieksamaki 

I (toist. 
Savonlinna) 

I 12 Km 434, Rauhamli.ki-Viinijlirvi-Joensuu-Kaurila (valta- Joensuu 
kunnan raja) 

13 

Viinijarvi-Outokumpu 
J oensuu-Nurmes, km 785 

Km 182, Koria--Kouvola-Vainikkala (valtakunnan raja) Kouvola 
E'tusimola ja Simola--Simpele (valtakunnan raja) 
Vuoksenniska-Imatra (valtakunnan raja) 
Kotka-Kouvola-km 241 (Voikoski) 
Hamina-Inkeroinen 
Koria-Voikka-Harju 



I 
IJakson 

n:o 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

Liikennejaksot. 

Jakson muodostavat ratu.osat 

Helsinki-km 57 (Hyvinkiili) 
Helsinki-Kauklahti (vuokra-alueen raja) 
Kerava-Porvoo 

Km 57, HyvinkiUi-km 146 (Toijala) 
Hyvinkaa-Karjaa-IIanko · 
Karjaa-km 88 (Pinjainen) 

I Karjaa-TahteHi (vuokra-alueen raja) 
Riihimaki-km 182 (Koria) 
Lahti-Heinola 

I 

I 
Km 8 , Pinjainen-Turku-Uusikaupunki 
Raisio-N aantali 
Tnrku-km 153 ( Sotkia) 

I 
Km 146, Toijala-km 302 (Pihlajavesi) 
Toij ala-V alkeakoski 
Tampere-::\-1iintyluoto 
Vilppula-Miintta 
Haapamaki-Pori 

Km 302, Pihlajavesi-Vaasa 
Seinajoki-Kristiinanka upunk:i 
Perala-Kaskinen 
Seinajoki-km 628 (Ylivieska) 
Panna inen-Pietarsaari 

Km 628, Ylivieska-Tornio--Kauliranta 
Lappi-Raahe 
Oulu-Vaala, lrm 966 
Laurila-Kemijarvi-(valtak:unnan raja) 

(Valkeincn) km 474--Kontiomaki-Hyrynsalmi 
Iisalmi-km 632 (Ylivieska) 
(Vaala) km 966-km 7 5 ( urmes) 

1

1 

Jaksonpaal- I 
!ikon asema

rail{ka 

Helsinki 

Riihimaki 
(toist. 
Lahti) 

Turku 

Tampere 

Seinajoki 
(toist. 
Vaasa) 

Oulu 

Kajaani 

8 Km 434, Rauhamaki-Viinijarvi-Joensnu-Kaurila (valta- Joensuu 

9 

kunnan raja) 
Viinij arvi-Outokumpu 
J oensuu-Nurmes, km 785 

Km 302, Tiusala-Pieksamaki-Parikkala(valtakunnan raja) 
J yvasky la-Aanekoski 
Km 370, Pieksamaki-Valkeinen, h.Jn 474 
Huutokoski-Yarkaus, hJn 434 

Pieksamaki 
( toist. 

Jyvaskylii) 

3 



10 

J akson muoclostavat rataosat 

Km 182, Koriar-Kouvola-Vainikkala (valtakunnan 
Etusirnola ja Simolar-Simpele ( vaHakunnan raja ) 
Vuoksenniska-Imatra (valtakunnan raja) 
Kotkar-Kouvola-Lamminmald, km 370 
Inkeroinen-Hamina 
Koria-Voikka-H:arju 

Jaksonpaal.
likon ase 
mapaikka 

raja) I Kouvola 



.. 

V arastojaksot. 

I I 
Jakson 

n:o i J akson muodosta.vat ra.taosat 

1 Pasila-km 146 (Toija:la) 
Pasila-Kauklahti (vuokra-alueen raja) 
Kerava-Porvoo 
Hyvinkaa-Karjaa-Hanko 
Karjaa-km 88 (Pinjainen) 
Karjaa-Tahtela. (vuokra-alueen raja) 
Riihimli.ki-km 182 (Koria) 
Lahti-Heinola 
Pasilan konepaja 

2 Km 88, Pinjainen-Turku-Uusikaupunki 
Raisio-N aantali 

I Turku-Toijala 
Toij alar-V alkeakoski 
Km 146, Toijala-km 271 (Vilppula) 
Tam.pere-1\Iantyluoto 
Turun konepaj-a 

3 I Km 271, Yilppula-Vaasa 
Vilppula-Mantta 

4 

Haapamiiki-km 331 + 500 m (Pori) 
Haapamiiki-km 302 (Tiusala ) 

I 
Seiniijoki-Kristiinankaupunki 
Perala-Kaskinen 
Seinajoki-km 628 (Ylivieska) 
Panniiinen-Pietarsaari 
Vaasan konepaja 

Km 628, Ylivieska-Oulu-Tornio-Kauliranta 
Ylivieska-Iisalmi 
Lappi-Raahe 
Laurila-Kemijarvi-(va.ltakun.n:an raja) 
Km 546, Iisalmi-Kantiomaki-Hyrynsalmi 
Oulu-Kontiomaki--kni. 7 5 (1 urmes) 
Oulun konepaja 

Jaksonpaii.l
lil~on ase
mapa.ikka 

Pasila 

Turku 

Vaasa 

Oulu 

5 



Jakson 
n:o 

5 

6 

Jakson muodost.avat t·ata.osA.t. 

Km 182, Koriar--Kouvola-Vainikkala (valtakunnan raja) 
Etusimola ja Simola-Simpele (valtakunnan raja) 
Vuoksenniska-Imatra ( va ltakunn:m raj a) 
Kotka-km 546 (Iisalmi) 
Inkeroinen-Hamina 
Koria-Voikka-Harju 
Km 302, Tiusala-Pieksiimaki-Parikkala (valtakunnan raja) 
J yvi.iskyliir---.Aanekoski 
H uutokoski-J oensuu- Kaurila ( valtakunnan raja) 
Viinijarvi-Outolrumpu 
Joensuu- Nurmes, km 7 5 
Kuopion konepaja 

Keskushallinnon toimistot 
Helsingin konepaja 
Helsingin asema 
Ensimmaisen talousjakson toimisto 
Kotkan oljyvarasto 

Jaksonpaal 
likon ase
mapaikka 

Kuopio 

Helsin1.'i 



1 

2 

3 

4 

Varikkojaksot. 

,J akson muodostavat rataosat 

Helsinki-km 146 (Toijala) 
Helsinki-Kauklahti (vuokra-alueen raja) 
Kerava-Porvoo 
Hyvinka3.-Karjaa-Hanko 
Karjaa-TahteHi (vuokra-alueen raja) 
Riihimii.ki-km 182 (Koria) 
Lahti-Heinola 
Karjaa-Turku-Uusikaupunki 
Raisio-Naantali 
Turku-km 153, (Sotkiru) 

Km 146, Toijala-Vaasa 
Toij ala-V alkeakoski 
Tampere-Mantyluoto 
Vilppula-Mantta 
Haapamii.ki-Pori 
Seinaj oki-Kristiinanka u punki 
PeraUi-Kaskinen 
Seiniijoki-----'km 628 (Ylivieska) 
Pannainen-Pietarsaari 

Km 628, Ylivieska-Oulu-Tornio-Kauliranta 
Ylivieska-Iisalmi 
Lappi-Raahe 
Laurila-Kemijiirvi (valtakunnan raja) 
Km 546, Iisalmi-Kontiomaki-Hyrynsalmi 
Oulu-Kontiomiiki-km 785 (Nurmes) 

Km 182, Koria-Kouvola- Vainikk-ala (valtakunnan raja) 
Kotka-Kouvola-Pieksamaki- km 546 (Iisalmi ) 
Ham ina-Inkeroinen 
Etusimola ja Simola-Simpele (valtakunnan raja) 
Vuoksenniska-Imatra (valtakunnan raja) 
Koria-V oikka-Harju 
Km 302, Tiusala-Pieksamaki-Parikkala ( nltakunnan 

raja) 
J yvaskyla-A.iinekoski 
Huutokoski-Joensuu-Kaurila (valtakunnan raja) 
Viinijarvi-Outokumpu 
Joensuu-Nurmes, km 7 5 

J aksonpaal
likon ase
mapaikka 

Helsinki 

Tamp ere 

Oulu 

Piek amald 
I 



IJakson 
n:o 

1 

2 

3 

Talousjaksot. 

Ja.kson muodostavat rataosa t 

Helsinki-km 146 (Toijala) 
Helsinki-Kauklahti (vuokra-alueen raja) 
K-erava-Porvoo 
Hyvinkaa.-Karja~Hanko 
Karja:a-km 88 (Pinjainen ) 
Karj~Tiihtela (vuokra-alueen raja) 
Riihimaki---'km 185 (Koria) 
Lahti-Heino}a 
Helsingin ja Pasilan konepajat 

Km 146, Toijala-Vaasa 
Turku-Toij ala 
Toijala-V alkeakoski 
Ki:ri 88, Pinjainen-Turku-Uusikaupunki 
Raisio-N aantali 
Tampere-Mantyluoto 
Vilppula-Mantta 
Haapamiiki-Pori 
Seinaj oki-Kristiinankaupunki 
Peralii-Kaskinen 
Seiniijoki-km 628 (Ylivieska) 
Pannainen-Pietarsaari 
Turun ja Vaasan konepajat 

Km 628, Ylivieska-Oulu-Tornio-Kauliranta 
Ylivieska-Iisalmi 
Lappi-Raahe 
Lauril~Kemijii.rvi-(valWrunnan raja) 
Km 546, Iisalmi-Kontiomaki-Hyrynsalmi 
Oulu-Kontiomiiki~ 785 (Nurmes) 
Oulun konepaja 

4 Km 182, Koria-Kouvoia-Vainikkala (valtakunnan raja) 
Kotk~Kouvola-km 546 (Iisalmi) 
Hamina-Inkeroinen 
Koria-Voikk.a--Harju 
Etusimola ja Simola-Simpele (valtakunnan raja) 
Vuoksennis~Imatra (valtakunnan raja) 
Km 302, Tiusala-Pieksamiiki-Parikkala (valtakunnan 

raja) 
Jyvaskyla-A.iinekoski 
Huutokoski-Joensuu-Kaurila (valtakunnan raja) 
Viinijarvi-Outokumpu 

I 
Joensuu-Nurmes, km 785 
K uopion konepaj•a 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, joulukuun 11 paivana 1944. 

H. Roos 

Jaksonpaal
likon a.se 
mapaikka 

Helsinki 

'I' ampere 

Oulu 

Pieksamii.ld 
(toist. 

~Iikkeli) 

Arvi Nikh1a. 



Virkamiehilk 
(0 n:o 1410 a:n 

muuto~.) 

Kiertokirje 
N :o 20/2411. 

Annettu joulukuun 11 paiviinii 1944. 

Rautatiehallitus on tanaan tekemallaan paatoksellii 
muuttanut joulukuun 21 paivanii 1943 vahvistetun 
rautatiehallit.uksen tyojarjestyksen 59 §:n nain kuu
luvaksi: 

5!) §. 
Virkakirjeet ja ilmoitukset on laadittava lyhyesti ja 

yksinkertaisesti, mutta taydellisesti ja selvasti. Tar
peettomia toistamisia ja pitkia johdantolauseita on 
kirjelmissa ja lausunnoissa valtettava. On kaytettava 
,Viite" sanaa, jonka kohdalle kirjoitetaan vastattavan 
kirjelman numero ja paivays, seka sanaa ,Asia" tai 
,Koskee", jonka kohdalla asia lyhyesti ilmaistaan. 

Samaan kirjeeseen alkoon otettako erilaisia asioita, 
elleivat ne ole laheisessa yhteydessii toistensa kanssa. 

Kirje paivataan sille paiviille, jona asia on kasitelty 
tai ratkaistu. 

Virkakirjetta iilkoon osoitettako viran tai toimen 
haltijallc henkilokohtaisesti, elleivat erikoiset seikat 
sita vaadi. Viran tai toimen haltijalle henkili:ikohtai
sesti osoitettua virkakirjetta alki:ion avatko muu kuin 
han itse tai hanen siihen valtuuttamansa henkili:i. 

Jos on ilmeista, etta kirjeesta tai muusta asiakir
jasta liitteineen tullaan tarvitsemaan jaljennoksia, on 
tarpeeUinen maara sellaisia otettava jo asiakirjaa puh
taaksikirjoitettaessa. Sita varten on syytii ennakolta 
laatia erikoisia jakokaavoja. 

Kaikissa niissa tapauksissa, joissa sopivaksi katso
taan, on kirjeenvaihdossa kaytettiiva kaavakkeita, 
jotka asianomaisissa kohdin taytetaan. Vaadittaessa 
nseammalta taholta tietoja, jotka mieluimmin on esi-

Kirjelden 
ja. tohni
tusk!rjain 

laatlmlnen. 

tettii.va t.aulukon muodossa, on asianomaisten tyon 
helpottamiseksi ja yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 
Hihetettava kaavakkeita tiiytettaviksi. 

Kirjetta tai toimituskirjaa varten laadittavan kon
septin reunaan tekstin jiilkeen on laatijan, ellei han 
ole varmentaja, pantava nimimerkkinsa . 

.Asiakirjain lavistys- eli sidontalaitaan lehden etu- ja 
takasivulle on jatettava viihintaiin kolmen senttimetrin 
levyinen mariginaali. 

Lahetetoimenpide ja annettava vastaus tai lausunto, 
milloin se on lyhyt, merkiti:ian, jos sopivaa tilaa on ja 
se harkitaan tarkoituksen mukaiseksi, laheteasiakirjalle 
mahdollisuuden mukaan leimasinta apuna kiiyttiien. 

Viran tai toimen haltijan nimikirjoitus on asiakir
,jassa koneella, leimasinta tai tekstausta kayttaen sel
vennettava. 

Ktm hallintoasetuksen mukaan paajohtajan kasitel
taviin tai ratkaistaviin kuuluvia a.sioita kasitellaiin tai 
ratkaistaan hanen poissa tai estyneena ollessaan t.ai 
muuten hanen sijastaan, on laadittaviin kirjeisiin ja 
muihin toimituskirjoihin allekirjoituksen eteen merkit
lava sanat: ,Piiajohtajan sijasta". 

Johtajalle kuuluvissa asioissa on vastaavissa tapauk
sis~a m.e.rkittiivii nimikirjoituksen eteen sanat: ,Joh
taJan SIJasta". 

Milloin johtajan ratkaistavia asioita on taman tyi.i
jarjestyksen nojalla siirretty muiden virkamiesten 
omBJlla vastuullaan ratkaistaviksi, on silloinkin allekir
joituksen eteen merkittava: ,J ohtajan sijasta". 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, joulukuun 11 piii
vana 1944. 

H. Roos. 

A1·vi Nikkilii. 

6.000. \! . 45. 1490 . 



Liikenne- ja tm·iffiosaston virkamiehille. 

Kiertokirje 
~:0 21/2536 

jouluknun 23 paivalHi 1944 

·isaiUien valiaikaiset ohjeet \'eniijalle lahetetHivan tanmm kuljetuksesta. 

Kuljetusten laatu. 

Suomen ja Neuvostoliiton Yalillii toimite
taan toi taisek. i ~>euraavanl.aatuisia kuljc
tuksia : 

1) Sotasaaliskuljetuksia. 

2) Palau'tettavan tavaran lmljetuksia. 

3) Sotakorvaustavaran kuljetuksia suo
raan Yenajiille ja Porkka1an alueclle. 

4) Sotakorvau tavaran kuljetuksia Yien.ti
satamien kautta . 

5) KauttaJrullruliikennekuljetuksia Vena
jaltii Porkkalan alueellc ja painvastoin. 

K ulj etustilaukset . 

Sotasaali"-, palautus- ja sotakorvauskul
jErtustilau:kset on •liihe'ttajan tilattava Rauta
tiehallittd(,Se?t ktdjetustoi~niston veni.iliiisten 
lw.ljetusten jaostolta (puhe~imct: 35954, 
20371/359 ja 25 01/ 3 0 Blas ar, Tanska
nen) . 

Kaikille kuljetuksille annetaan htljetus
;nu?'lte1'0, joka ·Wkennejatksojen valitykselli:i 
tiedoitetaan liikennepaikoille. nmam, niiin 
saatua k:u,ljetusl1tiJCUL ei vaunuja saa antaa 
kum~nwttavaksi. 

Kuormaukset. 

Kuljetu:ksille 011 varattava vaunut ehdot
tomasti maara.paivana, elliei tliibettiija ole 
ilmoittanut kuormauksen siirtyvan myohai
semmaksi. 

5500. I. 45 . 31. 

Venajallc liihetettavien vaunujen kuor
maukse sa on otett.ava huomioon euraavaa : 

A . Avovcvunujen suhteen: 

1) Kuorma.us on toimitettava. niin tuke
va ti, ettei tavara paase junan lrulkiessa 
liikkumaan. 

2) Ta\·araa ei aa. kuormata. vaunun pyl
Yiispiiid~n ylapuolelle. 

3) Kahden ra.utapylviisparin iketjut on 
kiinnitettiiva tinkasti Jr.uorman paiille. 

.:J:) Ellei ole ke.tjuja on 4 paria puupyl
Yaita kiinn1t~ttava vahvalla rautalangalla 
( vahinta~n 2-kci·t.aiseHa), joka. kapulalla ki
ristetaiin tiukail.le. 

5) EHei kayteta. rauta.lank.aa on 4 paria 
puupylvai'ta yhdistettiiva kuorman paalla 
poikittain la.udoilla·, jotka. naulataan pylvai
den molemmin puolin. 

6) Pylviijde.n ja.tJkaminen ei ole luV'alliS'Ul. 
~ormaalia korkeampia pylvaita voidaan 
kayttaa, mutt.a niiden tultee olla truoreesta, 
pyoreiistii puusta va:lmistettuja ja tiiviisti 
h01lkkeihin sopivia (m. m. venal. vaunuissa) . 

7) Pylviiiden ja. kuorman valiin ei sa.a 
jaada tyhjaa tilaa. 

B. Umpi1.•attnujen stthteen : 

1) Kuonnaukseen kiiytettii.vien vaunujen 
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on o1t,ava ehjia ja P'Uhdis!ettuja. 

2) Y.aunujen. luulrut on suljct!av·a tii
viisti kaikilla haoiUa ennen 1kuormau ~a. 

Kuljetuskirjat . 

J(uljetuslf!irjoihin on oikeaan yliikubmaan 
rnenkitt&vii k,uljetuksen n·wmero. Tavara
kuljctruksissa, jotka menevat rautatcitse suo
man Venajalle, on jokaiselle t·mowlle laa
dittava eri rahtikirja. 

Liihe.ttaja on velvolliuen merkitscmaiin 
Veniijiille meneviin tavaran rahtikirjoihin 
·elvityksen ikuorman laadu ta: ,Palauht.sta'', 
,Sotasaalista" tai ,Sotakorvau ta". A e
mien on valvot•tava, etta tamii merkinUi. on 
l'ahtikirjoihin tehty. 

Sota walis- ja palautus:tavaran kuljetuk
siin kaytetaiin .sotilai>mhtikirjoja, jutka Hi
hetti:ijii. itse hankkii a. o. sotillaspiirin esikun
nasta . Kaikki Hima tavara osoitetaan• tois
taiseksi LkJp Sojanno, bnatra. Luovutus 
tapahtuu Ima:tran raja-'aseman lmut'ta. 

S otakorvatt.sldh ety k.sille kirj oi tetaan tois
taisek i kotint.ai.set rahtiki1·jat, jotka osoite
taan Vainikkal<an asemalle. Vasta'8.D.otta
jaksi merkitaiin lopullinen vastaanotrtaja ja 
vasta.anott'ajan osoirtteeksi lopullinen miiiidi
asema ja raut-artie N-l..iitossa. 

Rahti lasketaan valt·rukunnan rajaHe yhti:i
jaksoiselrba matkalta, joka saada.an lmn vwli
mwLkaan V ainikkalaan lisa taii.n 1 km. 

Rahti on maksettava Uihtoasemalla. 
1.'ullikii.s1ttelya va~ten rajta-asemalla iar

vittavan ilmoituksen lmhrunkin vaunuun 
kuormatun tavaran nettopainosta ja arvosta 
toim~ttaa liihettiijii postitse suoraan Vainik
kalan >asemapaiilllikolle. 

Rahtikir joihin on merkittavii myos tava
ran todellinen paino. Rautatic on vtelvolli
nen tarkistam:aJaD. painon ja tiita varten 
vaunut on punnitrava. EUei liihetysase
malla ole vaunuvaakaa, on punnitu toimi
tettava lmlkusruunn.assa liihinna olevalla 
vaununvaaka-asemalla. Liihtoaseman on 
tastii. :tehtiiva pyynto vaunulistaan punai
sella alhwiivattuna. 

Palautus- ja sotasaaJlistavaran rahtikir
jojen A-kappaleet on liihert,ysaseman lahetet
tiiva viipymiiJtta raut:atien vinkapostissa, 
os. l.Jkp Sojamo Lappeenranta. Sotakor
vaustavaran rah:tikirjojen A-kappaleita ei 
sensija-an tlftrvitse liihettaa Vainikkalan ase-

mapiiallikolle, vaan seuroavat ne tavaran 
mukana tavallise.ssa jiirjestyksessii. nsi
jU~<m toi.mittaa liihettaja suoraan Vainitkka
lan asemapaiillii{olle postitse tiedoi.tuk en, 
jos.ta kay . ellvil!le kaikki raja-11semalla k. o. 
Hihetyk estii vaadi.ttavat tiedot seka yhdy -
liikennerahtikirjojen kirjoittami:sia ct.tii 
tul lia V'artcn. 

K ulj etukset. 

Kuljctukset Venajiille tapahtuvat toistai
seksi Yainikkaran ja Imah·an raja-asemien 
kautta . 

Kaikkiin Yainikka•lan kautia Y ('najalle 
meneviin ' Uomalaisiin vannuihin seka nii
hin Imatran kantta Yenajalle meneviin uo
malaisiin \'aunuihin, jot ka ovat osoitc! nt 
.Ant.reata kauemillla.ksi, on raja-asemilla lii
mattava vammn kylJdin sen molcmmillc 
puolillc niikyviille paikalle Japut, joissa on 
venajankielincn teksti: ,Gpo•mbril BosBp.aT 
·CT. HYPMH OitT . .il'. ;~." ( kiiree~llinen pa
lautus Nurmin asemallc, Loka,lmw1 mta). 
Naitii lappuja sa a t ila ta Painatu Widen 
jaostolta. 

Sotalcor·vau.st(I;Va1·cw sisaltiiviit vaunukuor
mat on raja-asemien luovutettaYa eri j1mina 
(an. 40 va1mua ) , mitka raj·a-aSICmat nume
roivat juo'ksevalla numcrolla. Nama vau
nut O\"at Yeniili.ii ct sitoutuneet palarutta
maan viiden vuorokauden kuluessa takaisin 
Vainildra.Jan asemalle. 

Porkkalan alueelle menevat kuljetukset. 

Liihctyksillc kirjoittetaan. kotimaiset rahti
kirjat, miiiiraasema111a Kauklahti, purkaus
paikkana Porkl~a l an alue. 

Rahti lasketaan IGrkkonwnmen a emalle 
yhtii.j•ruksoiseJta roatkalta. Rahti on m"cJ.k
sett"cl.va Uihtoosema.lla. 

Rabtikirjan A-kappaleet on liiheteWiva 
rau tatien virkapostissa Kauklahden asema
paall ikollc. 

Kauttakulkuliikennekuljetukset Venaj alta 
Porkkalan alueelle ja painvastoin. 

Venaji.i.lta Porklmlan alueelle j-a piiinvas
toin tulevat v<aunu:kuormat kuljetetaan 
yle.ensa JCri junina niille annet1llljen aik:a
taulujen mukaan ja noudattamaUa tiistii 
lii,kentceSIUi erikseen annettavi·a maiiriiyksia. 



Porkkalan alueelta tulevia tyhjia venalai
sia vauuuja saadraan kuljetustoimi ton Ju
vaU.a tai miii:irayks:esta ka:y-ttii.a Venajalle 
meneyan ~otakorvau tavaran kuljctuksiin. 

llmoitukset. 

JJiikennejalo;ojen toimistosta on paivit
tiiin ilmoitcttava kuljetustoimi toon 

A. Puhelimnse: 

I ) Edellisena piiivana Uihetetyt kttljehtk
set kuljetu numeroittain ja niid n vaunus
tot vannulitteroittain. 

II ) Totetltfmnatta j(iiineet ktujetttkset ja 
syy, miksi niitii ei ole toteutettu. 

III ) Yhdistelmii ede.lli ena paivana toi
mitetnista. kuorma·uksisw ( = vaunulu'ku/ 
vaunuan·oja) : 

1 ) Sotasaali ·- ja palautusta,-ar<.~. 

a) Suomalai et v.aunut. 
b) VenaHii et vaunut. 

2 ) Sotakon-aust.avara suoraan Yenajalle. 
a ) Suoma,lai et V'aunut. 
b) Venalaiset vaunut. 

3) Sotakorvau~-tavara vientisalamiin . 

4 ) Porkkalan alueelle. 
a ) Sota aali bav.ara. 
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b) Sotrukorvaustavara. 
c) Muu tavara (paitsi kauttakulku

kuljetukset ) . 

IV ) Raja-asemien iLmoitukset. 

1) Vaunujen luovtd1tkset Venii.jalle ja 
Porkkalan ail:ueelle: 
a) Suomalaiset vaun-ut litteroittain. 
h ) Veniiliiiset yaun u-t ( lukum}i~irii/ 

arvo) . 

2) Palautukset. Suomalaiset vaunut lit
teroittain. 

3) Venajii.Ha ja Porkka1an alueelta Suo
moon Uihetetyt veniilaiset vaunut 
(paitsi kauttakulkuliilrenteessii). 

4 ) Kau~takuhlmjunat vaunustoineen (um
pi-, avo- ja erikoi:vauuut ja akseli
luku). 

B. Kirjallisesti on raja-asemien ilmoitct
tava suoraan kuljetu toimisLoon 

1 ) Veniijiille lahetettyjen suomalaisten 
vaunujen numeral, '1'11i.ii.i1·ii.asema ja 
luovul1tSpiii1•ii. 

2) Venajalta. palautettujen suomalai ten 
vaunujen nurnerot ja palautuspiiivii. 

3) Luovut ttaYak i saapuneiden kuljetus
ten mu11erot, vaunu to ja saapumi -
paiva. 

Ilelsingissa, rautatiehalliVuksessa joulukuun 23 paivana 1944. 

H. Roos. 

r. T1t1L1! (/1l e.n. 

Helsinki HH5. Valtioneuvoston k irinpaino. 



Kaikille liikenne- ja 
tariffiosaston virkamiehille. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
Tfo N: o 1/462 

25 paivalta toukokuuta 1944. 

Sotilaskuljetusohjesaannon 5. luvun uusittu laitos (sotilaskuljetustodistukset). 

Valtioneuvosto on 13 paiviinii: tammi
kuuta 1944 kumonnut 4 piiivana joulu
Jruuta 1930 vahvistetun sotilaskuljetusohje
saannon 5. luvun (sotilaskuljetusasiakirjat, 
26-35 §§) seka vahvistanut sanotulle lu
vulle uudet siiannokset, jotka tulevat voi
maan 1 paivana heiniikuuta 1944. Sotilas
kuljetusohjesaannon uusi 5. luku liitteineen 
jaetaan asianomaisille tavallisessa jarjestyk
sessa. 

Uusien sotilaskuljetustodistuksia koske
vien maaraysten mukaan kaytetiiiin sotilas
kuljetuksia suoritettaessa sotilaskuljetusto
distuksia litt . .A, B, Y, E, L ja puolustus
voimain rahtikirjaa. Litt. B on kiiytannossii 
vain rauhan aikana ja litt. Y vain sodan 
aikana. Nykyiset litterat E ja R on yhdis
tetty uudeksi Etteraksi E. Litterat C ja D 
on poistettu kaytiinn&tii. Asemille jatetta
viit sotilaskuljetustodistukset A, B, Y ja E 
ovat lka:ksiosaisia ( osat II ja III), joista 
toinen ( osa III) leimataan aseman nimilei
malla ja annetaan mwtkustajalle ja toinen 
(osa II) jiia asemakassaan. 

Sotilaskuljetustodistus kelpaa matkaa var
ten pikajunassa vain siina tapauksessa, etta 
siihen on puneella merkitty sana ,Pika
juna" tai etta matkustaja esittiia pikajunan 
Iisalipun. Litt. L, jota vastaa.n asema myy 
tavallisen matkalipun 25 %: n alennuksin, 
on yksiosainen (II osa) ja se jaii asemakas
saan. Litteraan merkitiian sita varten va
rattuun paikkaan myonnetyn alennuksen 
suuruus. 

Sotilaskuljetustodistulksia vastaanottaes
saan on asemavirkailijan tarkastettava, etta 
sotilaskuljetustodistus on asianmukaisesti 
allekirjoitettu ja varmennettu seka varus
tettu puolustuslaitoksen leimalla, etta se ei 
ole vanhentunut sekii etta mikali se on kor
jattu, korjaus on tehty ohjesiiiinnossa. saii
detylHi tavalla. 
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Sotilaskuljetustodistus, joho~ on mer
kitty matkatavaraa, on niilla asemilla, 
joilla on erityinen matkatavaratoimisto, en
sin naytettava matkatavaratoimistossa, jossa 
todistukseen merkitiiiin se matkatavaran 
paino, joillka rautatie kuljettaa maksutta, 
samoin kuin se paino, joka kuljetetaan puo
lustuslaitoksen laskuun. Sen jalkeen sotilas
lmljetustodistus jatetiian ·matkalippukas
saan. 

J ou'kkoja ja komennuskuntia kuljetet
taessa merkitiian sotilaskuljetustodistukseen 
litt. A henkiloiden Iukumaara, jos se on 
aile 30. Maksu lasketaan sotilastariffin 
2 §: n mukaan. J os henkiloiden lukumiiarii 
on 30 tai enemman, merkitaan litt. A: han 
kuljetukseen tarvittavien vaunujen akseli
maara laskettuna siten, etta jokaista 30 hen
kilon suuruista ryhmiia ja sen osaa varten 
katsotaan tarvittavan kaksi vaununa:kselia. 
Maksu lasketaan talloin sotilastariffin 
7 §: n 3. kohdan mukaan. 

Sotilaskuljetustodistusten nojalla suori
tettujen ikuljetusten tilityksesta annetut 
miiaraykset jaavat edelleen voimaan. 

Puolustusvoimain rahtikirjaa kaytetiian 
rahti-, pika- ja pakettitavaraa lahetettaessa. 
Rahtikirjaa vastaanotettaessa on tarkastet
tava, etta asianomaiseen kohtaan on tarpee
ton yliviivaamalla tehty selva merkinta 
siita, onko lahetys kuljetettava rahti-, pika
vai pakettitavarana. Samoin on tarkastet
tava, etta rahtikirjaan on selvasti merkitty, 
maksetaa:nko kuljetusmaksu rahtiluottoa 
kiiyttaen vai kateisellii. Rahtiluottoa kay
tettiiessa kuljetusma.ksu lasketaan sotilasta
riffin mukaan. J os maksu suoritetaan ka
teisella, lasketaan kuljetusmaksu yleisen ta
riffin miiariiyksia soveltaen. Se .rahtikirjan 
osa, joka on paksun viivan ulkopuolella, on 
lahettajiin tay.tettavii. Tavaran paino on 
kuiteukin merkittava rahtikirjaan rautatie-



viranomaisten toimesta, jollei HiheWija voi 
punnitusta suorittaa. Paksun viivan sisa
puolella oleva osa on rautatievirkailijan 
taytettava. 

Puolustusvoimain rahtikirjaa kasitelHian 
samalla tavalla kuin tavallista rahtikirjaa. 
Se merkitaan siis tavallisessa jarjestyksessii 
yhdistajaan ja erikoisluetteloon kuten muut
kin rahtikirjat. Puolustusvoimain paketti
lahetykset tilitetaan kuten muutkin paketit, 
joten pakettikortteihin on kiinnitettiivii pa
kettimerkit. 

Kaikista puolustusvoimain rahtikirjalla 

liihetettavista Hihetyksista, joista kuljetus
maksut lasketaan sotilastariffin mukaan, 
nauttivat puolustusvoimat rahtiluottoa kai
killa asemilla ja pysakeilla. Mikii.li jonkun 
puolustusvoimain yksikon lahetyksista on 
pidettava eri rahtiluottoluetteloa, maara
taan siita erikseen. Rahtiluottoluettelot, joi
hin ei tarvitse liittiia rahtikirjoja, Hihete
taan kuten muutkin velkakuljetustodistuk
set ilmukausittain talousjakson kassaan. 
Luotonkiiyttoon ja tilit.ykseen nahden nou
datetaan soveltuvin kohdin tariffisii.linnon 
52 §: n maarayksia. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa , 25 piiivanii toukokuuta 1944. 

Vilho Annala. 


