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Viran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N:o 1/H. 122 

tammikuun 29 pfuviiltii 1!).±3, 

joka sisaltaa valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta joulukuUR 22 pai
vana 1942 annetun lain seka sen johdosta annetut asetukset seka valtioneuvoston ja 

valtiovarainministerion paatokset. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seu:raava 
laki ja siihen liittyvat asetukset seki:i val

tioneuvo ton ja valtiovarainministerion p~ii:i
to.kset: 

La k i 

valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta. 

A.nnettu Helsingissa 22 pii.iviinii. joulukuuta 1942. 

Eduskunnan piiiitoksen mukaisesti saade
tl:Uin: 

Lain soveltamisala. 
1 §. 

Valtion viran tai pysyvaisen piiatoimen 
haltijoille suoritetaan pal.kkausta taman lain 
mukaaDJ. 

Ullromaan edustuksen viran tai pysyvai
sen rtx>imen haltijain palkkauksesta siiade
tiiiin erikseen. 

Valtion vlirniiii.riiisisHi. toimista amoin 
kuin siVU<toimista suoritetaan palkkiota sen 
mukaan, kuin tulo- ja meruoarYion rajoissa 
rnaa.t'aot.iilin. 

V arsinainen palkkatLS. 
2 §. 

Viran tai toimen haltijan var inaisena 
palkkaUJksena on pcl'USJ)alkka ilkiiJlisineen ja 
perheli ineen. 

1\lilloin virallinen indeksi o oittaa elin
ku tannusten, rt:.3.man Jain voimaan. tu11essa 

17 .500. 2. 43. 78~. 

vallinneeseen mntatasoon verrattuna, ko
honneen huomattavasti, voidaan viran tm 
toirneru haltijalle varsin.aisen palkkaukscn 
lisiinii suorittaa tulo- ja menoarvion ra
joissa kalliinajanlisaa~ 

Viran tai toimen haltijalJe, jonka toimi
paik.ka on virallisen elinkustannusindeksin 
mukaan suhteellisesti kalliilla pai!lrkakun
rualla, · voidaan, sen mukaan kuin asetuksella 
tarkemmin maiiriitaiin., tulo- ja menoarvion 
rajoissa suorittaa Yarsinaisen palkkauksen 
lisanii kalliinpaikanlisail:i. 

Jos viran tai toimen haltija asetetaan 
sopimuksen perusteella, llllaksetaan haJJeUe 
ovars!naiscna palkkauksena opimuspalkkaa 
hiinen kan sa an tehdyn sopirnuksen mukaan. 
Sopimuspa.l'kkaisi.ksi ei kuitenk:aan voida 
jarjestaa tuomarinvirkoja. 

3 §. 
Viran tai toimen vastuullisuude.n ja tyo

maa.ran seka siihen vaadittavan taidon 
ja kyvyn mukaan m1Hiriitiiiin peruspalk
kaiset virat ja t.oimet asetuksel1a tulo- ja 
menoarvion rajoissa palkkausluokkiin., joissa 
peruspalkan ja yhden ikalisan miiara vuo
de a on: 
Palkkaus-

luoklm Pon1gpalklca Ikiilisa 

1 2Q,700 markkaa 960 marikkaa 
2 21.900 

" 
1,020 

" 3 23,100 
" 

1,080 
" 4 24,600 

" 
1,140 

" 5 26,100 
" 

1,200 
" 6 27J600 " 

1,260 
" 
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Palkkaus-
luokka. Pemspalkka Ikiilisii. 

7 29,400 mar.k.lma 1,320 markkaa 
8 31,200 " 1,380 " 
9 33,000 " 1,4!0 , 

10 35,100 " 1,500 " 
11 37,200 , 1,560 , 
12 39,300 " 1,680 " 
13 41,700 " 1,800 , 
14 44,100 , 1,920 , 
15 46,800 " 1,980 , 
16 49,500 , 2,040 , 
17 52,500 " 2,100 , 
18 55,500 , 2,160 " 
19 58,800 " 2,220 , 
20 62,100 , 2,280 , 
21 65,700 , 2,340 " 
22 69,300 , 2,400 , 
23 73,200 " 2,460 " 
24 77,100 , 2,520 " 
25 81,300 " 2,580 , 
26 85,500 , 2,640 , 
27 90,000 " 2,700 " 
23 94,800 , 2,760 , 
29 99,900 , 2,820 " 
30 105,300 , 2,880 , 
31 111,000 , 2,940 , 
32 117,000 " 3,000 , 
33 123,900 , 3,060 , 
34 132,000 , 3,120 , 
35 141,000 , 3,1 0 , 
36 150,000 , 3,240 , 
37 165,000 , 3,360 , 
38 180,000 , 3,600 , 
Asetuksella voidaalll tulo- ja mcnoarvion 

rajoissa maarata, eWi maaratynlaisen viran 
tai toimen haltijq on, oltuaan maaraajan 
saman tai vastaavanlaisen viran tai toimen 
haltijana, siirrettasva ylempiian paJmkaus
luokkaan.. 

1\filloin valtioneuvosto katsoo valtion edun 
vaativan mal:iratyn viran tai toimen haltijan 
pysyttiimista val tion pal vel uksessa taikka 
maiiratyn henkilon nimittamistii. valtion vir
kaan tai toimeen, valtioneuvosto voi tulo
ja menoarvion rajoissa miiariW.i, etta sano
tulle vi ran tai toimen halrtija lie, jollei virka 
ole tuomarinvirka, on suoritettava henkilo
lkohtaista palkan lisiilii. Tiillainen maarays 
annettakoon en·intiiiin viideksi vuodeksi ker
rallaan. 

4 §. 
Viran tai toimen haltijalle myonnetaan 4, 

8, 12, 16 ja 20 virkavuoden kuluttua yksi 
ikiilisa kullakin kerralla. 

Virktavuosiksi luetaan se aika, minJdi 
asian.omainen, .taytettyaan kaksikymmentii
yksi vuotta, on ollut pel'uspa.Lklkai.sen vil:an 
.tai toimen haltijana. Niin iki:ili.n luetaan 
virka vuosiksi se allka, minkii asianomainen 
sovatilan aikana on ollut sotapalvelu.kse&Sa. 

Asetuk.sella sii.adetaan, ID!i.ssii .rnii.iirin vi
ran tai toimen hal tijalla on oikeus ikaJ.isaa 
Vlarten lukea hyvakseen aika, joruka han on 
viiliaikaisena tai sijaisena hoitanut perus
palkkaista virkaa tai tointa ta.ikka olluli 
valtion ylimiiiiraisessa taikka sopimuspalk
kaisessa virassa tai toimessa ta.ikka muussa 
julkisessa tai yksityisessii toimessa. 

Virassa tai toimessa, joka vi·rkatehtiivista 
tulevien korvaus'ien johdosta on sijoitettu 
alempaan palkolmusluokkaan, .!min mihin se 
laatunsa perusteella olisi kuulunut, myi:in
netaii(Ill illdilisaa viran tai toimen laaLoo voas
taavan palkkausluokan mukaan. 

5 §. 
Perhelisana suoritetaan viran •tai toimen 

haltijalle kaksituhattaneljiisataa markkaa 
vuodessa kutakin bii·n-en eliiotettavanaan ole
vaa seitsemantoista vuotta nuorempaa lasta 
kohti, ja otetaan tiilloin buomioon viran tai 
toimen haltijan seka hanen a.viopuolisonsa 
lapset ja ottolapset. 

6 §. 
Sopimuspalkkaiset virat ja toimet maara

tii•an , tulo- ja menoarvion rajoissa, eri sopi
muspalkikaluokkiin, joissa vu.otuinen sopi
muspalkka on seuraaV>a: 

Sopimus- Sopimus-
palkhluokka palkka _ 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,000 markkaa 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,000 ,. 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000 " 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,000 " 
5 .... ............... 108,000 " 
6 .................. 120,000 " 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000 " 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000 " 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.000 " 

10 .................. 180.000 " 
11 .................. 210,000 , 
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,000 " 
Sopimuspalkkaisen nran tai toimen hal-

tijalle alkoon myonneW.iko oikeutta ikii-, 
p-erhe- eika kalliinpai.kanlisi:in. 

Sopimns, jonka perusteclla viran tai tCli
men haltija asetetaan, on tehtava maarii
ajaksi, enin1iiiin viideksi vuodeksi, ja siina 
on maarattava kummankin puolen irtisano-



misaHm samoiru kuin ne perusteet, joiden 
nojalla sopimuspuoli on oikeutettu purika
maan sopimuksen. 

Jollei •toisin ole sovittu, on muuten sopi
lllJUspalkkaiseen viran tai toimen haltijaan 
na!hden soveltuvin kohdin noudatettava ti:i.
man lain siilimloksiit, mikiili ne koskevat 
peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalle 
maksettavaa peruspalkkaa. 

7 §. 
Varsinainen palkkaus suoritetaan kalen

terikuukausittain edeLtakasin kuukauden 
ensimroiiisena arkipaivana. 

Vir:kaan tai toimeen nimite1yn oikeus 
varsinaiseen palkkaukseen aJkaa kuukauden 
alusta, jos han silloin ryhtyy vil'llmansa tai 
tointansa hoitamaan, muussa tapauksessa 
sita kuukautta, jonka aikana han on vir
kaansa tai toianeensa ryhtynyt, seuraavan 
kuukauden alusta. Virassa tai toimessa 
olevalle maksetaan perhe- ja ikli.lisaa sita 
kuukautta, jonka kuluessa hiLn on oikeuden 
siihen saa,vuttanut, seuraavan kuukauden 
alusta. ~ 

Virkasuhteen ' lakaaminen kuukauden ai
kana ei vaiku.ta viran t~B.i toimen haltijan 
eika hanen oikeudenomistajainsa oikeuteen 
sen kuukauden palk!kaan. 

Palkltaus virantoimituksen keskeytylcsen 
aikana. 

8 §. 
Jos viran tai toimen haltija on todiste

tun sairauden vuoksi ollut estynyt vir
kaansa tai tointansa hoitamasta saman ka
Jenterivuoden aikana yhteensa yli ikolme
kymmenta pa.ivaa, on hanen peruspalkas
taan tfunan yli menevaltii ajalta pidlitet
tiivru kolmannes. Jos sellainen sairaus kes
tlili yhtajaksoisesti enemmiin ikuin satakah
deksankymmenta paivaa, on peruspalkasta 
ylimenevalta ajalta pidiitettava puolet. 

Jos sairaus on virassa tai toimessa sat
tuneen tapaturman taikka ammattitaudin 
aiheuttama, ooakoon v.iran tai toimten hal
tija, va·rsinaisen palkkauksensa sairauden 
alkamispliiviia seuraavan kuudenkymmenen 
piiiviin ajalta vahentamaWimanii. Sairau
den jatkuessa sen yli, tehUikoon peruspal
kasta 1 momentissa mainitut vahennykset. 

Jos sairaus on aiheutunut viran tai toi
men haltijaa virantoimituksen johdosta 
kohdanneesta vakivallasta, saakoon hlin var-
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sinaisen palk.kauk:sensa. viihentiimattomiinii 
koko sairauden ajalta., kuitenkin enintiian 
kolmeltasadaltakuudeltakymmeneltii piii
viilta. Sairauden jatkuessa sen yli te.h.ta.. 
koon peruspalka&ta 1 momentissa mainitut 
viihennykset. 

Edella siiadety.t pidatykset tehtii.koon 
myos, milloin viran tai toimen haltijan ei 
sairauden vuoksi voida sallia virkaansa tai 
tointansa hoitaa. 

Viran tai toimen haltijan oiikeudesta ta
paJturmakorva ukseen saadetaii.n erikseen. 

9 §. 
Naispuolisella viran tai toimen haltijalla 

on raskauden ja synnytyksen vuoksi oikeus 
saada kathden kuukauden virkavapaus tay
sin pal.kkaeduin. 

10 §. 
Viran tai toimen haltijalta, joka. on esty

nyt virkaansa tai tointansa hoitamasta kan
sanedus•tajan tai muun sellaisen juLkisen 
tehtavan vuoksi, josta ei ole lupa kieWiy
tya, pidiitetaan lkolmannes hanen peruspal
ikastaan. 

l\lliloin viran tai toimen haltija kutsu
taan valtioneuvoston jaseneksi taikka ha
nelle myonnetaiin virkavapautta muun ju1-
kisen .teh.tiiJvan vuoksi taikka toisen viran 
tai toimen hoitamista varten, saakoon han 
nostaa perhe- ja ikalislinsa, minka lisaksi 
hanelle on suorite1tava se osa muusta var
sinaisesta palkkauksestaan, j.oka ylittii.ii hii
nelle valtioneuvoston jasenyydesta, kyseessa 
olevasta julkisesta rt:ehtavasta taikka toisesta 
virasta tai tomesta suoritettawn korvauk
sen. 

Viran tai toimen haltija1ta, joka kutsu
taan rauhan aikana suorittamaan asevelvol
lisuuttaan vakinaisessa vaessa., pidrutetaan 
koko palkkaus. Reservin kertausharjoituk
siin tai yliml:iii<raiseen pal:veluksoen tai,kka 
sota til an aikana palvelukseen kutsutuille 
maksettavasta palkasta saadetali.n erikseen. 

11 §. 
Viran tai toimen haltijalta, jolle myonne

rt;alin vi'l"kavapautta rnuista kuin 8, 9 ja 
10 § :ssa mainituista: syista, pidatetaan vir
kavapauden ajalta koko hanen palkkauk
sensa, ellei voida sallia, etta ha'n itse, saa
de.n nostaa 1wko palkan, palkkaa sijaisen, 
jonka. asianomaine111 viranomainen hyvak
syy. 
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Mil[oin thllainen virkavapaus myonne
t~an osan?ttoa varten oppikursseihin, jotka 
vuasto ta1 laitos oo jarjooUinyt, tai muita 
opintoja varten, jotka ovat omansa edista
maan viraston tai laitoksen tehtavien suo
rittamista, voidaan asianomaisen ministe
rion hankinnan m.ukaan suorittaa palkkaus 
joko osaksi ltai koknnaan. 

12 §. 
Palkkaus pidatetaan kokonaan viran tai 

toimen haltijalta, joka on rangaistuslaitok
sessa lcirsimassii. vapausrangaistusta tailkka 
on sioelta paastetty ehdonalaiseen vapau
teen tai joka on tuomioistuimessa rt.a ikka 
llmrinpidollisesti tuomittu virantoimituk
sesta erotettavaksi. 

13 §. 
Jos viran tai toimen haltija pidartetaiin 

virantoimituksesta rikossyytteen, kurinpito
menettelyn tai tutkimuksen ajaksi, pidate
taiin hiinen palkkauksestaan tana aikana 
puolet. JHilloin viran tai toimen haltija on 
tuomioistuimen tai viranoma.llien paatok
sella tuomibtu viralta pantavaksi, on haneltii 
pidiitettava koko paLklkaus, vaikkei paoli.tos 
ole lainvoimainen. 

Ellei virantoimituksesta pidatettya sit. 
ten .tuomita tai maiirata rangaistukseen 
siilta teosta, jonka johdosta banet oli viran
toimituksesta piclatetty, on pidatetty maiira 
hanelle takaisin suoritettava. Jos viralta
pano sitten muutetaan licvemmaksi ran
gaistukseksi, on viran •tai toimen haltijaile 
suoritettava takaisin puolet banelta >iralta
panon vuoksi pidatetyn kolro pa!kkauksen 
maa·rasta. 

Lisiipalkkiot. 
14 §. 

Mililoin j'Oiku tai jotkut maaratynlaisten 
virkain tai toinlten haltijoista ovat vastuun
a:Jaisemmassa asemassa, saavat suuremman 
tyovelvoll:isuuden, omaavat viran tai toimen 
saiinnoiNilukaiset ke.lpoisuusvaatimukset ylit
tavan erikoispatevyyden tai joutuvat vaar 
rallisempiin virkatehtaviin taikka muuten 
1Joimimaan vaikeammissa olosuhteissa kuin 
muut vastaavassa asemassa olevat, voidaan 
tiillaisille viran tai toimen haltijoille suo
rittaa tulo- ja menoarvion rajoissa lisa
palkkiota, kuten virantoimitusrahoja, lento
lisaa, rajaseutulisaa, kielitaitolisaii tai 
muuta niihin verrattavaa pallckiota. Niin 

ikaan voidaan viran tai toimen ha.ltijoille 
suorittaa karvausta heillii virantoimituksen 
vuoksi olleista erityisista kustannuksista 
taikka lisii.palkkiota heidan virkatoimiensa 
vuoksi valtiolle koituvasta kustannusten 
siHistosta. 

Naiden lisapalkkioiden maksamisesta vi
rantoimituksen keskeytyksen ajalta saiide
taan asetuksella. 

15 §. 
Viran tai toimen haltijan oikeudcsta 

saada toimituspalkkioita, toimituskirjain 
lunastuksia, tutkintomaksuja taikka muita 
korvauksia virkatoimista saadetaan erik
seen. J os niimii korvaukset sli.annollisesti 
muodostavat huomattavan osan palkkauk
sesta, on ne otettava huomioon maiirat
tliessa, mihin palkkausluokkaan virka tai 
toimi on lucttava. 

Luontoisedut. 
16 § . . 

Viran tai toimen haltijan, jolle va.ltio on 
varannut asunnon virkapaikan yhteydcssa 
taikka sen laheisyydessa, on siina asuttava 
ellei asianomainen ministerio toisin maa~ 
raa. Tallaisesta asunnosta samoin kuin 
muista luontoiseduista, joita vi1·an tai toi
mcn baltija saa valtiolta, on han velvolli 
nen suorittamaan vastiketta. 

Yastikkcet eivli.t saa ylittiiii paikkakun
nalla kiiypia keskimiiaraisiii bintoja. J os 
asianomaiselle osoitetaan keskimaaraisia 
pienemmiit luontoisedut, on vastike lasket
tava ainoastaan annettujen luontoisetujen 
mukaan; jos taas edut ovat kcskimiiiiraisia 
sum·cmmat, on vastike laskcttava keskimaii
riiisten etujen mukaan. 

Valtioneuvosto vahvistaa palkkaukseen 
sisiiltyviin asuntoedun, valon ja liimmon 
vastikkecn laskemisen perusteet seka miUi
raii asuntoctujen keskimaaraiscn suuruuden 
eri virkaryhmissa. 

l.iuontoisetujen vastikkeet maarataan kus
sakin yksityisessa tapauksessa enintaan vii
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Vastike on kuukausittain edelti:i.k:asin pi
diitettiiva viran tai toimen haltijan pal
kasta. 

Eriniiisii:i siiiinnoksiii. 
17 §. 

Viran tai toimen baltijalle voidaan, en 
mukaan kuin asetuksella saiideUiiin, antaa 
maksutonta sairaanhoitoa. 



18 §. 
Viran tai toimen haltijain tyoajasta sa

moin kuin heille vuosittain tulevasta virka
lomasta siiadetaan asetuksella. 

19 §. 
J os virkaan tai toimeen kuuluvaa tyoai

kaa pitennetaan tai siita tulcvan virkalo
man aikaa lyhennetai:in tai jos siihen kuu
luvia tehtavia lisataan taikka muutetaan, 
ilman ettii virkaa tai tointa kuitenkaan olisi 
pidettii.va uutena, ei viran tai toimen hal
tijalla ole oikeutta saada siita eri palkkiota 
tai korvausta. 

20 §. 
Viran tai toimen haltijan oikeuksista, 

kun virka tai toimi lakkautetaan tai 1."1ID 
hanet siirretaan toiseen virkaan tai toi
meen, saadetaan erikseen. 

21 §. 
Viran tai toimen haltija alkoon ottako 

va taan muuta palkattua tointa, josta ha
nella on oikeus kieltaytya, ellei han saa sii
hen lupaa. 

22 §. 
Kun virka tai toimi tuottaa, siten kuin 

siitii. erikseen saiidetaan, osallisuudcn leski
ja orpokassaan, on viran tai toimen perus
palkasta suoritettava asianomaiseen kassaan 
siiadetyt ellikemaksut ja palkansaasto. 

23 §. 
Virkaa tai tointa valiaikaisena taikka si

jaisena hoitamaan miiaratylle voidaan suo
rittaa virkaan tai toimeen kuuluva perus
palkka joko kokonaan tai. osaksi. Kuiten
kin milloin viran tai toimen hoito on kes
tanyt yhtajaksoisesti kolme kuukautta, on 
ylimenevalta ajalta maksettava koko perus
palkkaa vastaava palkkaus, siita vlihennet
tyna eliikemaksut ja palkansliasto. 

HenkilolHi., joka on hoitanut avoinna ole
vaa virkaa yhtamittaisesti enemman kuin 
nelja vuotta ja joka muusta valtion virasta 
ei saa ikalisiia, on oikeus taman lain mukai
seen ikalisaan. 

Viran tai toimen haltijalla, joka oman 
virkansa tai toimensa ohella maiirataiin hoi-
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tamaan toista virkaa tai tointa, maksetta
va ta palkkau.ksesta saadeUUin asetuksclla. 

24 §. 
J oka katsoo, etta asianomainen viran

omainen on kieltiinyt hiinelle taman lain 
taikka sen nojalla annettujen saii.nnosten 
taikka tehdyn sopimuksen mukaan tulevan 
palkkauksen, esittiikoon kirjallisen oikaisu
vaatimuksensa tiille viranomaiselle, joka 
antakoon asiasta piiiitoksen. Tiihlin paatok
seen tyytymiiton hakekoon siihen muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen paiviin kuluessa paatOk
sesUi tiedon saatuaan. 

25 §. 
Ellei 24 §: ssa mainittua oikaisuvaati

musta ole esitetty vuoden kuluessa siita pai
vastii, jolloin palkkaera olisi ollut makset
tava, on oikeus siihen menetetty. 

26 §. 
Ellike- tai muista oikeu.ksista, mitka vi

ran tai toimen haltijalla on virkasuhteen 
lakattua, saadetaan erikseen. 

27 §. 
Tarkemmat siiiinnokset taman lain tiiy

tiintoonpanosta ja soveltamisesta annetaan 
asetu.ksella. 

28 §. 
Tiimii laki tulee voimaan 1 paivana tam

mikuuta 1943; ja silla kumotaan valtion 
viroista ja toimista suoritettavan palkkauk
sen perusteista 29 piiiviina joulukuuta 1923 
annettu laki, kuitenkin niin, etta sanotun 
lain 19 § : iiii on cdelleen sanotussa pykii
lassa mainituissa tapau.ksissa sovellettava, 
sekii valtioneuvoston oikeuskanslerille suori
tettavasta palkkiosta 31 paivana heina
kuuta 1930 annettu laki ja 15 paivana elo
kuuta 1883 annettu julistus niista eduista. 
jotka tulevat virkamiehen sijaiselle. 

Viran tai toimen haltija, joka on nimi
tetty ennen taman lain voimaantuloa, sai
lyttaa siihen saakka voimassa olleiden saiin
nosten mukaisen palkkausoikeutensa, jos 
han kolmen kuukauden kuluessa taman lain 
voimaantulosta ilmoittaa valtiovarainminis
teriolle sitii haluavansa. 
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Asetus 

valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta. 

Annettu H elsingissii 19 piiiviinii tammi.kuuta 1943. 

Valtiovarainministerin esittelysta saade
ti:ian valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta 22 paiviina joulukuuta 1942 an
netun lain, jota tassa asetuksessa sanotaan 
palkkauslaiksi, 27 §: n nojalla : 

1 §. 
Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat 

palkkausluokkiin seuraa vasti: 

18. Paaluokka. 

Valtiom·autatiet. 
Rautatiehallitus. 

H a ll i n .t o-o s a s t o. 
Palkkaus- Perus-

luokka. palkka mk 
Johtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Asianvalvoja . . . . . . . . . . . . . 26 
Apulaisasianvalvoja . . . . . . . 24 
Oppikurssien johtaja . . . . . . 24 
Koneinsinoori, 2 1. . . . . . . . . 25 
O~a~to~ihteeri, y. p. . . . . . . . 22 
KirJaaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . 16 
Kanslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Kirjuri, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . 9 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . . 7 
V ahtimestari, y. p. . . . . . . . . 9 
Vahtimestari, a. p. . . . . . . . . 8 

T a l o u s o s a s t o. 
Johtaja ..... . ... ... ... . . . 
Y1ikamreeri ..... . .. ..... . 
Y1ilaakari . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paakassanhoitaja ... .. . . . . 
K . amreer1 .... . .... . ... . . . 
Osastosihteeri, a. p. . . .. .. . 
R ... evnson ......... .. . . . . . . 
PiiakirjanpWija .... ... .. . . 
Tarkkaaja, 1 l., a. p. . ... . . 
Kirjanpitaja . ..... . ... . . . 
Kirjuri, 2 l. .... . .... . . . . . 
Konttoriapulainen, 1 1. . .. . 

31 
26 
27 
23 
23 
21 
20 
22 
20 
16 
13 
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111,000 
85,500 
77,100 
77,100 
81,300 
69,300 
58,800 
49,500 
39,300 
49,500 
41,700 
33,000 
29,400 
33,000 
31,200 

111,000 
85,500 
90,000 
73,200 
73,200 
65,700 
62,100 
69,300 
62,100 
49,500 
41,700 
33,000 

Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 
Vahtimestari, a. p. . . . . . . . . 8 
Talonmies . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

R at a o s as to. 
Apulaisjohtaja . . ... . ...... · 29 
Ratainsinoori, 1 1. . . . . . . . . 27 
Geoloogi . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Arkkitehti, 1 l. . . . . . . . . . . . 26 
Ratainsinoori, 2 l. . . . . . . . . . 25 
Arkkitehti, 2 1. . . . . . . . . . . . 24 
Apulaisinsinoori . . . . . . . . . . 22 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . 21 
Kirjanpitiija . . . . . . . . . . . . . 16 
Teknikko . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Rakennusmestari . . . . . . . . . . 15 
Ratamestari, 1 l. . . . . . . . . . . 14 
Piirustaja . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . . 7 
Y1ipuutarhuri . . . . . . . . . . . . 15 

K o n e o s as to. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . 29 
Koneinsinoori, 1 l. . . . . . . . . 27 
Koneinsinoori, 2 l. . . . . . . . . 25 
Lenniitininsinoori . . . . . . . . . 27 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . 21 
Apulaisinsinoori . . . . . . . . . . 22 
KirjanpWi.ja . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Piirustaja . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Tyonjohtaja, y. p. . . . . . . . . 17 
Tyonjohtaja, a. p. . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 

Varas to-o sa s to. 

Konttoripaallikko . . . . . . . . . 24 
Tarkkaaja, 1 l., a. p. . . . . . . 20 
Tarkkaaja, 2 1. . . . . . . . . . . . 18 
Koneinsinoori, 1 l. . . . . . . . . 27 
Kemisti-insinoori . . . . . . . . . . 26 
Koneinsinoori, 2 l. . . . . . . . . 25 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . 21 
Toimitsija, y. p. . . . . . . . . . . 21 
Kirjanpitiija . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 2 l. . : . . 7 

L i i k e n n e o s a s t o. 
Johtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . 28 
Liikennetarkastaja, 1 l. 26 
Liikennetarkastaja, 2 I. . . . . 21 

29,400 
31,200 
27,600 

99,900 
90,000 
90,000 
85,500 
81,300 
77,100 
69,300 
65,700 
49,500 
49,500 
46,800 
44,100 
37,200 
41,700 
29,400 
46,800 

99,900 
90,000 
81,300 
90,000 
65,700 
69,300 
49,500 
41,700 
37,200 
52,500 
46,800 
29,400 

77,100 
62,100 
55,500 
90,000 
85,500 
81,300 
65,700 
65 700 
49,500 
41,700 
29,400 

111,000 
94,800 
85,500 
65,700 



Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . 21 
Kirjanpitii.jii. . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 1 L . . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . 9 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 

T a r i f f i o s as t o. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . 28 
Liikennetarkastaja, 1 L . . . . 26 
Ylitarkkaaja . . . . . . . . . . . . . 25 
Konttoripaallikko . . . . . . . . . 26 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . 21 
Tarkkaaja, 1 L, y. p. . . . . . . 21 
Aktuaari ........ .. ...... 20 
Liikennetarkastaja, 2 1. . . . . 21 
Tarkkaaja, 2 1. . . . . . . . . . . 18 
Kirjanpitajii. . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 1 L . . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 1 1. . . . . 9 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 

65,700 
49,500 
49,500 
41,700 
33,000 
29,400 

94,800 
85,500 
81,300 
85,500 
65,700 
65,700 
62,100 
65,700 
55,500 
49,500 
49,500 
41,700 
33,000 
29,400 

R au t at i e r a k e n n us o s as to. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . 29 
Kamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . 21 
Varastonhoitaja . . . . . . . . . . 19 
Kanslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . . 7 

Linjahallinto. 
Ratainsinoori, 1 L . . . . . . . . 27 
Ratainsinoori~, 2 1. . . . . . . . . 25 
Apulaisinsinoori . . . . . . . . . . 24 
Koneinsinoori, 1 1. . . . . . . . . 27 
Koneinsinoori, 2 1. . . . . . . . . 25 
Li.ikennetarkastaja, 1 l. . . . . 26 
Liikennetarkastaja, 2 1. . . . . 21 
Asemapaallikko (Helsinki), 

1 1., 1 pl. . . . . . . . . . . . . . . 25 
Asemapaal.likko, 1 1., 2 pl. . . 24 
Asemapaallikko, 1 1., 3 pl. . . 23 
Asemapaallikko, 2 l. . . . . . . . 21 
Asemapii.allikko, 3 l. . . . . . . . 19 
Asemapaallikko, 4 1. . . . . . . . 18 
Asemapaallikko, 5 l. . . . . . . . 17 
Ascmapii.allikon apulainen, 

y. p .................... 22 
Asemapii.iillikon apulainen, 

a. p .................... 20 
J aksonkamreeri . . . . . . . . . . . 24 
Varastonhoitaja, 1 1. 21 
Varastonhoitaja, 2 l. . . . . . . 18 

99,900 
73,200 
65,700 
58,800 
39,300 
49,500 
41,700 
29,400 

90,000 
81,300 
77,100 
90,000 
81,300 
85,500 
65,700 

81,3{)0 
77,100 
73,200 
65,700 
58,800 
55,500 
52,500 

69,300 

62,100 
77,100 
65,700 
55,500 

V arastonhoitaja, 3 1. . . . . . . 17 
Reviisori . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
J aksonkassanhoitaja . . . . . . . 20 
Apulaiskassanhoitaja . . . . . . 18 
Asemakassanhoitaja, y. p. . . 18 
Asemakassanhoitaja, a. p . . . 17 
Varikonesimies, 1 l. . . . . . . . 21 
Varikonesimies, 2 L . . . . . . . 19 
KirjanpiUija . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 1 1., y. p. . . . . . . . . . 17 
Kirjuri., 1 L, a. p. . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . 14 
Lennii.tinteknikko, 1 1. . . . . . 15 
Lennatinteknikko, 2 l. . . . . . 14 
Rakennusmestari . . . . . . . . . . 15 
Tyonjohtaja . . . . . . . . . . . . . . 17 
Alityonjohtaja . . . . . . . . . . . . 15 
Veturimestari . . . . . . . . . . . . 16 
Jarjestelymestari, y. p. . . . . 15 
Jarjestelymestari, a. p. . . . . 14 
Rautatierakennusten 1 1. r~ 

tamestari . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1 1. ratamestari, 1 pl. . . . . . 14 
1 L ratamestari, 2 pl. . . . . . 13 
Ratamestari, 2 1. . . . . . . . . . . 12 
Terveysolojen tarkkaaja . . . 13 
Veturinkuljettaja, 1 1. . . . . 14 
Veturinkuljettaja, 2 l. . . . . 13 
Vaunumestari, 1 1. . . . . . . . . 12 
Vaunumestari, 2 l. . . . . . . . . 11 
Konemestari . . . . . . . . . . . . . . 13 
Alikonemestari . . . . . . . . . . . 12 
Lipunmyyjii., 1 1. . . . . . . . . . . 13 
Lipunmyyjii, 2 l. . . . . . . . . . . 11 
Ylikonduktoori . . . . . . . . . . . 13 
Ko~duktoori . . . . . . . . . . . . . . 11 
Kaasumestari . . . . . . . . . . . . . 11 
Asemamestari . . . . . . . . . . . . 12 
Sahkottaja . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Desinfektoori . . . . . . . . . . . . . 11 
Pakkamestari, 1 l. . . . . . . . . 11 
Pakkamestari, 2 l. . . . . . . . . 10 
Vaakamestari, 1 l. . . . . . . . . 11 
Vaakamestari, 2 1. . . . . . . . . 10 
Rataesi.mies . . . . . . . . . . . . . . 10 
Vaihdemiesten esimies, 1 1. 11 
Vaihdemiesten esimies, 2 l. 10 
Asetinlaitemies . . . . . . . . . . . 11 
Lennatinasentaja . . . . . . . . . 10 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . 9 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 
Veturinlammittaja . . . . . . . . 10 
Veturinpuhdistajain esimies 10 
Vaununtarka.staja, 1 1. 10 
Vaununtarka. 'taja, 2 1. . . . . 9 
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52,500 
62,100 
62,100 
55,500 
55,500 
52,500 
65,700 
58,800 
49,500 
52,500 
49,500 
44,100 
46,800 
44,100 
46,800 
52,500 
46,800 
49,500 
46,800 
44,100 

46,800 
44,100 
41,700 
39,300 
41,700 
44,100 
41,700 
39,300 
37,200 
41,700 
39,300 
41,700 
37,200 
41,700 
37,200 
37,200 
39,300 
37,2{)0 
37,200 
37,200 
35,100 
37,200 
35,100 
35,100 
37,200 
35,100 
37,200 
35,100 
33,000 
29,400 
35,100 
35.100 
35,100 
33,000 
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Va.htimestari, y. p. . . . . . . . . 9 
V ahtimestari, a. p. . . . . . . . . 8 
Varastomestari, 1 l. . . . . . . 10 
V arastomcstari, 2 I. . . . . . . 9 
Vaihdemies, 1 l. . . . . . . . . . . 10 
Vaihdcmies, 2 l. . . . . . . . . . . 9 
Asemamiesten esimies . . . . . 10 
Puutarhuri . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Junamies . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Ratavartija, 1 1. . . . . . . . . . . 8 
Rata.vartija, 2 l. . . . . . . . . . . 7 
Ratavartija, 3 l. . . . . . . . . . . 5 
V eturinpuhdistaja, 1 l. 8 
Veturinpuhdi taja, 2 I. . . . . 7 
PumppukoneenkiiyWija . . . . 8 
Asemamies, 1 l. . . . . . . . . . . 8 
Asemamics, 2 l. . . . . . . . . . . . 7 
Asemamies, 3 l. . . . . . . . . . . 6 
Sairaanhoitajatar, y. p. . . . . 6 
Sairaanhoitajatar, a. p. . . . . 5 
Vaununvoitelija . . . . . . . . . . 7 
Talonmie . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
V ahtimies . . . . . . . . . . . . . . 5 

Paiikonepajat. 
Koneinsinoori (Pasila) . . . . 28 
Koneinsinoori, 1 1. . . . . . . . . 27 
Koneinsinoori, 2 l. . . . . . . . . 25 
Konttoripaiillikko . . . . . . . . . 18 
Kirjaupitii.ja . . . . . . . . . . . . . 16 
Tyoujohtaja . . . . . . . . . . . . . . 17 
Alityoujohtaja . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . 14 
Konemestari . . . . . . . . . . . . . . 14 
Alikonemestari . . . . . . . . . . . . 12 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . 9 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 
V ahtimestari . . . . . . . . . . . . . 8 
Vahtimies . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Pttutavaraliilce. 
Konttoripaallikko . . . . . . . . . 26 
Tarkkaaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjanpitiija . . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . 14 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . 7 

2 §. 

33,000 
31,200 
35,100 
33,000 
35,100 
33,000 
35,100 
33,000 
33,000 
31,2{)0 
29,400 
26,100 
31,200 
29,400 
31,200 
31,200 
29,400 
27,600 
27,600 
26,100 
29,400 
27,600 
26,100 

94,800 
90,000 
81,300 
55,500 
49,600 
52,500 
49,500 
44,100 
44,100 
39,300 
33,000 
29,400 
31,200 
26,100 

85,500 
55,500 
49,500 
44,100 
29,400 

Sopimuspalkkaisia ovat seuraavat virat 
ja toimet: 

Val tiovarainministerion kansan talousosas.
ton osastopiiiillikko. 

Valtiokonttorin piiiijohtaja ja johtaja. 

Pankkiylitarkastaja, lainoppinut pankki
tarkastaja ja pankkitarkastaja. 

SiiastOpankkicn ylitarkastaja, ylitarka ta
jan apulaiuen, vauhempi ja. nuorempi iiiis
topankkientarkastaja. 

Rakennushallituksen pl:Uijohtaja. 
Kauppa- ja teollisuusmiuisterion kauppa

osaston, teollisuusosaston ja merenlmlku
osaston osastopiiiillikko. 

Ocologisen toimikunnan vuori-insinoori 
ja. tyonjohtaja. 

Vakuutusylitarkastaja. 
Rautatiehallituksen paajohtaja, ylijoh

taja, rataosaston johtaja ja yli-insinoori, 
koneosaston, varasto-osaston, tariffio aston 
ja rautatierakennusosaston johtaja. 

Metsahallituksen piiajohtaja, ylijohtaja, 
liilceo ·aston paall ikko, hankintatoiminnan 
johtaja ja apulaisjohtaja seka metsan
myyntitoiminnan johtaja ja apulaisjohtaja . 

3 §. 
Esittelijaneuvokselle, joka on valtioneu

voston kanslian tai ministerion kanslia
piiallild:;:onii, oikeussihteerille, joka on kor
kcimman oikeuden kansliapaiillikkona, hal
l intosihteerille, joka on korkeimman hal
linto-oikeuclen kansliapaallikkona, ja oikeus
kanslerinsihteerille, joka. on oikeuskanslerin
vira. ton kansliapiiallikkona, mak.setaan palk
kausta 1 §: ssa mainittua lahinna ylemman 
palkkausluokan mukaan. 

4 §. 
Normaalilyseon yliopettaja, oppikoulun 

\'anhC'mpi ja nuorempi lehtori ja apulais
lehtori, yksinkertai.sen seminaarin johtaja, 
scmi.nnarin lehtori ja kansakoulujen piiri
tarkastaja saavat palveltuaan yhteensii 
ln·mmencn vuotta vakinaisina mainituissa 
viroissa tai toimissa palkkausta 1 § : ssa mai
uittua lahinna ylemman palkkausluokan 
mukaan. 

5 §. 
Palkkauslain 4 §: n 4 momentin nojalla 

Sl.writetaan ikiilisiia jaljempiina mainituille 
viran ja toimen haltijoille scuraavasti: 

hcnkikirjoittajalle 21. palkkausluokan 
mukaan, 

1 luokan maanmittausinsinoorille 23. 
palkkausluokan mukaan, 

2 luokan maanmittausinsinoorille 21. 
palkkausluokan mukaan, 

3 luokan maanmittausinsinoorille 18. 
palkkausluokan mukaan. 



6 §. 
Viran tai toimen haltija saakoon ika

lisaan nahden lukea hyvii:kseen koko sen 
ajan, minka han, taytettyaiin kaksikym
mentayksi vuotta, on ollut sopimuspallrkai
sessa valtion virassa tai toimessa taikka vii
liaikaisena tai viransijaisena peruspalkkai
sessa valtion virassa tai toimessa, niin myos 
sen ajan, minka han on ollut eduskunnan, 
Suomen Pankin, Ahvenanmaan maakunta
lautakunnan, valtion teollisuuslaitoksen, 
kan anelakelaitoksen, postisiii:i topankin piia
toimeksi katsottavassa vakinaisessa toi
me sa tai kansanhuoltoministerion piiiitoi
meksi katsottavassa ylimaliraisessa toi
messa. 

Ikiilisaa varte.n on viran tai toimen hal
tijalla oikeus lukea hyviikseen valtion yli
miiiiriiisessa toimessa, jota ei ole sivutoi
meksi katsottava, kaksikymmentayksi vuotta 
tiiytettyiian pal velemastaan aj asta se osa, 
mikii ylittiia kaksi vuotta. 

Siita ajasta, minka viran tai toimen hal
tija, tiiytettyiian kaksikymmentayksi vuotta, 
on ollut 

kunnan, kuntien keskusjarjeston, kuntien 
yhtymiin taikka uskonnollisen yhdyskunnan 
toimessa, 

opettajana yksityisessii korkeakoulussa 
tai valtion avustusta nauttivas a yksityi
sessii oppi- tai kasvatuslaitoksessa, 

Ui.akarinii tai eUiinlaiildirinii yhtion, yh
teison tai yksityisen laitoksen palveluksessa, 

valtion avustusta nauttivan maataloudel
lisen tai kotitaloudellisen jarjeston, met
siinhoitolautakunnan, kesku metsaseuran, 
keskuskauppakamarin, kauppakamarin, tie
teellisen tai taiteellisen jiirjeston tai lai
tok en tai yhdysliikenteessa valtionrauta
teiden kanssa olevien kunnalli ten tai yksi
tyisten rautateitten palvelukses a tai val
tion haltuun otetun puhelinlaitoksen palve
luksessa, 

saa han lukea hyvakseen sen osan, joka 
ylittaii neljii vuotta, jos tiimii toimi on ollut 
paiitoimi sekii patevyysehtoihin ja laatuun 
niihden siihen valtion virkaan tai toimeen 
rinnastettavis a, mihin han on toimesta 
erottuaan ensik i tull u t. 

Val tiovarainministerio voi eri tyisistii 
syistii oikeuttaa viran tai toimen haltijan 
lukemaan hyviikseen ikiilisiHi laskettaessa 
muunkin palvelusajan, kuitenkin enintiiiin 
kahdeksan vuotta. 

Eri palvelusaikoja ikiilisia varten yhteen
laskettaessa ot taan huomioon vain taydet 
kuukaudct. 

Palvelusvuoden jakautues a lukukausiin 
lasketaan yhden lukukauden virantoimitus 
kuudeksi kuukaudeksi. Kotitalousoppilai
toksien viiden kuukauden kesakurssilla tai 
kansan- tai tyoviicnopi tossa lukuvuoden 
opettajana palveltu aika lasketaan ikali
s~iiin niihden vastaavan puolta vuotta. 

7 §. 
Ikalisiiii ja 4 § :s a mainittua palvcln.s

aikaa laskettae a viihennetaan se aika 
• • 1 

JOlla v1ran tai toimen haltija ei ole viran-
toimituksen keskeytyksen vuoksi virkaansa 
tai tointansa hoitanut. 

Viihennykscksi ei kuitenkaan lueta sita 
aikaa, jonka viran tai toimen haltija on 
ollut 

a) virkalomalla, 
b) sa~audcn vuoksi virkavapaana, ellei 

se ole aiheuttanut palkkauslain 8 § :ssii sliii
dettya puolen palkan pidatystii, 

c) raskauden tai synnytyksen vuoksi 
palkkauslain 9 §: n nojalla virkavapaana, 

d) palkkauslain 10 §: ssa mainituissa ta
pauksissa julkisen tehtiivan tai toisen viran 
tai toimen hoitamisen vuoksi estyneena vir
kaansa tai tointansa hoitamasta, luh.llunot
tamatta asevelvollisuusaikaa vakinaisessa 
vaessii rauhan aikana. 

e) virkavapaana sellaisia opintoja varten 
k:uin palkkauslain 11 §:n 2 momentissa 
sanotaan, 

f) muusta syysta virkavapaana enintaan 
yhden kuukauden saman kalenterivuoden 
aikana, tai 

g) ilman syyta pidatettynii tai estettyna 
vir an toim i tuksesta. 

8 §. 
Jos viran tai toimen haltija on tuomittu 

kurinpidollisesti taikka virkarikoksesta tue
mioistuimessa varoitusta. ankarampaan ran
gaistukseen, voi ikalisaii myontava viran
omainen ennen seuraava.n ikiilisiin myonta
misHi miiaratii, etta viran tai toimen halti
jan palvelusajasta seuraavaa ikalisaa miia
riittiiessii on jatettava huomioonottamatta 
enintaan neljii vuotta. 

9 §. 
Ikiilisiin myontiiii ja viran tai toimen hal

tijalle lain mukaan tulevaa palkkausta kos
kevan muun asian ratkaisee 

2 
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valtioneuvoston, oikeuskanslerinviraston, 
tasavallan presidentin kan lian, korkeim
man oikeuden ja korkeimman hallinto
oikeuden viran tai toimen haltijan seka val
tioneuvoston alaisen viraston paallikon ja 
valittomasti ministerion alaisen viran tai 

· toimen haltijan samoinkuin valtionsyytta
jan, kihlakunnantuomarin ja rnaanjako
oikeuden puheenjohtajan osalta asianomai
nen ministerio ja 

muiden viran tai toimen haltijain osalta 
asianomainen keskusvirasto, laaninhallitus, 
hovioikeus taikka muu naihin verrattava 
viranomainen. 

10 §. 
Jos sama henkilo on kahden valtion vi

ran tai toimen vakinaisena haltijana, suori
tetaan hiinelle ikalisaa ainoastaan kor
keampipalkkaisesta virasta toi toimesta. 

11 §. 
Kun ikiilisaan oikeutettu viran tai toi

men haltija on maaratty viiliaikaisesti tai 
sijaisena hoitamaan toista virkaa tai tointa, 
suoritetaan hiinelle ildili iia hiinen varsi
naiseen virkaansa tai toimeensa kuuluvan 
peruspalkan mukaan. 

12 §. 
Valtiovarainministerio vahvistaa maan 

kaikkien kuntien jaon elinkustannusten 
suhteellisen kalieuden perusteella neljaan 
ryhmaan, joista halvin on I ja kallein IV 
ryhma. 

Vi ran tai toimen hal tijalle maksetaan 
kalliinpaikanlisaa toimipaikan mukaan vuo
dessa seuraa vasti: 
Kalleus- Palkkausl uokissa 

ryhmassa 
1-10 11-20 21-38 

I 
II 1,200:- 1,500:- 2,100:-

III 1,800:- 2,100:- 2,700:-
IV 2,400:- 3,000:- 3,600:-

Jo.s toimipaikka kasittiia maaratyn pii
rin, maaraytyy kalliinpaikanlisa sen paik
kakunnan mukaan, jossa viran tai toimen 
haltija vakinaisesti asuu. Jos Hillainen vi
ran tai toimen haltija muuttaa asumaan 
paikkakunnalta toiselle, maksetaan kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa 
han asui kuukauden 1 paivana. 

J oa sama henkilo hoitaa kahta valtion 

virkaa tai tointa, suoritetaan hanelle kal
liinpaikanlisaa ainoastaan korkeampipalk
kaiscsta virasta tai toimesta. 

13 §. 
Viran tai toimen haltijalle virka-asun

noksi luovutetun huoneiston tai rakennuk
sen korjaukset suoritetaan, rnikali muualla 
ei ole toisin rnaaratty, valtion toimesta ja 
kustannuksella. Jos kuitenkin asunnossa 
havaitut viat ovat aiheutuneet asunnon hal
tijan ilmeisestii huolimattomuudesta tai 
muusta samanlaisesta syystii, on hiinen 
maksetta va korja uskustann ukset. 

Jos viran tai toimen haltija, jolla on val
tion asunto, eroaa virastaan tai toimestaan, 
on hanen samalla luovuttava valtion asun
nosta. J os sellainen viran tai toimen hal
tija kuolee, on asunto luovutettava valtion 
kiiytettavaksi kuoli11paivaa seuraavan ka
len terikuukaudcn loppuun rnennessa. Luon
toisetujen vastike on suoritetta va sen kuu
kauden loppuun saakka, jonka kuluessa 
luovutus tapahtuu. 

14 §. 
Viran tai toimen haltija, joka oman vir

kansa tai toimensa ohella maiirataan hoita
maan toista peruspalkkaista virkaa tai 
tointa, on oikeutettu saamaan tii.ydet palk
kaedut paavirastaan tai toimestaan, mutta 
toi.sesta virasta tai toimesta asianomai en 
viraston harkinnan mukaan enintaan kol
men kuukauden aikana ja enintaan puolet 
siihen kuuluvasta peruspalkasta, ellei asian
omainen rninisterio erityisista syista toisin 
maaraa. 

15 §. 
Palkkaus seka leski- ja orpokassoille me

neviit pidatykset suoritetaan tasaisin mar
koin huomioonottaen, etta sen johdosta tar
peellisiksi tulevat tasoitukset toimitetaan 
joululruun palkkauksia maksettaessa. 

16 §. 
Palkkauslain 24 § :ssa tarkoitetusta asiasta 

antamastaan p~Uitoksestii laheWi.koon kor
kein hallinto-oikeus jaljennoksen valtiova
rainministeriolle. 

17 §. 
Virantoimituksen keskeytyksen ajalta pi

datetaan palkkauslain 3 §: n 3 momentissa 
ja 14 §: ssa tarkoitetuista lisapalkkioista sa
mojen perusteiden mukaan laskettu osa 



kuin peruspalkasta on saadetty. Virantoi
mitusraha, korvaus erityisista kustannuk
sista ja lisapalkkio virkatoimien vuoksi val
tiolle koituvasta kustannusten saii tOstii pi
diitetaiin kuitenkin kokonaisuudessaan, ellei 
asianornainen rninisterio toisin maiiraa. 

18 §. 
Palkkauslain 21 § :ssii edellytetyn luvan 

myontamisestii antaa valtioneuvosto tar
peelli et maaraykset. 

19 §. 
Valtiovarainministerio antaa tarpeen vaa

tiessa tarkempia ohjeita taman asetuksen 
so vel tamisesta. 

20 §. 
U1komaanedustuksen, puolustusministe

rion, puolustusvoimain piiae ikunnan Ja 
puolustuslaitoksen seka suojeluskuntajarjes
ton ja rajavartiolaitoksen viroista ja toi
mista suoritettavista palkkauksista saade
taiin erikseen. 

21 §. 
Tatii asetusta, jolla kumotaan valtion vi

t·oista ja toimista suoritettavan palkkauk
sen perusteista 29 paivana joulukuuta 1923 
annetun lain taytiintoonpanosta 31 paiviina 
tammikuuta 1924 annettu asetus seka sen 
nojalla annetut siiiinnokset, sovelletaan 1 
piiiviista tammikuuta 1943 lukien. 

Asetus 

valtion ylimaaraisista toimista. 
Annettu Helsingissa 19 piiiviina tam.mikuuta. 1943. 

Valtiovarainministerin esittelysta siiiide
.taiin valtion ylimii.iiTiiisista toimista: 

1 §. 
Valtion virastoihin ja laitoksiin voidaan 

tulo- ja menoarvion rajoissa perustaa yli
maiiriii.sia. toimia, joihin sovelletaan taman 
asetuksen miiiiriiyksiii. 

2 §. 
Ylimiiariiisen toimen haltijalle on todis

tukseksi toimeenottamisesta annettava maii
riiyskirja, jossa on rnainittava, onko asian
omainen otettu toimeen rnaiiriiajaksi vai 
toistaiseksi. 
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3 §. 
Ylimii.iiriiisen toimen haltijalle makse

taan palkkiota sen palkkausluokan mukaan, 
johon toimi kuuluu. Ellei palkkion miiii.Tiia 
ole tulo- ja mcnoarviossa vahvistettu, on 
viraston tai laitoksen tulo- ja menoarvion 
rajoissa maiiriittavii, mihin palkkausluok
kaan toimi kuuluu. 

4 §. 
Ylimiiariiiset toimet jaetaan palk.kaus

luokkiin, joissa palkkion ja yhden ikiilisan 
miiarii vuodessa on: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

pa..lkkausluokka 

" , 
" , 
, 
" 
" , 
" 
•• 
" , 
" 
" 
" , 
, 
, 
, 
" 
" 

" , 
, 
,. 
, 
, 
, 

" , 
" , 
" , 
, 
" 
" , 

Vuosipalkkio 

12,000 mk: 
13,200 " 
14,400 " 
15,600 , 
16,800 " 
18,000 , 
19,200 " 
20,700 lJ 

21,900 , 
23,100 , 
24,600 , 
26,100 " 
27,600 " 
29,400 , 
31,200 , 
33,000 " 
35,100 , 
37,200 , 
39,300 , 
41,700 " 
44,100 " 
46,800 , 
49,500 , 
52,500 , 
55,500 " 
58,800 " 
62.100 " 
66,000 " 
72.000 " 
78,000 " 
84.000 , 
90,000 " 
96.000 " 

102.000 , 
111.000 , 
120.000 " 
135.000 , 
150.000 , 
165.000 " 
180,000 

Ikiilisa 

900mk 
900 , 
900 , 
900 " 
900 " 
900 " 
900 " 
960 " 

1,020 , 
1,080 " 
1,140 , 
1,200 , 
1,260 , 
1,320 , 
1,380 , 
1,440 , 
1,500 , 
1,560 , 
1,680 " 
1,800 1J 

1,920 , 
1,980 " 
2,040 , 
2,100 , 
2,160 , 
2,220 , 
2,280 , 
2,400 " 



12 

5 §. 
Ylimaarii.iscn toimen haltijallc, joka tiiy

tettyaan ka.ksikym.mentayksi vuotta OIJJ ollut 
paatoimeksi k.at ottavassa valtion palveluk
sessa neljii. vuott.a ja jonka vuosipallilkio ei 
nouse yli 66,000 markan, myonnetaan ikfu
lisa sen palkkausluokan mukaan, johon 
asianom.aisen rtoimi kuuluu. Jos ylimaariii
sen toimen halt.ija saatuaan ikalisiin oru 
taman asctuksen voimaan tul1tua ollut val
tion palveluksessa edelleen nelja vuotta, saa 
han toisen ikalisiin. 

6 §•. 
Ikiilisiii laskettaessa va.hennetaan se aika, 

j.ona ylimaaraisen toimen haltija ei ole 
virantoim~tuksen keskeytyksen vuoksi .toin
tansa hoitanut. 

Vii!hennyikseksi ei kuirtenkaan lueta sita 
aikaa, jonka ylimaaraisen toimen haltija on 
ollut 

a) vuosiloonalla, 
b) sairauden vuoksi toimesta vapaana, 

ellei se ole aiheuttanut palkl;:aus:lain 8 §: ssa 
siilidettya puolen palkan pidatysta, 

c) raskauden tai syi1llytyksen vuoksi tii.
miim asetuksen 10 §: n 1 momentin nojalla 
toimesta vapaana, 

d) palk.kauslain 10 § :s a maini:tuissa ta
pauksissa julki en tehtavan tai toisen viran 
tai toimen hoitamisen vuoksi esiyneena 
tointansa hoitamasta, lukuunottamatta ase
velvollisuusaikaa vakinaises a vaessa rau
han aikana, 

e) toimesta vapaana sellaisia opintoja 
vanten kuin palilclrauslain 11 § :n 2 momen
tissa sanotaan, 

f) muusta syyst.a toimesta vapaana enin
taan yhden ikuukauden saman krulenteri
vuod.en aikana, tai 

g) ilman syyta pidat·ettyna tai estettyna 
tointaan hoiiLamasta. 

7 §. 
Tulo- ja menoarvion rajoissa suoritetaan 

ylirni:iliraisen toimen haltijalle perhelisaa 
kaksisataa markkaa kuukaudessa kultakin 
hiinen elatettavanaan olevalta alle 17-vuo
tiaalta omalta, aviQPuolison. tai ottolapselta. 

8 §. 
PalJk:kio ja mahdolliset palk.kionlisat mak

setaan kuukausittain jalkeenpain kuukau
den viimeisenii arkipaivana. Palkkio mak-

setaan Jaskettuna siitiil paivas.ta, jolloin 
t·oi..m.en h.a.ltija ryhtyi toimeen, siihen. pai
vaiin asti, jolloin hiinen tyonsii. paattyy. 

Ika- ja perhelisat m.aksetaan sita .kuu
kaUJtta, jonka kuluessa asianomaincn on 
saavuttanut niihin oikeuden, seuraavan 
kuukauden alusta lukien. 

l\filloin vakinaisen viran tai ioimen hal 
tija, saatuaan virastaan tai toimestaan vir
kavapautta, on maaratty hoitamaan yli

. maaraistii. toinlta, maksetaan ha.nelle tuleva 
pa.Uclraus oetukateen. 

9 §. 
Ylimaaraisen toimen haltijalle voidaan 

tulo- ja menoarvion rajoissa maksaa kal
liinpaiikanlisaa, kalliinajan.lisaa ja muita 
palkkionlisia. 

Kalliin.paikanlisa suoritetaan samojen pe
rusteidoen mukaan kuin peruspa:lk.kaiselle 
viran tai toimen haltijalle. 

10 §. 
Naispuolisella ylimiiiirai ella toimen hal

tijalla on raskauden ja synnytyksen. vuoksi 
oikeus saada kahden kuukauden virkava 
paus taysin pallklkaeduin. 

V altion pal vel uksessa viihi.nJtaan kuusi 
kuuikautta olleen ylimaariiisen toimen hal
tijan palkkauksesta sairauden tai muun 
syyn nojalla tapahtuneen virantoimituksen 
keskeytyksen ajalta on voimassa, mita poe
ruspalkkaisen viran tai toimen haltijan 
-osalta on siiadebty. 

11 §. 
YlimiUi.raisen toimen h.altija saa kalenteri 

vuosittain vuosilomaa 
a) yhden viikon, jos han ennen lokakuun 

1 piiivaa on oNut valtion palveluk.sessa tkes
keskeytyksetta vahintaan .Jruusi kuukawtta, 

b) kaksi viikkoa, jos han on ollut viihin
tiian vuoden, 

c) kolme viikkoa, jos hiin on ollut viisi 
vuotta ja 

d) yhden kuukauden, jos hi.i.n on ollut 
valtion palveluksessa ik:y:mmenen vuotta . 

12 §. 
Tfuna asetus ei llooske tilapaiseen tehta

v.iiiin otebtua henkiloa, ei myosltiian hen
kiloii, jolla ylimiiariiinen ooimi on sivutoi 
mena, eika harjo.i.ttelijaa. 



13 §. 
Tarkemmat maaraykset taman asetuksen 

soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiova
rainministerio. 

14 §. 
Truta asetusta sovelletaan 1 paivlistii tam-

mikuuta 1943 lukien. 

Valtioneuvoston piHitos 

valtion viran tai toimen haltijain virka
asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista. 
Annettu Helsillgissii. 19 pii.iviinii. tammikuuta 1943. 

Val<tioneuvosto on valtiovarainminis.terion 
esittelysta maarannyt valtion viran tai toi

men haltijain palkkauksesta 22 piiivanii jou
lukuuta 1942 annetun lain 16 §: n nojalla: 

1 §. 
J os virkatehtavien laatu tai vir an tai 

toimen tarkoituksenmukainen hoito vaatii 
viran tai t:Joimen haltijan asumista maara
ty a paikassa tai maariitynlai ta asuntoa, 
voiclaan h.anelle valtion toimesta jarjestaa 
virka-asun'flo. 

I ryhmassii. 

1 huone ••• •• ••• •• 0 • •• • 350- 450 mk 
2 huonetta • 0 ••• l • • 0 ••• 500- 700 

" 3 , ............ 750-1000 
" 4 

" 
• 0 ••••• 0 •••• 1100-1350 

" 5 
" 

............ 1400-1600 
" 6 , 0 ••••••••••• 1650-1850 , 

7 
" 

0 ••••••••••• 

Valtiovarainministerio · maaraa enintaan 
kolm.eksi vuodeksi kerrallaan, mihin paik
k.akuntaryhmaiin viraston tai laitokse.n tai 
viranomaisen ltoittnipaikka kuuluu. 

.Ajanmukaisesta huoneistosta on vuokran 
vastike edelHiolevas.sa taulukossa o1evan 
enimmiiisrnaa.ran suuruinen-, mutta jos huo
n,eisto on vanha tai sen mukavuuclet puut
teelliset, voidaan vastiketta vahenUia taulu
kon osoittamaan vabimmaismaariian saakka. 
J os huoneisto on erikoisin mukavuuksin -va
rustettu tai jos sita kaytetaan myos yksi
tyiseen ansiotoimintaan, voidaan vastiketta 
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2 §. 
Eri palkkausluokkiin lruuluvien viran tai 

toimen haltijain virka-asurutojen normaali
nen huoneluku on oouraava: 

palkka usl uoltissa. 
kaupungeissa. ja. 

kauppaloissa. maaseudulla 
1-8 .......... 1-2 huon. 1-3 ih.uon. 
9-14 .••••..• 0. 2-3 

" 
3-4 

" 15-21 • 0 •••••••• 3-4 
" 

4-5 , 
22-26 . . ........ 4-5 

" 
5-6 

" 27-31 ••• 0 •••• • • 5-6 
" 

6-7 " 
Viran tai t.oimen haltijoille, joilla on 

edustusvelvollisuuksia, voidaan jarjestaa 
sumempia.kin huoneistoja kuin edella on 
mainittu. Huoneeksi luetaan ainoastaan 
lammityslaitteella varustettu asuinhuone ja 
keittio. Jos asuin.huone tai lreittio on pie
nempi kuin 10 m2, ei sita y!ksinaan lueta 
huoneeksi, :mutta jos sellaisia huoneita on 
kaksi 1ai useampia, lasketaan niiden yh
teisesta pinta-alasta 20 m2 yhdeksi huo
neeksi. Maa cudulla voidaan virka-asunnon 
yhteyteen jarjestiiii sauna- ja tarpeelli ia 
ullkorakennuksia seka varata puutru:ha
maata. 

3 §. 
Virka-asunnosta lampoineen pidatetiHin 

asianom.aisen ministerion an.tamien maa
raysten perusteella vast.iketta huoneiston 
laadun mukaan kuulmusittain eri paikka
kUJl taryhmissa semaa vasti: 

II ryllmiissii. III ryhmiissii. 

225- 300 mk 175- 225 mk 
325- 450 

" 
250~ 350 

" 500- 650 
" 

375- 500 , 
725- 875 

" 
550-- 675 , 

900-1050 
" 

700- 800 , 
1075-1200 

" 
825- 925 

" 1000--1200 
" 

korottaa 100-500 mal'lkaB:a lruukaude sa 
edellamainituista enimmaismaarista; jos 
taas huoneisto on erittain puutteellinen tai 
sijaitsee ul,kosaaristossa tai muualla syrjii
seudulla, voidaan taulukon osoittamista va
himmrusmaaristii vahentaa 10~00 mark
kaa. 

v a;lti<oneuvos.to maaraa palkkausluokk:iin 
32-38 kuuluvien viran tai toimen halti,iain 
asuntoetujen suuruuden ja vastiklreen kus
sakin tapauk.sessa erikseen. 

Kuulmusittain pidate.ttava vastike maara
taan tasaisin kymmenmarkoin. 
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4 §. 
Jos huoneis·tossa on uunilammitys ja sen 

haltija hankku pol.ttoaineet, maaraa asian
omairum ministerio, paljoniko 3 §:ssa maini
tusta vuokranvastiklkoosta on vahenneWivii, 
taikka jos valtio antaa polttoaineet, pal
jonko niitii vastikkeeseen sisaltyy. 

5 § .. 
Muista luontoiseduista kuin asunnoota ja 

liimmi:ista pidatetaan vastiketta kuukausit
tain: ruuasta 450-600 mk seka valosta, 
Himpimasta vedesta ja muista edwsta asian
omaisen ministerion vahvistamien perustei
den mukaan. 

6 §. 
Viran tai toimen haltija, jolla on virka-

. asunto, on veh-·ollineu luovuttamaan viran
sijaisen kaytettavaksi virantoimituksen kes
keytyksen aikana valttamattUma&ti tarvitta
van osan virka-asunnosta;. 

7 §. 
Valtioo asuntoja, joita ei ole miUiratty 

virka-asunnoiksi, voidaan antaa viran tai 
toimen hal tijoi 11 e vuokralle n ouda t1amalla 
soveltuvin kohdin tama. p&iiltoksen maa
rayksia.. 

8 §. 
Asianomainen ministerio antaa tarvit

taessa virka-asunnoista ja muista luontois
eduista ja niiden vastikkeista tarkempia 
maarliyksHi. 

9 §. 
Truman paatoksen perusteella vahvistetut 

luontoisetujen vastikkeet on pida tetta va 
kaikilta niilta viran tai toimen baltijoil ta, 
joihin sovelletaan 22 paivana joulukuuta 
1942 annettua pal'kikauslaJria. 

10 §. 
Tatii paiitosta sovelletaan 1 paivasta tam

mikuuta 1943 lukien. 

V altiovarainministeriOn:-piHitos, 

joka sisaltaa ohjeita valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annetun 

asetuksen soveltamisesta. 
.A.nnettu Helsingissii 19 piiiviina tammikuuta 1943 . 

Valtion viran otai toimen haltijain paTh 
kauksesta 19 paivana tanunikuuta 1943 an
netun asetuksen 19 §: n perusteella valtio
varainministerio maaraa; 

• 
1 §. 

Saantopallkkaisessa virassa tai palkkiotoi
messa, joka vuonna 1924 muutettiin perus
palkkaiseksi, palveltu aika luetaan ikalisaan 
nahden hyviiksi samalla tavoin kuin perus
pa1kkaisessa virassa rtai toimessa palveltu 
aika . 

2 §. 
Jos ikalisaan oikeuttava palvelus ei ole 

ollut yhtajaksoinen, vaan viran tai toimen 
haltija on, joko saatuaan omasta pyynnos
taan eron tai tultuaan virasta vapautetuksi 
tai viralta pannuksi, uudelleen nimitetty 
ikiilisaan oikeuttavaan virkaan tai toimeen, 
lasketaan ika.lisaa miiarattaessa eri palvelus
ajat yhteen, ottamalla aikai emmin viralta 
pantuun na.hden huomioon, mita palkkaus-
asetuksen 8 §; ssa on saadetty. ' 

Eri viroi sa 1tai toimissa palveltu yhta
jaksoinen aika otetaan ikalisaa laskettaessa 
huomioon yhtenai ena aikana, mutta jos 
palvelusaika ei ole ollut yhrUijaksoinen, ote
taan kustakin 'Pa.lvelusjaksosta huomioon 
vain taydet kuukaudet. 

3 §. 
Valtion oppikouJun ja seminaarin tunti

opettajan tointa pidetiian paa•toimena, jos 
siina luokkatuntien lukumiiara viikossa on 
lukuainei a va.hintaan kaksikymmenta, voi
mistelussa ja terveysopissa vabintaan viisi
toista, piirustukses a, kaunokirjoituksessa 
ja muovailussa vahintaan kaksitoista seka 
laulussa, kasitOissa ja kotitaloudessa vahln
taan kahdeksan. 

4 §. 
Koevuosiksi miiiiratty ikalisaan oikeutta

van viran tai toimen haltija on koevuosien 
aikana ja aja.lta oikeutettu ikalisiian. 



5 §. 
Laskettaessa ikaHsi:Uin oikeuttavaa aikaa 

kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yk
sityisen pal vel uksen peru.stce.ua on myos 
tastii. palvelu.sajasta tehHiva paJkkausase
tuksen 7 § :ssa mainitut viihennykset. 

6 §. 
Valtion viraston tai laitoksen on pidet

tii.vli. luettelo myonnetyi.stli. ikiilisistii. Luet
telosta tulee ltiiyda sel viUe, mitkii palvelu.s
ajat on ikalisaiin niihden luettu asianomai
selle hyvaksi. 

7 §. 
Vi.ransijainen, joka hoitaa a"OOinna olevaa 

perhelisaiin oikeuttavaa virkaa tai tointa 
tai joka on maaratty hoitamaan sellaista 
virkaa tai tointa, jonka vakinaiuen haltija, 
vapautettuna virkaansa tai tointansa hoi
tamasta, hoit.aa toista virlma tai tointa, on 
oikeutettu saamaan perhelisiiii. 

8 §. 
Vuosittain on tammikuulta maksettuja 

pa1kkauksia koskeviin tilityksiin liitettava 
papin- tai siviilirekisteriviranorhais~m todis
tukset, jotka osoitta \·at vi ran tai toimen 
hrultijan oJk,euden perhelis~H.in. 

9 § .. 
Anl()ttaessa virkavapautta sairauden pe

rusteella on sairaus todistettava laakiill'in
todistuksella. 

10 §. 
Palkkauksen maiiriiamistii varten viran

to.imituksen keskeytyksen ajalta on viras
tossa tai laitoksessa pidettii vaan luetteloou 
merkiWivii ne piiivat, jolloin viran tai toi
men haltija ei ole ollut virantoimituksessa 
samoin kuin syy poissaoloon. 
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V altiovarainministerion paatos 

valtion viran tai t oimen haltijain kalliin
paikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden 

maiiraamisesta. 

Annettu Helsingissa 19 piiiviinii tammikuuta 1943. 

Valtiovarainministerio on valtion viran 
tai toime.n haWjain palkkauksesta 19 pai
viina tammikuuta 1943 annetun asetuksen 
12 §: n nojal'la pi:iiitti;inyt, etta v.altion viran 
tai toimen haltijoille tulevaa k:alliinpaikan
lisaa maiirattaessa on noudatettava sosiaali
ministerion 14 paiviinii joulukuuta 1942 
vahvista.maa kuntien kalleus.ryhmitysta si
ten, ettii kaJleusryhmaan I kuuluvissa kun
nissa ei suoriteta mitaan kalliinpaikanJisiHi, 
kal'leusryhmissii II ja III suoritetaan 1,200 
-2,100 markkaa, kalleusryhmassii IV 1,800 
-2,700 markkaa ja kalleusryhmissa V ja 
VI 2,400-3,600 markkaa vuodessa. 

Lisaksi l()n va1tiovarainministerio valtion 
viran tai toimen haltijain virka-asunnoista 
ja luontoisetujen vastikkeista 19 piiivanii 
tammikuuta 19-:1:3 annetun valtioneuvoot<>n 
paatoksen 3 §: n nojalla paattanyt, eWi 
asuntoetujen vastike on toistaiseksi lasket
tava sanotun valtioneuvoston paatoksen 
3 § :ssa olevan I asuntoetury.hman mukaan 
niilJii paikkakunnilla, jotka kuuluvat so
siaaliministerion 11 p.iiivanii joulukuuta 
1942 Yahvistaman kuntien kalleusryhmityk
sen V ja VI kalleusryhmiiiin~ II asu.nto
eturyhman mukaan niilHi paikkakunnilla, 
jotka kuuluvat IV kalleusryhmaan, ja III 
asuntoeturyhmiin mukaan niilla paikkaknn
nilla, jot'ka kuuluvat kaltleusryhmiin I-III. 

YlHioleva saatetaan taten kaikkien asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, tam.mi kuun 29 paivana 1943. 

H. Roos. 

Y1·jo Strang. 



Vimn ja toirnen haltijoille. 

Kiertokirje 
N:o 2/H. 123 

tammikuun 29 piiivii.ltii. 1943 

virkamatkojen matkustusluokista ja pli.i.varahasta. 

A etuskokoe.lmas a on juLkaistu seuraava valtioneuvo ton paat<>s: 

Valtioneuvoston piHitos 
virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta . 

. A.nnettu Helsingissa 19 paivii.nii tummikuuta 1943. 

1\lat.kakustrumusten korvauksesta ja paivaraha ta 30 pi:iivana joulukuuta 1937 annetun 
asetUJksen 15 :n saannoksen nojalla on vaJtiollleUVOS'(O valtiovarainministerion esit
teJysta antanut seuraruvat maarayksffi: 

Matkustusluokat . 

1 §. 
l\Iarokrukustarunusten korVJausta suoritetaan 

euraavien perustei.den mukaan: 
1) Ensim.miiiseen matkustusluokkaau lue

taoo valtioneuvOstton jlisenet ja euraava1t 
viran tai toimen haltijrat: 

oikeus.kansleri, apula.isoikeuskansleri, maa
herra, k'Orkeimman oikeuden ja korkeinunan 
halJ'into-oikeuden presidentti, hovioikeud€n 
pre identt1, arkih"ipiispa, pii. pa , 1a aJVa1lan 
presidentin kanslian kansliapaalli.kko. ,·al
tiommvo ton lkan lia!Jl ja mindsterion kanslia
pailillilkko, tila tollisen paatoirnil'ltoo ylijoh
taja vam.keinlhontola1Wksen ylijohtaja, raja
vartiostojen paallikko, valtiollisen polii
sin paaJl:ikk:o. laakintohallituksen paajoh
taja, maan vi:iestonsuojelupaallikko, tuUi
hallituiksen paajohtaja, va.Won revisiolai
to:ksen ylijohlbaja, kenrarulimajuri ja hlinta 
ikorikerurnmassa viirka-asemassa oleva upseeri 
ja naihiu verrattava, otatalouspaaJlikki:i. 
sotaylioilkeuden puheenjohtaja. kenWipiispa . 
y1iopiston1 karu Jeri ja rehtori , kouluhalli-

17 .500 . 2. ~3. 788. 

tuksen ylijohtaja., valtionarkisbonhoi.ttaja, 
valtiona:rkeologi, maanmittaushal;l~tuksen 
paa,johitaja, maa,taloushalhtukse!Jl paajoh
taja, Hmatietee.llisen keskusJaitoksen joh
taja, geodeettisen laitoksen johtaja, tie- ja 
ve irakeDlUushallitu:ksen paajohtaja•, meren
lmlkuhallitmksen paiijohtaja, te3.ullJllisen ikor
keakoulun rehtori, geologisen toimikunna·n 
johtaja, merentutkimuslaitoksen johtaja, 
patentti- ja r kisterihaHituksen. ylijohtaja, 
-v~liion Leknilliserr tutkimuslaitoksen ylijoh
taJja, posti- ja lennati.nlhallituksen piili.joh
taja. valtion vira'IL tai toimen haltijain 
pal'kkauksesta annetUll! asetuksen 2 §: ssii 
mainittu sopimuspalkik:aisen viran tai toi
men haltija, jonika vuosipaJkka on 150,000 
mank!kaa tai k<n'keampi ja saastopanikkien 
y·liitar.kastajaDJ sop:imuspalkka:isen viran hal
tija seka Jllimaaraiset viran ltJUii toimen hal
tijat. jotka kuuluvat palklkansluokkiin. 39 
ja 40. 

2) Toiseen matkustushw.kkaan luetaan 
1 kohdas a mainittuja viran tai toimen 
ha1tijoita lukuunottama'tta senra11vart viran 
tai toimen haltijat: 



Peruspalkkaisen viran tai toimen haltija, 
joka kuuluu pal1klkausluokkaaru 17-38, val
tion viran t.a.i to.im.en1 haltijain pallckauk
sesta annetun aseltuksen 2 : a ma.inittu 
sopimuspalkkaisen viran tai toimen haHija, 
jonka vuosipa.Lk.ka on alle 150,000 markan 
seka ylimaarainen toimenhaJltija, joka saa 
sopi.muspallkkaa tai joka kuuhm palklkaus
luokikaan 26--38. 

3) Kolmanteeru matJkustusluokkaan lue
taan peruspalkkall>en vira.n tai toimen hal
tija, joka kuuluu palkkausluokkaan 1-16 
ja ylima.J:irainen toi.J.nen haltija, joka ku~l
luu paLkkausluokkaa.n 1-25. 

2 §. 
Valtion vira.n tai !toimen haltija, joka 

ik:uuluu 17 palkbusluokkaa. alempaam: palk
kausluokkaan ja jolta vaaditaan yliopis
tossa tai korkeakoulussa suoritettu tut
kiruto, apula.isnim.ismies, poliisiik:omisario, 
17 pa1klkausluolckaa alempaan palkkausluok
kaan kuuluva U(pseeri.viran haltija seka puo
lustuslaitoksen sotilasvirka.mies., jolla on 
luutnanttia v.as!taava vi11ka-asema, on oi.keu
tettu saamaan matka.k:ustannusten kor
vausta toi.sen matkustuslunkan muikaan. 

Piiiviiraha. 

3 §. 
Paivarahaa suoritetaan seura:avien perus-

teiden mukaan: · 
I luokassa ............. . 

II luokassa ............. . 
III luokassa ............. . 

4 §. 

150 markkaa 
130 
100 " 

" 

Viran ta.i toimen haltijwt kuuluvat paiva
rahan sooritukseen nahden Juokkiin sen mu
kaan kuin 1 ja 2 § : ssli on matkakustannus
t1en korvauksen suhtecn miilira:tt:v. 

5 §. 

'I'oimitusmies on oikeutettu la.stkemaan 
pai;varahan koro tetuiru mli.lil'in: 

1) kaupungi.s a, kauppllilas a ja taaja
vii.ki.sessa yhdyskunnassa ikorotetrouna 
50%: lla, huomioonottamalla, etta mUloin 
matka tapahtuu valtion lciiytettlivan,a ole
valia laivalla tai jun.ass3J, jossa matlkustu
jalla on tilai.suus asua, tiHJaista korotu~ ta 
ei suoriteta; 

2) Lapin llianissa, Pudasjrurven, Taival
kosken, Kuuswmon ja Posion Jrunntis a 
Oulun lkihlakuThtaa seka Puolangan, Suo
mussalmen, Hyrynsalmen, Sotkwmon, Risrti
jaTven ja Kuhmon kunnissa Kajaanin kihla
kurutaa korotettuna 25 %: lla, ei kuirtenikaan 
1 kolhdassa maariityn korotuksen ohella; 

3) matlkastlli ulkomaaUa valtiovarainmi
nisterion kurta.kin maata varten vahvista
man asteilton mukaan. 

EdelHi 3 kohdassa :maini<ttua paivarahan 
Jaskemisp&nstetta sovelletaan siitli mat.ka
vuorokaudesta aJ.Ikaen, jonka kuluessa toimi
tusmies on saapunut uJ.komaan meri- ta.i 
1 en1tosatamaan tahi ra utartie-asro:naHe taiik.ka 
muuten matkustettaessa men.nyt Suomen 
rajan yli. 

J os laivalippuun sisalrtyy ruoka, suorite
taan laivamatkasta yksi:nk.ertainen pai:va
raha. 

G §. 
Ti:i:Hii paato'ksella, joka astuu voimaan 

1 pliivana helmikuuta 1943, kumOO:aan 3 
pruvana syyskuuta 1942 annettu valtioneu
voston pa.atos virkamatkojeru matkustusluo
kista ja paiviirahasta. Tammikuun aikana 
1943 suoritetuista. vitkamatkoista suorite
taan maltkakustannusten korvausta sen 
matkustusluokan mukaan, johon viran tai 
toimen haltija on vuonna. 1942 ikuuluniUJt. 

YlHioleva saatetaan tiiten kaiklrien a.sianomaisten t iedoksi ja noudatett avaksi. 

Helsingissa, mulaliehallituksessa, rtammikuun 29 paivama 1943. 

H. Roos. 

Y rjo Strang. 



Vir·an ja toimen haUi}oil l e. 

Kiertokirje 
N: o 3/II 303. 

helmikuun 26 paivalta 1943, 

joka sisiiltiiii lain valt ion viran t ai toimen haltijan oikeudesta eHikkeeseen annetun 
lain muuttamisesta, asetuksen valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eHikkee
seen, asetuksen valtion ylimiiiiraisen toimen haltijan oikeudesta eliikkeeseen ja 
valtioneuvoston paatoksen kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisestii toi
mesta valtion palvelukseen siirtyneen henkilon oikeudesta palvelusajan lukemiseen 

eliikkeen sa.amista varten. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 
laki, asetukset ja valtioneuvoston }Jiii:itiis: 

La k i 
valtion viran tai toimen haltijan oikeu
desta elakkeeseen annetun lain muutta

misesta. 
Aunettu H elsingissa 22 paivii.na joulukuuta 1942. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muu
tetaan 30 paivana joulukuuta 1924 valtion 
viran tai toimen haltijan oikeudesta eUik
keeseen am1etun lain 1, 3, ·5 ja 17 § nam 
kuuluviksi seka lisataiin siihen ni:iin kuu
luva 6 §: 

1 §. 
V alb on viran tai pysyvaisen toimen va

kinaisella haltijalla, joka valtion viran tai 
toimen haltija1n palkkauksesta an.netun lain 
mukaan saa peruspalkkaa, on virastaan tai 
toimestaan erottuaan oikeus saada valtion 
var·oista elinkau.tista el.aketta sen mnkaan, 
kuin tassa laissa siiadetaan. 

Samoin saavat taman lain muka.an ela
ketta tiita ennen eliikkeeseen oikeutta vi en 
valtion virkojen tai toimien vakinaiset hal-

17 500. 3, 43. 1445. 

tijat, jotka eivat saa palkkausta 1 momen
.tissa mainitun lain mukaan. 

Sopim uksen perusteella tai mi:iiiraajaksi 
valtion virkaan tai pysyvaiseen toimeen 
otettu henkilo saa elaketta ainoastaan sikali, 
kuin siita on sopimusta tehtaessa sovittu 
tai erikseen ·iiadet1.y, ollen silloin sove1tu
vilta kohdilta lmornioon otettava, mita tassa 
laissa sa..notaan peruspalkkaa nauttivain 
clakeoikeudesta. 

Valtion ylimi:iiirai. en toimen haltijalla ja 
valtion omistamassa. teoUisuu..slaitoksessa tai 
muussa valtion tyossa palvelevalla tyonte
kijalHi on oikeus elakkeeseen, joka maara
taan soveltuvissa kohdin noudattamalla ta
man lain saiinnoksia. 

'3 §. 
Elakevuosiksi, jotka valtion palveluksessa 

oleva henkilo saa elakeoikeutta. varten las
kea hyvaksensa, luetaan, paitsi 11 §: n 1 mo
mentissa mainituissa tapauksissa, aika, 
minka ha1~, taytettyiii:in kolmekymmenUi. 
ikavuotta, on hoitanut sellaista valtion vir
kaa tai tointa, jonka haltijalla taman lain 
muk~"Ln on oikeus elakkeeseen, tai minka 
han, saavutettuaan mainitun ian, muuten 
on siiannollisesti viranomaisen valvonnan 
alaisena ollut valtion palveluksessa tai sel
laisessa valtion tyossa, jossa olon aja.n tyon-
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tekija saa lukea hyvakseen eUikeoikeutta 
varten. Niiden oikeus eHikevuosien laskemi
seen, jotka ovat velvolliset eroamaan kuu
denkymmenenkolmen vnoden tai sita kor
keammassa Hissii, lakkaa, kun he ovat saa
vuttaneet sen ian, vaikka viela en jalkeen 
jaisivat valtion palvelukseen. 

Milloin oikeus eUikkeen saamiseen alkaa 
ennen kuudenkymmenenkolmen ikavuoden 
tayttamistii, alkaa edellisessa momentissa 
mainittu oikeus eliikevuosien laskemiseen 
yhtii monta ikavuotta ennen tnytettya kol
menkymmenen vuoden ikaa, ei kuitenkaan 
varhaisemmasta kuin tiiytetystli kahden
kyrnmenenviiden vuoden iiista lukien. 

Siitii, missa maarin kunnan, uskonnolli
sen yhdyskunnan tai yksityisesta toimesta 
valtion palvelukseen siirtynyt henkili:i on 
oikeutettu palvelusajaksi elakkeen saarnista 
varten lukemaan hyvakseen sellaisen toimi
ajan, mliariia valtioneuvosto. 

5 §. 
Tiiyden eliikkeen miiara on kuusikym

mentii sadalta valtion viran tai toimen hal
tijain palkkauksesta annetussa laissa vah
vistetuista peruspalkoista, lruitenkin siten, 
etta korkein elake on seitsemiinkymrnentii
tuhatta markkaa. 

Kymmenen eHikevuotta oikeuttaa kymme
neen kolmaskymmenesosaan tayden eliikkeen 
miiariista ja jokainen niitii. seuraava taysi 
eliikevuosi lisaksi yhteen kolmaskymmenes
osaan siita, kunnes tay i elakemliarii saavu
tetaan. Sen jiilkeinen palvelusaika ei tuota 
oikeutta suurempaan eliikkeeseen. 

Jos kuusikymmenta sadalta valtion viran 
tai toimen haltijan peruspalkasta on suu
rempi kuin seitsemankymmentatuhatta 
markkaa, annetaan osaelaketta kultakin 
elakevuodelta yksi kolmaskymmenes osa 
seitsemastakymmenestatuhannesta markasta. 

Virka tai toimi, joka siihen lruuluvien 
erityisten palkkaetujen johdosta on sijoi
tettu alempaan palkkausluokkaan, kuin mi
hin se laatunsa perusteella olisi kuulunut, 
tai jonka haltijalla on eUikeoikeus taman 
lain 1 § : n 2 momentin perusteella, on eHi
kettii miiarattaessii luettava sen laatua vas
taavaan palkkausluokkaan. 

6 §. 
Milloin virallinen indeksi osoittaa elinku.s

tannusten, taman lain voimaan tullessa val
linneeseen hintatasoon verrattuna, kohon-

neen huomattavasti, voidaan eliikkee een 
suorittaa tulo- ja rnenoarvion rajoi. sa kal
liinajanlisaii. 

17 §. 
Elake suoritetaan, niin kauan kuin eUik

keensaaja eHia, miiariiajoin, jotka asetuk
ella maiiriitiian. 

'l'amii laki, jolla lmmotaan 12 paiVana 
huhtikuuta 1927 annettu laki valtion viran 
tai toimen haltijain oikeudesta eliikkeeseen 
anne tun lain 5 §: n selittamisesta, tulee voi
maan 1 paivana tammikuuta 1!}43. 

Asetus 
valtion viran tai toimen haltij an oikeu

desta eHi.kkeeseen. 
Annettu Helsingissii. 12 piiivanii. helmikuuta 1943. 

Val tiovarainministerin esittelystii saade
tai:in valtion viran tai toimen haltijan 
oikeudesta elakkeeseen 30 paivanii joulu
kuuta 1924 annetnn lain 23 §: n nojalla: 

1 §. 
Valtion viran .tai toimen haltijan oikeu

desta elakkeeseen 30 paivana joulukuuta 
1924 annettua lakia sanotaan tiissii a etuk
essa eHikelaiksi. 

2 §. 
Elakelain 1 § : n 2 momentissa mainittu 

viran tai toimen haltija saa eliikettii vir
kaan tai toimeen kuuluvan peruspalkan 
mukaan, jos virka tai toimi luetaan 22 piii
vana joulukuuta 1942 annetussa palkkaus
laissa saadettyyn palkkausluokkaan, mutta 
muussa tapauksessa maaraa valtioneuvosto 
eliikkeen vastaavaan virkaan tai toimeen 
kuuluvan peruspalkan mukaan. 

3 §. 
Eliikelain 1 §: n 3 momentissa mainittn

jen henkili:iiden elakkeista paattaa valtio
neuvosto. 

4 §. 
Alempana mainituissa viroissa ja toimissa 

saavat elakkeen ennen kuudenkymmenen
kolmen vuoden ikaa: 

53 vuoden iiissa sairaanhoitajatar ja mie
lisairaanhoitajatar; val tionrautateiden ve
turinkuljettaja ja -liimmittaja; seka 



38 vuoden iiissa vankilan talousvahtimes
tari, tyomestari, koneenkayttiijii, vartioesi
mies ja vartija; mielisairaalan mieshoitaja 
ja valtion palveluksessa oleva kiitilo; yli
konstaapeli, tarkastuskonstaapeli seka van
hempi ja nuorempi poliisikonstaapeli, ei kui
tenkaan sellainen, joka suorittaa yksinomaan 
kansliatoita tai muita niihin verrattavia 
tehtavia; aistiviallisknulun johtaja ja opet
taja; merenrannikolla ja Laatokalla pal
veleva luotsi; valtion.kasvatuslaitoksen joh
taja, opettaja ja katsastaja; valtionrauta
teiden ylikondukti:iori, kondukti:iori, pakka
mest.ari, junamies, asetinlaitemies, vaihde
miesten esimies ja vaihdemies; postivau
nussa palveleva viran tai toimen haltija. 

5 §. 
Sivutoimen hoito ei tuota oikeutta eUike

vuo ien laskemiseen. 

6 §. 
Eli:ikelain 5 §: n 4 momentin nojalla suo

ritetaan alempana mainituille viran tai toi
men haltijoille eliiketta seuraavasti: 

kihlakunnantuomarille 30: nnen; 
ylimiiaraiselle kiiytiinnollisen Hiaketieteen 

professorille 30: nnen; 
piirilaakarille, yleisen sairaalan yliHHika

rille ;ia alueliiakarille, miki.ili hanella ei ole 
korkeamman luokan peruspalkkaa, 25: nnen; 

vankimielisairaalan laakarillc seka piiri
cUiinli.i.iikiirille, mildi.li hii.nelHi ei ole kor
keamman l uokan peruspalkkaa, 23: nnen; 

henkikirjoittajaUe 21 :sen; 
1. palkkausluokan maanmittausinsini:i6-

rille 23: nnen; 
2. palkkauslnokan maanniittausinsini:io

rille 21: sen; 
3. palkkausluokan maanmittausinsini:io

rille 18 : nnen; 
luotsivanhimmallc 12: nnen; 
kaupungissa olevalle rannikkoluotsille ja 

ulkosaaristossa olevalle luotsille 8: nnen; 
kaupungis a olevalle sisavesiluot ille ja 

maaseudulla olevalle rannikkoluotsille 
7:nnen; seka 

maaseudulla olevalle sisiivesiluotsi.lle ja 
nuoremmalle luotsille 6: nnen palkkausluo
kan mukaan. 

7 §. 
. Vil'an tai toimen haltija, joka valtion 

v1ran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 
paivan~i tammikuuta 1943 annctun asetuk-

sen 3 Lai 4 §: n nojalla saa palkkausta yl.em
man palkkausluokan mukaan kuin mihin 
hanen virkan a tai toimensa kuuluu, saa 
eli.i.kkeen viimeksi saamansa peruspalkan 
mukaan. 

8 §. 
Posti- ja lennii.tinlaitoksen viran tai toi

men haltija saa elakkeesecn niihden l'Ukea 
hyvakseen ne vnoclet, jotka han Suomen 
kansalaisena on palvellut Yenajan aikai
se sa lennatinlaitoksessa Suomcssa. 

9 §. 
Lainvalmistelukunnan Jasen saa erot

tuaan valtion palvelukse ta eUikkcen niiden 
perusteiden mukaan, jotka ovat voimassa 
peruspalkk:aisen valtion viran tai toimcn 
haltijan elakeoikeuclesta. EUi.ketta miHi.riit
taessi.i. on toimesta tuleva palkkio, lukuun
ottamatta iki.i.-, perhe- ja kalliinpaikanli iia 
vastaavaa osaa, pidettavi.i. peruspalkkana . 
• Jos lainvalmistelukunnan ji.i.sen mnu. ta val
tion virasta saa palkkaa ylemmiin palkkaus
luokan mukaan, on eliike sen mukaan suo
ritettava. 

10 . 
Eduskunnan peruspalkkaisen viran tai 

toimen haltijalla on. iirryt tyaan eliikkee
seen oikeuttavaan muuhun valtion virkaan 
tai toimeen, oikeus eliikevuosikseen lukea se 
aika., minka han eduskunnan kanslian me
nosi.i.iinni:in perusteista 30 pi.iiviina maalis
kuuta J 928 annetun lain nojalla saa lukea 
hyvakseen eli.i.kettii varten. Samoin saa 
cduskunnan oikeusasiamiehenii ollut henkilo 
siirryttyi:iiin elakkeeseen oikcuttavaan val
tion virkaan tai toimeen, lukea eHi.kettii var
ten h;yviikseen sen ajan. minkii han on ollut 
mainitussa eduskunnan virassa. 
. Sama oikeus eliikevuosien lukemiseen on 
Suomen Pankin, Ahvenanmaan maakunta
lautakunnan, valtion teollisuuslaitoksen. 
kansaneli.ikelaitoksen tai postisiiiistopankin 
paatoimeksi katsottavan vakinaisen toimen 
haltijalla, joka on siirtynyt valtion virkaan 
tai toimeen. 

11 §. 
Tasavallan presidentin, valtioneuvoston 

tai ministerion nimittami.i.lle viran tai toi
men hal ijalle myontiii.i. eliikkeen asianomai
nen ministerio. 

Puolustusvoimien piiaesikunnan, puolus
tuslaitok en ja suojeluskuntajarjesti:in vi
ran ja toimen haltijalle myontaa elakkeen 
p uol us tusministerio. 



).Juille vira n tai toinwn haltijoille myon: 
tiHi eHikkeen a iauomaincn ~·lioikeus , Hiii
ninlwlliln: tai keskusYirasto. 

12 §. 
. Jos ylioikeus, laiininhallitus tai keskusvi

l'asto haluaa. my(inhii.i viran tai toim n hal
tijalle elakkeen eHikelain 7 · : n tai U § : n 
1 momentin nojalla. alistakoon a-;ian asian
omai"ien ministeriiin ratkaistavaksi. 

13 ~ . 
Eliikkecu suorittaa Yaltiokonttori nijn

lmin siiHi on eril{'cen .·i.iadett :•. 

J.1 : . 
.1 os henki li1. jolle \·altion pal n :>lnk:sen pc

t'ltstPella on myiinnet t~- Yakinainen elak~. 
sen .i~ilkcen tnl e chikkee.seen oikeuttann 
nllt.ion Yiran tai toimen nlkinaiseksi hal 
ti,jak.,i, alkti6n tii;di palvelukses. a ollessaan 
saako no ·taa enncn '>aamaansa eUiketti.i. 
Erottuaan viirucksimainitu ·ta Yil'a. ta tai 
toimcsta sa.a hii.n eliikk en tii.ssa palveluk
s<'ssa naut.timansa peruspalkan rnukaan, jos 
eli.ikr niiin la kcttuna on ennen mYonnct
tyi.i eHikeWi. suurempi tai yhta suu~·i kuin 
S<' . mutta jos uu ·i eHi.ke olisi pienempi knin 
uuen myonnett~· eHike, saa ban nostaa 

entiscn eUikkeC'nsa. 
15 §. 

.Jos va1tion palvelum·en perusteella ela
kettii nauttiv.a henkilii maarataan virau. i
jai·ena tai toistaisek ·i hoitamaan valtion 
virkaa tai tointa ja han tii.sta saa ta~-Wi. 
p<'ru.·palkka.a vast.;.wvan palkan, pidatetaan 
hanelle t.uleva eliike. Muns a tapaukse._ a 
asianomainen mini ·terio miiarai:i, kuinka 
nuri o a elakkeest5 on hane1le viran tai 

toimen hoitamisesta tnl<'Yan palkan lisak i 
maksettava . Elakkeen pic1attamisesta on 
ilmoitettava, v-altiokonttorille. 

Tallaista eHikett.a nauttiva henkilii. joka 
on otet tu sellai.seen valtion pysyvaiseen tyii
hon, .iota. tarkoitetaau valtion tyontekijain 
oikeuc1esta eHikkee een 17 paivii nil kesii
kuuta Hl25 annetun a etuksen 1 § :ssa, el
lai ena kuin se on muutettuna mainitun ase
tnksen muuttami e ·ta 22 pii.iviinii joulu
knuta Hl38 annetu. sa a. etuk essa, on vel
\ro]lin n luopumaan <•laketUi vastaava ta 
osasta tyiipalkkaan ·a silta ajalta, jonka han 
on tyii. sa ollut. 

16 §. 
Eliike suoritet<1an koko siltii knukaudelt.a. 

jonka aiknna cUikkeen ' aaja on kuollnt. 

17 §. 
Yalt iovarainmini:;terio anta.a iarpeen vaa

tie ·sa t arkempia ohjeita taman a ·ctnk en 
soveltamisesta . 

18 §. 
Tiitii asetusta, sovelletaan 1 piiivasUi tam 

mikuula 1943 ja silla kurnotaan 21 pai
viiu~i hclmikuuta 1925 annettu a· tus val
lion viran tai toimen haltijan oikcuuesta 
elakkeeseeu anne tun lain taytantoonpauo ·ta 
eka 17 pili\·ana joulukuuta 1928 annettu 

a ·etn ·. joka i altaa lisayksen edellamainit
t uun asetulceen. !Seka niiden nojalla anne
tnt maiirayk ·et. 

Asetus 
valtion ylimaaraisen t oimen haltijan 

oikeudesta elakkeeseen. 
Annettu llcl ingis~il 12 paivii.na helmikuuta 1943. 

\ ralliovarainministerin esittelysti.i sii.ade
taan valtion viran tai toimen haltijain oi
keude.· ta ehikkec een 30 paivanii joulu
kuuta Hl~-:1: annctun lain 1 ~ : n 4 mom ntin 
nojalla. scllaiilcna !ruin tiima pykii.Ui. on 
~:2 p~iiv~in~i joulukuuta 1942 aunetus a 
laissa, valtion ylimaiitaisen toimen baltijau 
oikeud st<.1 e Hikkeeseen: 

1 §. 
Yaltion ylimaiirai ·en toimeu haltijalla, 

jouka toimi kunlun valtion ylimiiiiraisista 
toimi ·ta lD paiviina tammikuuta 1943 anne
illS a a tnk. e ·a mainittuun palkkausluok
ka.an on oikeu · ·aada elaketta s n mukaan 
!min ,jiiljempana miiaratiiiiu. 

Yliopiston do entille, joka saa pysyviii. ta 
palkkiota, suori.tetaau eliikettii soveltama1la 
eliikela.in saiinnoksiii hanen viimeksi saa
mausa palkkiou mukaan. 

2 §. 
Elakkeen saami en );leisena edellytyksena 

on: 
etta ylimaii.rai en toimen haltija on Hiyt 

tiin.}-t kuusikymmentakolme ikavuolta tai 
saavutt anut en aikaisemman ikarajan, 
jolloin han on ,·elvollinen eroamaan, taikka 
etta han sita ennen ruumiinvian tai vahen
tvneideu ruumiin- tai ielunvoi.mien vuok ·i 
t;n kayn~i pysyvai e ti k:ykcnemattomaksi 
lointan~a hoilamaau ja 



ettii hanella sen ohe · a, pait i 6 § :ssa 
majn..ituis a tapauksissa, on vahlntaan k:rm
menen eUikkeeseen oikeuttavaa vuotta va1-
ti{)ll palvclukse . ., a ja niista viihlntiHin viisi 
viilittomasti enncn eroamista . 

3 §. 

l!lliikeYuosiksi, jotka ylimiiiiribsen toimen 
haltija ·aa laskea hyvaksecn, luetaan aika .. 
minka han, tiiytettyaiin kolmekymmenta 
vuotta ja ennenkuin on saavuttannt kun
denkymmeuen ·eitseman nwden ian, saan
nolli ' ·ti viranomaisen valvonnan alaisena 
on ollut paiitoimeksi l{atsottavassa nlltion 
palveluk e: a tai ennen siirtymiNtaan valtion 
palveluk;een, eduskunnan, Suomen Pankin, 
Ahvenanmaan maakuntalautakunniln, kan
.'Janeliikelaitok ·en tai posti ·aastOpankin paa
toimeksi katsottava;;sa vakinaisessa toimes a 
tai sellaisessa vaWon tyossa , jonka tekijiHHi 
on oikeus clakkeeseen. 

l:1imaa.raisen toimen haltijalla, joka on 
ollut valtion palveluksessa vahintaan ky:m
menen vuotta, on oikeus lukea elakkeeseen 
oikeuttavaksi ajaksi myos se aika, minka 
han, jos han olisi tullut valtion peruspalk
ka.i en vira.n tai toimen haltijaksi, olisi kol
mekymmenUi vuotta taytettyaan saanut lu
kea hYviikseen ikii1isan saamista varten 
kWl.Ila~ tai uskonnollisen ~~hdyskunnan tai 
yksityisen palveluk essa palvelemastaan 
ajasta. 

J §. 

.Jo. vaition palvelus ei ole ollnt yhtiijak
soinen, lasketaan eHikevuosia maarattiie. ·sa 
cri palvelusajat yhteen. 

Palvelu ajan ke ·keytykseksi ei kuiten
kaan lueta sita aikaa, jona valtion palve
lnkse a, oleva henkilo on ollut 

a) virkavapaana saman kalenterivuoden 
aikana vhtcensa enintaan kolme kuukautta 
:airaud~n vuoksi tai y'hden bmkauden 
muusta syysta.; 

b) iHinnonmukaisella virkaloma lla: 
c) vaWon palveluksessa kohdanneen va

hingoittumisen tai virantoimituksen n1obi 
saadun airauden johdo:ta tai julki en teh
Uivan ta.hden virkavaiJaana tai estett~' toin
tan ·a hoitamasta; tahi 

d) ilman syytii pidatettyna tai e. tettyna 
tointansa hoitamasta. 

PalvelusvuoJen jakautncssa lukukausiin 

~) 

la ·ketaan yhden lu.kukauden poissaolo vi
rantoimituksesta knndeksi kuukandeksi ckii 
lyhyempi poi ·aolo luknkauden aikana to
dellista aikaa YiisikymmenUi pro ·entt ia pi
Jemmaksi. 

Yaltioneuvo ·to voi rnyoniaa oikeuJcn lu
kea f'lakevuo.siin :en keskeytysajan, minka 
n1ltion pah~eluksessa oleva henkilo on ollut 
Yirka \-apaana tieteellista tyota tai opinto
matkHa vartcn taikka muusta samanveroi
se ta sy~-stii. 

5 §. 

Tavdcn elakkeen miHira on kuu ·ikvm
mentii sadalta valtion ylimaaraisistii 'toi
mista annetussa ru etukses a Yah vi ·tetu ·ta 
vuosipalkkiosta, kuitenkin siten, eWi kor
kcin eHike on :-;eit emankymmentiituhatta 
markkaa. 

Kymmenen elakevuoita oikeuttaa kymme
neen kolmaskymmene ·osaan tayden elak
keen maiitiista ja jokaincn niitii seuraava 
taysi elakenw ·i lisiiksi yhteen kolmaskym
mene osnan sii tii, kunnes tay i eHikemiiara 
aavuteiaan. Sen jalkeincu palvelusaika ei 

tuota oikeutta suurempaan elakkee ·een. 
.Jo.· kuusikynm1entii sadalta ylimaaraisen 

toimen haltijan vno ·ipalkkiosta on suu
rempi kuin seit emankymment~1tuhatta 
markkaa, annetaan osaelakctta kultakin 
clakevnodelta :'-'ksi kolmaskymmenesosa seit
-;ema,· tiikvmmenesHitnhanne ·ta markasta. 

llima~riii ·e11 toimcn haltijalle, jouka 
palkkio toimeen kuuluvien erityi.'3ten paJk
kaetujen johdo ta on alempi kuin mita 
toimen laatu edellyW:iisL voi valtioneuvosto 
myontiiii elakkeen toimen laatua vast.aavan 
palkkion mukaan. 

6 §. 

.Jo · ~·]imiii:iriii<>en toimcn haltijan on Yi
rantoimituk e11 aihcuttaman ruumiinvian 
tai sairanden johdo:ta valtion palvelukseen 
kyken emi:ittomanii siitii erottava, voi han 
saada snuremman elakkeen kuin mihin hii
nelli:i ian ja palvelusvuo ien perusteella 
olisi oikeus. ei kuitcnkaan enempaa kuin 
ta~Tlen eli.ikkN•n . .Jos han it:e on tahalli
sesti aiheuttanut Yahin"'on tai olennaisc ·ti 
siihen myotiivaiknttanut, voidaan hiineltii 
elake kokouaa n 'kieltaii tai sen maaraii har
kinnan mukaan alentaa . 

. J os :vlimai.iriii ..;en toimen halti,ja, jot a vi
rantoimituk en aiheuttamn ruumiinvamma 



li 

tai ·airaus ei tee kokonaan kykenemattO
maksi valtion palvelukseen, kieltaytyy, sen 
jiilkeen kun hanet on selitetty kykenevaksi 
hoitamaan toista hanelle tarjottua valtion 
virkaa tai tointa , l:lita. vastaanot.tamasta, ei 
hiin saa suurempaa eHiketli:i, kuin mihin 
hanellii elakevuosien pnn. !cella on t~iman 
asetnksen mukaan oikcns. 

7 §. 
Kun Yaltion ylimaiir~iisen toimen haltija 

heikontuneen tel'veyden, vahingoittumisen 
tai muun :·yn tahden, joka ei ole hanen 
itsensii aiheuttama, on siirrett,\- toiseen yli
mai.iraiseen toimeen, josta eHike on pie
nempi !min hanen entisesti:i. ylimaaraisesta 
t oimcstaan, saa han erotessaa n eHiketta sen 
palkkausluokan mukaan, :johon hiinen enti
nen ylimiHirainen toimensa kuului. 

8 §. 
Elakctta ci siihen oikeulettu henkilo sa

manaikaisesti saa nscammasta kuin yhdestii 
valtion toimesta . 

9 §. 
YlimiHi.riiisen toimen haltija, jo11ka maa

ri:iys toimeen on peruu tettu ent~ihden, etta 
hanen toimintansa tai kayW:iytymisensa 
toimessa tai sen ulkopuolella ei ole ollnt 
nuhteetonta, voidaan julistaa menettaneen 
oikeuiensa ehikkeesecn. Pilatos eHikeoikeu
den menettiimiscstii edelHimainitussa tapauk
sessa on alistettava asianomaisen ministe
rion vahvistettavaksi. 

10 §. 
Oikeus eHikkeen saamisecn lakkaa: 
a) lrun valtakunnan kansalaisuus mene

tetaan; 
b) kun eliikkeensaaja on yhHi.jaksoisesti 

ollut ulkomailla kolme vuotta eika ole asian
oma.iselta ministeriOlta saanut oikeutta sina 
aikana nostaa elaketta; 

c) jos elakkeensaaja iJman asianomai ta 
lupaa ryhtyy vieraan vallan palvelukseen; 
eka 

d) jos elak.keensaaja 'tnomitaan kansalais
luottamuksensa menettl:ineeksi ainaiseksi tai 
maaraaj aksi. 

Kun valtakunnan k,ansalaisuuden menet
Hinyt on sen jalleen saavuttanut seldi kun 
clilke ec1ellii 1 momentin h ja c kohdassa 

mainituista :5yist ii on meneletty, voi Yal
tioneuvosto hakemuksesta palauttaa eUik
keen. mutta olkool lmitenkin nostamatto
mat eliike-erat menetetyt. 

Elakkeensaajalle, joka karsii ehdotonta 
vapausrangaistnsta. ei rangaistusajalta mak
seta. claketta . 

11 § . 
. J os eHi.ke-eraa ei ole kolmen vuoden ku

lue sa eraautymispaiviistil lukien noste1tu. 
<>~iiist~-y e valtiolle. 

12 §. 
Eliikkeeseen oikeuttavan ylimiHiriiisen toi

men haltijan on pyyiaessaan eroa yli_maii
riiisestii toimesta.an, samalla tai viimeistiHin 
kunden lmukauden kuluessa, sen jalkeen 
kun h~i.n on saanut eron toimestaan, :mot
tava eliiketHi uhalla , eWi han, jos ei voi 
nii.yt taa laillista estettli. on menettanyt oi
kcn ten sa elakkeeseen. 

13 §. 
.J os joku katsoo, ettii elakkeen myonta

mi:;;estii piiattava viranomainen on hii..neltii 
kiclHinyt sellaisen elakkeen. mihin han on 
oikeutei tu. hakekoon piiatokseen muutosta 
kor·keimmassa hallinto-oikeudessa kolmen
kymmcnen paivan kuluessa tiedon siita 
saatuaan. 

14 §. 
11imaaraisen toimen hallijalle, jolle tasa

vallan presidentti, valtioneuvosto tai mi
nisterio on antanut maiirayskirjan, myon
tiiii eliikkeen asianomainen ministerio. 
:\Iuille ylimaiiraisen toimen haltijoille myon
Hi~i elakkeen, ellei nsianomainen ministeriO 
1 oisin miiaraii, ylioikeus, laaninhallitus tai 
keskusvirasto. 

15 §. 
Sen li aksi, mita tassa aset.uksessa on 

aiidetty, on soveltuvin kohdin voitnassa, 
mita peruspalkkaisen viran tai toimen hal
ti,ian elakkeestii on siiadetty. 

16 §. 
Yaltiovarainministerio antaa tarvittaessa 

tarkemmat ma.iiraykset taman asetuksen so
vel tamisesta. 

17 §. 
Tiita. asetusta sov.elletaan 1 paiviistli tam

mikuufa 1943 lukien. 



Valtioneuvoston paatos 
kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai 
yksityisestii. toimesta valtion palvelukseen 
siirtyneen henkilon oikeudesta palvelus
ajan lukemiseen elii.kkeen saamista varten. 
Anneltu Helsingissii 12 paivanii helmikuuta 1943. 

rojautuen 30 paivana joulukuuta 1924 
valtiou viran tai toimen haltijan oikeude ta 
eUikkceseen annetun lain 3 §: n 3 moment
tiin, sellaisena ku.in se on valtion viran lai 
toimen haltijan oikeudesta elakkee ecn an
netun lain muuttami esta 22 piiivana jou
lukuuta 1942 annetussa laissa on valtio
neuvosto valtiovaraimninisterion csittely, Ui 
nlihnyt byviiksi miiiiriita: 

1 §. 
Kunnan, uskonnollisen yhdy kunnan tai 

yksityisesta toimesta valtion palvelukseen 
siirtyneella henkilolla, jolla 19 paivii.nii 
tammikuuta 1943 valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
6 §: n nojalla on oikeus ikiilisaiin niihden 
lukea hyvakseen tallainen palvelusaika, on 
oikeus elakkeeseen nahden lukea hyviikseen 
e aika, minka han kolmekymmentii vuotta 

7 

tiiytettyaan on ollut ikiili aiin oikeuttava sa 
palveluk cs. a. 

2 ~· 
Valtion palvelukseen siirtyneella henki

lolla, jolla, tultuaan eliikeikaiin tai erotes
saan sita ennen valtion palveluk esta, on 
taman palveluk en. perusteella vahemmiin 
lmin kymmcnen eliikevuotta, ei ole oikeutta 
eliikkee een niihden lukea hyvakseen itii. 
aikaa, jonka han on ollut 1 § :s.sii maini
tus a toimessa. 

3 .. 
Henkilollii, joka kunnan kansakoulun

opettajan vira ta iirtyy eUikkeeseen oikeut
ta vaan valtion virkaan tai toimeen, on 
oikeus eliikkeeseen nahden lukea hyvak
seen se aika, minkii. han tliytettyaan kolme
kynunentii. vuotta kansakoululaitoksen ku -
tannuksista kesakuun 8 paivana 1926 an
netun lain 28 § : n, sellaisen.a kuin se on 
helmikuun 5 piiivanii 1943 annetussa laissa 
ja sanotun lain taytantoonpanosta helmi
kuun 6 pii.ivanii. 1932 annetun asetuksen 
7 ja 8 §: n mukaan saa lukea hyvakseen 
eliiketili varten. 

4 §. 
Tata paatosta sovelletaan 1 paivii.sta tam

mikuuta 1943 lukien. 

Y1Hioleva saatetaan taten kaikkien asianomaisten tiedok i ja noudatettavaksi. 

IIclsingissli, rautatiehallituksessa, helmikuun 26 paivana 1943. 

H. Roos. 

Yrjo Strang. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
:0 4/159 

26 pai valta helmikuuta 1943 

virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestii jaoituksesta vuosina 1943-1952. 

Asetu kokoelmas::>a on julka i ·tu :seuraa vu 
valtioneuvoston pai.itOs: 

Valtioneuvoston paatos 

virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestii 
jaoituksesta vuosina 1943-1952. 

Anncttu Hehringissii. 4 paivana hclmilmuta 1 H-!3 . 

V altioneuvo to on oikeusmini ·terion e.si t
telystii 1 paivana kesakuuta 1!>22 annetun 
kielilain 2 §: n 3 momentin nojalla, sellai
sena kuin ti.ima lainkohta on 5 piiivana huh
tiknuta 1935 annetussa laissa, virallisen 
tila. ton pohjalla maarannyt, etta maan 
virka- ja itsehallintoalueet on vuo ina 1943 
-1952 katsottava uomen- tai ruot:inkicli
..;iksi tai kaksil{ielisiksi seuraavasti: 

I. Kunnat. 

U1ulenmaan liiiinissii: 
J(aksikie1isid kuntia, .·1wtHi enemmi ·ton 

kielenii: 
a. Ruotsinkiclistii. vaestoi.i kolmasosa tai 

enemmiin human va~tostii: Haagnn krmp
pala, I Japinjiirvi ja Ruotsinpyh tiia. 

lJ. Rnot ·inkieli Ui vi.ie 10a vlilwmmiin lmin 
kolma ~a human vae ·tostii: Helsingin 
kaupunki, Helsingin maalaiskunta, I< eravan 
kanppala Lohjan kauppala, [Johja, Oulun
k~·lii, Huopalahti ja MyrskyUi. 

5000, :l, 43, 142U, 

Kaksikielisiii kuntia, 1·uotsi enemmiston 
kielena: 

a. Suomenkielisti.i viiestoa kolmasosa tai 
"nem.mi.in kunnan vaa.;;to ·Ui: Porvoo, Kulo
saari ja Espoo. 

b. Suomenkielista viiestoa viihemman kuin 
kolmasosa kunnan viiestostii: Loviica, Tam
misaari, Hanko, Karjaa, Karjaan kauppala, 
Kauniaisten kauppala, Pohja, Tenhola, 
Siuntio, Kirkkonummi, Porvoon maalai ·
Jmnta, l_jiljendal ja Pernaja. 

Ruolsinkielisiii kuniia : Bromarv ja Han
gon maalaish."Ullta, Tammisaaren maalais
kunta Snappertuna, Inkoo, Degcrby ja 
Sipoo. 

::\Iuut kunnat ovat suomenkielisiii,. 

Turun ja Porin liiiinissii: 

Kaksikielisiii kuntia, suomi cnernmi ton 
kielenii, ruot inkielistii vaestoo vahemmiin 
kuin kolma osa kunn.a.n vaesto ta: Turku 
ja Sarkisalo. 

J(aJcsikielisiii kuntia, 1·uotsi enemmiston 
kielena suomenkielista vaestoa Yahemman 
!min kolma osa kunnan vaestosta: ::\auvo, 
Parainen, Kemii.i ja Drag fjard. 

Ruot.~inkielisid kuntia: Houtskari, lnio, 
Yesianfjard ja IIiittinen. 

:.\Iuut kunnat ovat suornenkielisiii. 

~lhvenannw.ftn maakunnas:>a 

ovat kaikki kunnat Tuotsinkielisiii. 



Viip1trin liiiinissii : 

J[aksikielinen kunta, suomi enemmiston 
kielena, ruotsinldelista vaestoa vliheiil.Ill-iin 
kuiu kolmaso a kunnan vaestOstii: Pyhtaa. 

Muut kunnat ovat suornenkielisiii. 

V aasan liiiinissii: 
Kaksikielisiii kuntia, suorni enemmistou 

kielena, ruotsinldelista vaestoa enemmi.in 
kuin kolma osa kunnan vaestosta: Vaasa ja 
Kokkola. 

Kaksilcielisiii kuntia, ruotsi enemmisti:in 
kielena: 

a. Suomonkielista viiesti:ia kolmasosa tai 
enemmiin kunnan vaesti:ista: Kristiinankau
punki, Pietarsaari, Kaskinen ja Siipyy. 

b. Suomenkielista vaesii:ia vahemmau kuin 
kolmasosa kunnan vaesti:ista: Lapviiartti, 
'riukka, Vi:iyry, Oravainen, Jepua ja Kaar
lela. 

Ruotsinkielisiii k1mtia: Uusikaarlepyy, 
Narpii:i, Ylimarkku, Korsnas, Pirttikyla, 
Petolahti, Bergi:i, 1\Iaalahti, Sulva, Musta
saari, Raippaluoto, Bji:irki:iby, Koivulahti, 
Maksamaa, l\Iunsala, Uudenkaarlepyyn maa
laiskuuta, Pietarsaareu maalaiskunta, Pur
roo, Ahtava, Teerijiirvi, Kruunupyy, Oja, 
Luoto ja Alaveteli. 

Liianin muut kunnat ovat suomenlcielisiii. 

M uissa Ziiiineissii: 

l\Iuiden HUinieu kaikki kunnat ovat suo
menkiel.isiii. 

XVII. V a 1 t ion r aut at i e t. 

A. Talousjaksot. 
SuomenkielisHi. suomenkiel:isteu ja kak i

kielisia kaksikielisten liikeru1epaikkojen 
osalta ovat 1:nen (Helsinki), 2:nen 
(Vaasa) ja 4: s (Viipuri) talousjakso. 

3: s ( Oulu) talousjakso on suomenkieli
nen. 

B. Ratajaksot. 
SuomcnkielisHi suomenkielisten ja kak i

kielisiii. kaksikielisten liikennepaikkojen 

osalta ovat 1:nen (Ilelsinki), 2:nen (Riihi
maki), 3:s (Turlru), 6:s (Seinajoki) ja 
13:s (Kouvola) ratajakso. 

Muut ratajaksot ovat suomenkielisiii. 

C. Varikkojaksot. 
Suomenkielisiii suomenkielisten ja kaksi

kielisiii kaksikiel:isten liike1;1nepaikkojen 
osalta ovrut 1: nen (Helsinki), 2: nen 
(Vaasa) ja 4: s (Viipuri) varikkojala>o. 

3:s (Oulu) varikkojakso on suvmcnkie
linen. 

D. Varastojalcsot . 
Suomeukielisia suomenkiclisten ja kaksi

kielisia kaksikielisten liikennepaikkojen 
osalta ovat 1 : nen (Pa.sila), 2: nen (Turku), 
3:s (Vaasa) ja 6:s (Viipuri) varastojakso. 

Muut varastojaksot ovat stwrnenkielisia. 

E. Liikennejaksot. 
Suomenkielisia suomenkielisten ja kaksi

ldelisia kaksik:ielisten liikennepaikkojen 
osalta ovat 1:nen (Helsinki), 2 :neu (Kou
vola), 3:s (Turku) ja 5:s (Vaasa) liikcn
nejakso. 

Muut liikennejaksot ovat suornenkielisii.i. 

F . Liikennepwikat. 
Kaksikielisiii ovat ne liikennepaikat, jotka 

sijaitsevat seuraavilla rataosilla tai niilti:i. 
erkanevilla satama- ja haararadoilla: 

Helsinki-Si:irnainen-Kerava, 
Kerava-Porvoo, 
Huopalahti-Pernii:i, 
Hanko-Muijala, 
Kyminlinna-Kotka, 
V aasa-Tuovila, 
J epua-Kokkola, 
Kaskinen-Karila seka seuraavat liikcn

nepaikai: 
Turun, Turun-Itainen ja Kristiinan-

kaupungin asemat ja Tiukan lairturivaihde. 
Muut liikennepaikat ovat suornenkieUsiii. 

G. Konepajat . 
Kunkin konepajan ldeli on sama kuin 

sen liikennepaikan, jolla konepaja on. 
Edella oleva saatetaan tiiten asianomai~>

ten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 26 pai vana helmikuuta 1943. 

H. R oos. 

Ossian H ellrnan. 



Kaikt1le. 

Kiertokirje 
N:o 5/ 726. 

Tavarajunien Hihettaminen ilman junamiehistoa . 

.Annettu maaliskuun 18 piiivana 1943. 

Rautatiehallitus on tiiniian tekemiilUiiin piiiitoksellii 
muuttanut junaturvallisuussiiiinnon 114 § : n 4. kohdan nain 
kuuluvaksi: 

4. Kun junassa ei kuljeteta matkustajia ja siina on vain 
yksi vaunu, ei junamiehistoa tarvitse kiiyttiia. Muissa ta
pauksissa saadaan juna, jossa ei kuljeteta matkustajia, Ui
hettaa ilman junamiehi toa ja konduktOorivaunua rautatie
hallituksen kutakin aika.taululkautta varten erjkseen miil=i
riiiimilla ra.taosrlla liitteessa A miiiiratyillii ehdoilla. 

Junaturvallisuussiiiinnon 118 § :n 8. kohtaan (Aikataulu
kirjaan on otettava m. m. : ) lisiiHian : 

f. luettelo niista rataosista, joilla juna saadaan lahettaii 
ilman junamiehistoa. 

Taman rautatiehallitus kaikkien asianomaisten tietoon ja 
noudatettavaksi taten ilmoittaa. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, maaliskuun 18 piii
viina 1943. 

F. L. Lehtinen . 

tl'. N . Neronen. 

25 000. 5. 4.'l . IXOl . 
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Liite A . 

. Ta.varajunan la.hettaminen ilman juna.miehistoa. 

1. Asianomainen liikennejakson paallikko miUiraa, mitka 
tavarajunat rautatiehallituksen hyvliksymilla rataosilla Iahe
tetaiin joko jatkuvasti tai tilapaisesti ilman junamiehistoii. 

2. Jos vakinainen tavarajuna Hi.hetetiiiin ilman junamie
histoii, on liikennejakson paallikon ilmoitetta.va tastii. hy
vissa ajoin kysymykseen tuleville junanUi.hetysasemille ja 
varikkojen seka rata- ja varikkojaksojen paiillikoille ynna 
tilastotoimisto II: een. Asemien on annettava tiista ilmoi
tuksesta ti eto J t : n 120 § : n 6. kohdassa miiiirii tyille j a vari
kot antavat siitii tiedon omalle henkilOkunnalleen. Ilmoi
tuksesta tulee selvasti ilmetii, onko kysymyksessii jatkuva 
vai tilapainen junan Hihettiiminen ilman junamiehistoa. 

3. Jos lisa.. tai ylimaarainen tavarajuna liihetetaiin il
man junamiehistoii, on tasta mainittava junan kulkuun il
moittamisen yhteydessii. 

4. Tallaiseen junaan saa liittii.a ainoastaan junan paate
asemalle saakka menevia vaunuja. 1\fatkan varrella erikois
huoltoa vaativia vaunuja kuten esim. Gg, ei saa liittiiii ju
naan. Kaikkien vaunujen tulee olla varustettu ilmajarru
johdolla ja on ne kaikki kytkettliva toisiinsa niin, etta ilma 
menee ikoko junan lapi. Viimeiseksi on pantava loppuopas
teiden kiinnittami.seen tarvitta.villa lkoukui11a varustettu 
'Vaunu. 

5. Junan varustaminen matkalruntoon ja sen matka
kuntoisuuden tarkastamiseen liittyvat konduktoorin tehtiivat 
on suoritettava asemapa.allikon maaraaman pateviin henki
[on toimesta. Junapaiviilkirjaan on merkittava, kenelle se 
on annettu toimeJksi. 

Junan loppuopasteet on llihtoaseman toimesta pantava 
paikoilleen. Tarpeen mukaan on kuljettajan haltuun an
nettava varalle yo- tai paivaloppuopasteet, jotka matkan 



varrella on val.iaseman avustamana vaihdettava paikoilleen. 
Loppuopasteille on laadittava junan piHiteaseman asema
paiillikolle osoitettu kuljetuskirja (B. n: o 197 a. Lko). Paa
teasema toimittaa opasteet takaisin liihtoasemalle joko sa
manlaisessa junassa tai palautusliihetyksena. 

Vaunujen kuljetuskirjat on Hi.htoasemalla niputettava 
ja kaariWiva sopivaan paallykseen niin, etti:i. ne hukkaan
tumatta ja tahraantumatta tulevat kuljettajan hallussa pe
rille. Nippuun on liihtOaseman valmiiksi kirjoitettuina lii
tettiiva riittavii maara vaunuluetteloita (B. n: o 171 h ). 
:Huiden junasta laadittavien vaunu- y. m. ilmoitusten kir
joittamisesta ja jiittiimisesta, myos tilastotoimisto II: een 
Ui.hetettiivista, antaa asianomainen liikennejakson piiallikko 
tarpeelliset ohjeet. 

Konduktoorivaunun kalustoon kuuluvista esineistii on 
Ui.htoaseman annettava kuljettajan haltuun kaksi ketju
kytkinta muttereineen ja aluslevyineen. Naille kirjoitetaan 
paiiteaseman asemapaallikolle osoitettu kuljetuskirja (B. n: o 
197 a. Lko). Paateasema toimittaa esineet takaisin liihto
asemalle joko samanlaisessa junassa tai palautusUi.hetyk
sena. 

6. Matkalla on junan paallikkona veturinkuljettaja ja 
ka.ksinvedossa johtavan veturin kuljettaja. 

7. Tehtaessii. sopimusta tallaisen junan laheWimisesta 
junanlahetysasemalta toiselle on kaikkiin Jt:n 122 § :n 1. 
ja 2. kohdissa miiarattyihin tiedusteluihin, ilmoituksiin ja 
vastauksiin liitettava sanat: ,Juna on ilman junamie
histOa." 

8. Lahtomiiarayksen antaa junanlahettaja suoraan vetu
rinkuljettajalle. 1\Iilloin liihto tapahtuu ratapihalta, missa 
junanlahettajalla ei ole tilaisuutta henkilOkohtaisesti tavoit
taa veturinkuljettajaa, saadaan lahtomaarays antaa aseman 
henkilOkuntaan kuuluvan virantoimituksessa olevan virkai
lijan valityksella. Junapaivakirjaan on junanlahettajan 
merkittava, kenen valityksella lupa on annettu. 

9. Junan kulku on ehdottomasti niin jarjestettava, ettei 
toista junaa Uiheteta sen peraan miltaan junanliihetysase
malta eikii miltaiin puhelinvartiopaikalta, ennenkuin juna 
on saapunut seuraavalle junanlahetysasemalle tai sivuutta-



nut seuraavan puhelinvartiopaikan ja junan loppuopasteet 
an nimenomaan havaittu. 

10. Opasteita ,ohikulku sallittu" tai ,aja" ei saa nayt
tiia, ennenkuin junan loppuopasteet on nahty. 

11. Tallaista junaa koskevat junakohtaukset ja sivuu
tukset on pyrittava jarjestamaiin junanlahetysasemille. Jos 
kohtaus tai sivuutus on aikataulun mukaan tapahtuva lai
turivaihteella tai jos junan pidattaminen junanUihetysase
malla kohtausta varten aiheuttaisi junalle huomattavaa 
myohastymista, saadaan kohtaus jarjestiia muullekin lii
kennepaikalle Jt: n 136 §: n maarayksia noudattaen. 

12. Kaikki junanlahettajat ja laiturivaihteiden hoita
jat samoin kuin muutkin rataosalla toimessa olevat Tautatie
laiset ovat velvolliset erikoisesti tarkkailemaan tiillaisen ju
nan kuntoisuutta, nimiWiin loppuopasteita, mahdollisia laa
kerin kuumenemisia, kuormien siirtymistii, lovipyoriii j. n. e. 

J unan saapuessa asemalle, jossa junanliihettiija ei hen
kilokohtaisesti voi suorittaa tiita tarkkailua, on hiinen kulla
kin kerralla maarattava, kenen on tarkkailu suoritettava 
ja milla tavoin sen tuloksesta on hanelle ilmoitettava. 

13. Veturimiehisti>n on erikoisella huolella taytettava 
Jt: n '130 §: n mukainen tiihystysvelvollisuutensa, erikoisesti 
huomioonottaen, ettei mainitun pykaUin 7. kohdan maa
raysta voida soveltaa. Tahystyksen yhteydessa on veturi
miehiston kiinnitettiiva huomiota myos junan kuntoisuuteen 
ja loppuopasteiden havaitsemiseen. 

14. Kaikki junan kulkua koskevat ilmoitukset, jotka on 
maaratty annettavaksi kuljettajalle konduktoorin valitylf-
8ella, on annettava suoraan kuljettajalle. 

15. Jos junasta on laakerin kuumenemisen, kuorman 
l!iirtymisen, lovipyorien tai muun pakottavan syyn takia 
jatettava vaunuja matkan varrella olevalle liikennepaikalle, 
tapahtuu tasta aiheutuva vaihtotyo liikennepaikan hoitajan 
maariiamiin virkailijan johdolla. JiiteWivien vaunujen kul
jetuskirjat on samalla otettava kuljettajan hallussa olevasta 
kuljetuskirjojen nipusta ja nipussa olevaan. vaunuluette
loon tehtava tarpecllinen merkintii vaunun jattamisesta vali
asemalle. 



16. Jt:n 133 § :n 2. kohdan miHiraystii (radalle tai paa
opastimen taakse pysahtyneen jU.nan liikkeelle liihto) ei so
velleta tallaisiin juniin. 

17. Jos juna pysahtyy radalle, on kuljettaja velvollinen 
huolehtimaan Jt: n 133 §: n 10. kohdan toisessa kappaleessa 
konduktoorin tehtavaksi maaratysta junan turvaamisesta 
kasiopasteilla. 

Jos veturin on lahdeWiva yksinaan eteenpain tai juna 
on vietava edelleen kahdessa osassa, jaa veturinlammiWija 
junan tai junan osan vartijaksi, ellei patevaa rautatielaistii 
(~sim. ratavartijaa) ole saatu apuun. Vartijan on tiilloin 
taytettava myos Jt:n 133 § :n 14. kohdan maadiii.mat teh
tavat opasteen nayttajana veturin tai apuveturin palatessa 
junan luo. 

Jos apua tarvitaan, on kuljettajan harkittava, mista ja 
miten sitii on nopeimmin pyydettiiva. 



Kaikille 

Kiertokirje 
N:o 6/ 502 

huhtilrutm 15 paivalta 1943 

vapaalippujen vaunuluokista. 

Kullrulaitosten ja yleisten toiden minis
terio on kirjelmassaiin N: o 981, 3. 4. 43, 
ilmoittanut, muuttaen .autatiehenkilokun
nan vapaalippujen vauuuluokista kesalmun 
27 piiivana 1928 kirjelmassali.n n: o 2894, 
tammikuun 3 piiiviinii 1929 kirjelmiissaiin 
n: o 643 ja kesiilruun 5 piiiviinii 1940 kir
jelmassiian n:o 3434 antamiaan maariiyk-
iii, miiiiriinneensa, 

etta 1·autatiehallituksen piiajohtaja, yli
johtaja, johtajat ja yli-insinoori saavat va
paalippunsa ensimmii.iseen luokkaan; 

etta ne peruspalkk.aiset viran ja toimen 
haltijat, jotka lmuluvat 16: nteen tai sita 
korkeampaan palkkausluokkaan, seka ne 
ylimiiiirliisen toimen haltijat, jotka lmulu
vat 23 :nteen tai sita korkeampaan palk
kausluokkaan, ynna kanslisti, rakennusmes
tari, ensi ja toisen luokan ratamestari, pii
rustaja, toisen luokan kirjuri, ensi ja toi
sen Juokan le1mii.tintek11ikko, alemman palk
kausluokan tyonjobtaja, ensi ja toisen luo
kan lipumnyyja, asemamestari, ylemmiin ja 
alemman palkkaushwkan jiirjestelymestari, 

sabkott.:1.ja, psykotelmillisen laboratorian 
kokeenohjaaja ja apulainen, ensi ja toisen 
luokan konttoriapulainen, sairaanhoitajatar, 
te:rveysolojen tarkkaaja, desinfektoori, lii
kenne- ja konttorioppilas, vi:Fastoapulainen 
seka ne ylimaariiisen toimen haltijat, joi
den toimi vastaa sellaista peruspalkkaista 
virkaa tai :tointa, joiden haltija saa vapaa
lipun toiseen luokkaan, saavat vapaalip
ptmsa toiseen luokkaan; 

etta muut viran ja toimen haltijat seka 
tyolaiset saavat vapaalippunsa kolmanteen 
luokk.aan; 

etta viransijainen saa vapaalippunsa sa
maan vaunuluokkaan kuin vastaava vaki
nainen; 

ettli talons-, kesiikausi- ja kouluvapaali
put annetaan kolmanteen luokkaan; seka 

etta perheenjasenten vapaaliput annetaan 
samaan vaunuluokkaan kuin vapaalippuun 
oikeutetulle itselleenkin. 

Taman rautatiehallitus ilmoittaa asian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

H. Roos. 

Vilho A.nnala. 

23 51 - 43 . 



Viran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N:o 7/H 793. 

huhtikuun 15 piiivaltii 1943, 

joka sisaltaa lisaohjeita valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annettujen 
maaraysten soveltamisesta. 

Asctuskokoelmassa on julkaistu seuraava 

Valtiovarainministerion p~Hitos, 

joka sisaltaa lisaohjeita valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annettu

jen maaraysten soveltamisesta. 

Annettu Helsingissii 29 piiivana maaliskuuta 1943. 

Sen lisaksi miti:i valtiovarainministcrio on 
19 paivana tammikuuta 1943 antamassaan 
paatoksessa maariinnyt, miiiiratlUin valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauksesta 
samana piiivana annetun asetuksen 19 § : n 
ja valtion ylimaiiriiisista toimisia samana 
paiviina annetun asetllksen 13 § : n nojalla: 

1 §. 
Aika, minka tuomarintehtavien hoitami

seen oikeuttavan tutkinuon suorittanut hen
kilo, ottaen siiannollisesti osaa tuomiolmn
nassa esiintyvi.en toiden suorittami een, on 
tutkinnon suoritettuaan yhtiijaksoisesti toi
minut kihlakunnantuomarin apulaisena pa.ii
toimeksi ka tsotta vassa pal vel ukses a ole
matta samanaikaisesti muussa vieassa tai 
toimessa, luetaan ildilisiiiin 11ahden hyviiksi 
samalla tavoin kuin valtion ylimiiiiraisessa 
toimessa palveltu aika. Asianomaisen on 
ikalisaa myontavalle viranomaiselle kihla
kunnantuomarin antamalla tai munlla luo
tettavalla todistuksella selvitettiivii tiimiin 
palveluksen aika ja laatu. 

11500. 4. 43. 2491 

Aikaa, minka tuomarintehtavien hoitami
seeu oikeuttavan tutkinnon suorittanut hen
kilo on toiminut kihlak:unnanoikeuden pu
heenjohtajana olematta 1 §: ssa mainittuua 
kihlakunnantuomarin apulaisena tai maa
dittyna hoitamaan tuomiokuntaa, ei lueta 
hyvaksi iki:ilisaan nahden. 

2 §. 
Viirvi:ittynii puolustus- tai rajavartiolai

toksessa tai vi.rastovaratyontekijanii pal
veltu aika lnetaan, asianomaisen tultua val
tion peruspalkkai ·een virkaan tai toimeen 
taikka ylimiiiiriiiseen toimeen, ikiilisiiiin nii.h
den hyvaksi samalla tavoin kuin ylim~iii
riiiscssii toimcssa palvcltu aika. 

3 §. 
Sotapalveluksessa sotatilan aikana pal

veltu aika luetaan ikalisan saamista varten 
hyvaksi riippumatta siita, onko asianomai
nen sotapalvelukscssa ollessaan tayttanyt 
kaksik:vmmentayksi ikiivuotta vai ei. 

4 §. 
Hcnkilollii, joka on hoitanut avoinna ole

Yaa virkaa tai tointa tai avoinna olevia eri 
virkoja tai toimia yhtiimittaisesti nelja 
vuotta ja joka muusta valtion virasta tai 
toimesta ei saa ildilisaa, on oikeus saada 
ikalisiia hoitamansa viran tai toimen pcrus
palkan mukaan, lrnitenkin huomioonottaen 
ainoastaan sen ajan, minka han on tiillai
sissa viroissa tai toimissa yhtiimittaisesti 
ollut. 
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5 §. 
Ku1man, uskonnolliSen yhdyskUiman ta:i 

yksityisessa toimessa palveltu aika voidaan 
palkkausasetuksen Q §: n 3 momentissa miUi
ratylla tavalla lukea ikalisaan nahden hy
vaksi siita riippumatta, onko siirtyminen 
valtion palvelukseen tapahtnnut vi:i1itto
masti vai ei. 

6 §. 
Yksityisoppikoulun opettajan tointa pidc

Hi.iin palitoimena, jos asianomaisella on ollut 
vahintaan kahdenkymmenen viikkotunnin 
opetusvclvollisuus tai sitli vastaava tyovel
vollisuus. Sarna olkoon voimassa jos opct
tajalla on samanaikaiscsti viikkotunteja 
scldi yksityisessa eWi valtion oppilaitok
sessa. 

7 §. 
Kesken lukukautta alkaunt ja yhtiimit

taisesti osalle semaavaa lukukautta jatku
nut virantoimitus lasketaan ikiilisiilin nah
den kuuden kuukauden virantoimitukseksi, 
jos virantoimitusaika yhtccnsa on ollut yhUi 
pitki kuin syyslukukausi. 

8 §. 
8yyslukukaudcksi myu1metty virkavapaus 

la ketaan neljaksi kuukaudeksi ja kevatlu
kukaudeksi myonnetty virkavapaus viideksi 
knukaudeksi. Jos lukulmuden aikana allm
nnt virkavapaus jatkuu seuraaYan lukukau
den alusta, se katsotaan yhtajaksoiseksi vir
kavapaudeksi kuitcnkin siten, etta kesalo
man ajalta ei palkanpidatysta tehda. 

Vakinaiselle lulmaineidcn opettajalle 
myonnetyn osittaiscn virkavapauden aikaa 
ci ikalisaa laskettaessa vahenneta, jos asian
omainen on sina aikana hoitanut vahintaan 
puolet virkaan vakinaisc ti kuuluvista luok
kaiunnci ta. 

9 §. 
Jos naispuolinen viran tai toimen hal

tija, hanelle raskauden tai synnytyksen ta
kia myonnetyn virkavapaudcn jalkeen, on 
todistetun sairauden vuoksi cstynyt vir
kaansa tai tointansa hoitamasta, ei raskau
dcn tai synnytyksen takia myonnetyn virka
vapauden aikaa oteta palkanpidiitysta maa
riittl:iessa huomioon. 

10 §. 
Virkaa tai tointa valiaikaisesti tai sijai

sena hoitamaan maaratylle voidaan SuOl·it
taa virkaan iai toimeen kuuluva perus-

valkka kokonaisuudessaan yleensa ainoas
Laan silloin krm a ianomainen tiiyttali vir
kaan tai toimcen kuuluvat patevyysvaati
mukset ja suorittaa kaiklci siihen lmuluvat 
tehtavat. 

Viiliaikaiselle viran tai toimen haltijalle 
tai viransijaiselle palkkauslain 23 § :n ri.o
jalla lmuluva oikeus koko peruspalkan kan
tamiseen alltaa aikaisintaan kolmen kuukau
den lmlnttua palkkauslain voimaan tulosta. 

11 §. 
J os molcmmat aviopuolisot ovat sellai

scssa virassa tai toimes a, jonka haltijalla 
on oikeus saada perhelisaa valtion varoista, 
suoritctaan perhelisa ainoastaan sille avio
puolisolle, jota on pidettiiva lapsen piiii
asiall iscna elattajana. 

12 §. 
Kuukauden alusta pcrhelisiian oikeutc-

1 ullc ylimaariiisen toimen haltijalle maksc
taan perhelisa koko kuukaudelta huolimatla 
siitii, cttii lapsi on kuukauden kuluessa 
kuoll u t tai tiiyttanyt 17 v'uotta. 

13 §. 
Viransijainen on oikeutettu saamaan kal

liinpaikanlisaa sen viran tai toimcn mu
kaan, jota han hoitaa. Viran tai toimen 
haltija, joka oman virkansa tai toimensa 
ohella hoitaa toista virkaa tai tointa, saa 
kalliinpaikanlisaii oman virkansa tai toi
mensa mukaan. 

Kalliinpaikanlisan suorittaa se viran
omainen, joka maksaa piiiiasiallisen palk
kaukscn. 

14 §. 
Yliml:iiiraiscn toimen hal tijalle suOI·ite

taan kall iinpaikanlisaii huomioonotiaen, etta 
ylimiUiriiisen toimen haltijain palkkausluo
kat 1-17 vastaavat palkkausluolclcia 1-10, 
18-27 palk.kausluokkia 11-20 ja 28--40 
paUtkausluokkia 21-38 peruspalkkaisten 
viran tai toimcn haltijain palkkausastei
kossa. 

15 §. 
Palkkauslain 8 § : n 1 momentissa mall11-

tut 180 piiivaii laslretaan siita paiviista lu
kien, josta yhUijaksoinen virantoimituksen 
keskeytys alkoi. J os sairaudesta aiheutu
nut virantoimituksen keskeytys jatkuu yh
Hijaksoisesti kalenterivuodesta toiscen, ote
taan l1alkanpidatystii maiiriittiicssa huo-



mioon koko sc aika, minka ke kcytys on 
ybtajaksoisesti jatlumut. Samoin on men~
teltava k:un on kysymys keskeytyksesta, 
joka on alkanut ennen uuden palkkau lain 
voimaan tuloa ja ybtamittaisesti jatkuu sen 
jalkeen, kuitenkin siten, etta puolen pal
kan pidatys alkaa aikaisintaan 180 paivi:in 
lruluttua sanotun lain voimaan tulosta. 
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16 §. 

Palkkausasetuksen 4 §: ssa mainittujen 
viran tai toimen baltijain virkavuosiksi Ui.
hinna ylempaan palkkausluokkaan siiret
tiiessa luetaan myos virassa tai toimessa 
palvellut koeV1.10det. 

)'1Ui.oleva saatetaan taten kaiklrien asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissii, rautatiehallituk essa, huhtikuun 15 paiviina 1943. 

H. Roos. 

Y rjo Strang. 



.Tohtajille. 
Toi.mistojen, ja.ksojen ja. konepajojen pii.allikoille. 
Lennatininsinoorille. 
Rautatierakennusten rakennus- ja. tyopa!Lllikoille ja kassanhoita.jille. 
Kaikille talous-, liikenne- ja varasto-osastojen virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 8/1192. 

15 paivalta huhtikuuta 1943. 

Postisiirtollikkeen kaytantoonottaminen valtionrautateilla. 

Rautatiehallitus on, nojautuen valtiova
rainministerion postisiirtoliikkeen kaytan
toonottamista koskevaan kiertokirjeeseen 28 
paiviilta kesakuuta 1940, tana paivana paiit
tanyt, etta valtionrautateiden tulo;ien peri
misessii ja menojen suorittamisessa on 1 · 
piiivasHi heinakuuta 1943 lahtien kaytat
tiivii postisiirtoliikettii seka etta tiissa kier
tokirjeessa mainitut postisiirtotilit on otet
tava kiiytantoon samasta paiviista lukien. 
Sen lisiiksi, mita postisiirtoliikkeestii muualla 
on miiariitty, on otettava huomioon seuraa
vaa: 

I. Postisiirtotilien avaaminen. 
1. Postisiirtotili avataan rautatiehallituk

sen, talousjakson, rautatierakennuksen 
tai rautatietutkimuksen nimiin. Tilin 
avaamista pyydetaan postisiirtokontto-

a) Tulotilit: 
rautatiehalli tuksen tulotili, 
1. talousjakson 

" 2. 
" " 3. 
" " 4. 
" " 

b) MerwUlit: 

rista rautatiehallituksen talousosaston. 
johtajan valityksella. 

2. Valtion tulot ja menot on eroite.ttava 
postisiirtoliikkeessa eri tileille. Tiissii 
tarkoituksessa on valtionrautateille tu
levia suorituksia varten avattava n. s. 
postisiirtotulotilit ja valtionrautatei
den menojen suorittamista varten n. s. 
postisiirtomenotilit. 

3. Tulotileille kertyviii varoja ei saa kiiyt
tiiii menojen suorittamiseen. 

4 . . Menotilejii on kaytettavii kaikkien nii
den maksujen suorittamiseen, joita jot
kut kaytiinnolliset syyt eiviit vaadi 
kateiseUii suoritettavaksi. 

5. Jiilkivaatimusvaroja varten avataan eri 
postisiirtotili. 

6. Valtionrautateille on toistaiseksi avat
ta va seuraava t postisiirtotilit: 

po tisiirtotili N: o 3500 
" " 3501 
" " 3502 
" " 3503 

" " 3504 

rautatiehallituksen menotili, postisiirtotili N:o 3520 

5.500. 5. ~3. 2528. 

1. talousjakson 
" " " 

3521 
2. 

" " " " 
3522 

3. 
" " " " 

3523 
4. 

" " " " 
3524 

rautatierakennusten ja rautatietutkimusten menoti
lit, yksi kutakin rautatierakennusta tai rautatie
tutkimusta varten, vostisiirtotilit N: o 3530--3539 
(esim. War-Vnj rau'tatierwkennus, postisiirto.tili 
N :o 3530 j. n. e.) 

c) Jiilkiooatimusten sii1·tott"li, postis:iirtotili N: o 3545. 
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7. EdelUi.mainittujen tilien lisiik i voidaan 
sellaisille asemille, missii ka teisia ka -
avaroja tarvitaan paivittain runsaasti, 

myohemmin tarpeen vaaties a avata 
omat postisiirtotilit. Talousosaston joh
taja maariia jaksonkamreerin esityk
sesta, mille asemille on tiillainen tili 
avattava, seka antaa samalla tarpeel
liset ohjeet tilien kayttamisesta. 

8. Asemilla tassa kiertokirjeessa tarkoite
taan kai'kkia liikennepaikkoja, jotka 
tilityksen ja rahanlahetyksen suhteen 
ovat tiiydellisesti asemien veroisia. 

II. Tulojen periminen ja tilittaminen. 

A . Yleiset maariiykset. 

9. Kaikki valtionrautateilUi kertyvat, val
tiolle kuuluvat tulot suoritetaan rau
tatiehallituksen ja talousjaksojen pos
tisiirtotulotileille. Suoritus tapahtuu 
joko tilisiirtona tai tilillepanona, riip
puen siitii, onko maksajalla oma posti
siirtotili vai ei. 

10. Tuloja voidaan my08 peria kassoihin 
enti.seen tapaan, mutta kaikki kerty
neet varat, vieraita (esim. jalkivaati
musvaroja) ja menotileille kuuluvia 
varoja ( esim. takaisin perityt rpalkat) 
lukuunottamatta, on suoritettava ylla
mainHuille tulotileille. Kateisvarojen 
tarpeettoman edestakaisen liiheWi.misen 
valttamiseksi voidaan kassoihin kerty
neitii tuloja kuitenkin kayttiiii eraan
tyvien maksujen suorittamiseen, mutta 
talloin on menoihin kaytettyja varoja 
vastaava maiira siirrettava tilitoimiston 
tai talousjakson toimesta asianomaiselle 
rpostisiirtotulotilille vastaavaa posti.siir
tomenotilia h~ttaen. 

11. ~uilta valtionlaitoksilta kertyviit tu
lot, jotka tahan asti on huomattu la
hetteiden tilillii, suoritetaan tastii liih
tien tilisiirtoa kiiyttaen suoraan posti
siirtotulotilille. My08 yksityisilta ker
tyvien, etenkin suurehkojen saatavien 
periminen on jiirjestettiiva siten, etta 
asianomainen velallinen suorittaa las
kun maariin suoraan postisiirtotuloti
lille. Sita varten on velottaviin laskui
hin merkittava tulotilin numero ja 
pyyntO, etta laslmn maarii suoritettai
siin talle tilille. Tulojen perimistii 
edellii:mainitulla tavalla voidaan h~l-

pottaa myo, kin siten, etta laskun ron
kana lahetetiian valmiiksi taytetty ti
lillepanokortti, jota laskun maksaja voi 
kayttaii maksua suorittaessaan. 

B. Rautatiehallituksen tulotilille 
kertyvat tulot. 

12. Kaikki valtionrautateilla 1kertyvat tu
lot kootaan rautatiehallituksen tuloti
lille N: o 3500. Tulotilia valvoo ja 
tiliotteet tarkastaa ylikamreeri ja rtilin 
kirjanpito hoidetaan tilitoimistossa. 

13. Rautatiehallituksen eri toimistojen val
tionlaitoksilta ja yksityisilta velkomat 
luottokuljetus-, puutavara- y. m. laskut 
on pyydettiiva suorittamaan postisiirto
liikkeen vality;ksella ja huomataan 
maksu tiilloin tulona suoraan rautatie
hallituksen tulotilillii. 

14. Rautatiehallituksen toimistojen velko
mista laskuista on jliljennokset lahe
tettava tilitoimistoon, joka valvoo, etta 
laskut tulevat aikanaan maksetuiksi. 

15. Paiikassaan kateisella maksetut tulot 
suoritetaan tai siirretaan tilitoimiston 
miiaraamin viiliajoin rautatiehallituk
sen tulotilille. 

16. Talousjaksojen tulotileille kertyneet 
varat siirretiian postisiirtokonttorin toi
mesta maaraajoin rautatiehallituksen 
tulotilille. 

17. Rautatiehallituksen tulotilistii pidetiian 
tilitoimisto sa paivittain postisiirtotu
lokirjaa, johon tilillepanot merkitaan 
sille pii.ivalle, jonka postisiirtokonttori 
on tilikortin kuponkiin leimannut. Tu
lojen erittely eri tulomomenteille suo
ritetaan paakassassa, jossa myoskin laa
ditaan tulotilista kuukausittain n. s. 
p ostisiirtotuloilmoi tus, mikli tulotodis
teiden ohella anneiaan tilitoimistoon 
viimeistiian seuraavan kuukauden 14. 
paivana. 

C. Talousjaksoihin ke1·tyviit tulot. 

18. Jokaisen talousjakson ja sen alaisten 
asemien perimat tulot, lukuunotta
matta jalkivaatimusvaroja, suoritetaan 
asianomaisen talousjakson postisiirto
tulotilille (kts. 6. kohta). Tulotiliii 
valvoo ja tiliotteet tarkastaa jakson-



kamreeri ja tilin kirjanpito hoidetaan 
talousjak on toimistos ·a. 

19. Konepajojen, jaksojen, varastojen y. m. 
mui1le valtion1aitoksille ja yksityisille 
laatimat la kut velkoo talon jakson toi
misto ja on velottavaan laskuun talloin 
leimasimella merkittiiva pyynto, etta 
la· kun mii.ii.rii. suoritetaan asianomai
,'en talonsjakson posti iirtotulotilille. 

20. Posti- ja lennii.tinhallituk elle kirjoite
tut laskut lahetetiUin perimistii. varten 
entiseen tapaan tilitoimistoon. 

21. Pienemmiit laskut, varastojen myynti
ilmoitusten perusteella kannettavat 
maksut, vahingonkorvankset y. m. voi
daan edelleenkin suorittaa kii.teisellii. 
jakson- ja asemakassoihin, mutta ker
tyneet tulot on suoritettava tai siirret
tiivii. (vrt. 10. kohta) mii.ii.rii.ajoin ta
lousjak on tulotilille. 

22. Talousjakson toimistossa tarkastetaan, 
eWi asemien talousjak on postisiirto
tulotilille suorittamat 28. kohdassa mai
nitut kantovarojen tilillepanot ovat 
yhtwpitavlit a emien kantokausittain 
. o. kunkin lruukauden 3, 13 ja 23 

pii.ivii.na Uihettamien kantovarojen tili
tysten (B. N:o 147) kanssa. 

23. Niistii kantovaroista, jotka eri asemilla 
on kiiytetty tai pidiitetty erliiintyvien 
menojen suorittamiseen (kts. 29. koh
ta), tehdaan jaksonkassassa kantokau
sittain yhdistelmii., jonka mukaan me
nojen suorittamiseen kiiytetty kanto
varojen . maiirl:i jaksonkamreerin toi
me ta siirretiiii.n talousjakson posti-
iirtotulotilille sen postisiirtomeno-

tililtii. 
24. Kantovarojen tilityksisHi tehdaan jak

sonka a a tulolajeittain yhdistelmiit. 
Kaksoi kappaleet liikenne- ja lenniitin
tulojen sekii tnlli- ja kaupnnkimaksu
jen yhdistelmistii Uihetetiiiin entiseen 
tapaan tarkastustoimistoon. 

25. Talousjakson tulotilista pidetiiiin ta
lousjak on toimistossa pii.i viWi.in posti
siirtotulokirjaa. Jaksonkas.<;as a laadi
taan kuukausittain postisiirtotuloilmoi
tu samalla tavoin kuin 17. kohda sa 
rautatiehallituksen postisiirtotulotilista 
on maariitty. Po tisiirtotuloilmoitus 
tarkastetaan talousjakson toimistossa ja 
la.heteta.iin tulotodisteiden ohella tili
toimistoon viimeistiii:in seuraavan kuu
ka uden 17. piii van a. 

D. Asemien. k<mtova1·ojen tilittarninen. 

26. Kaikki a eman eri toim.istoihin ja kas
soihin kertyneet kantolajit on ·huolelli
sesti ja tarkalleen merkittiiva paiva
tiliin ·eka paivatilin o oittama karito
miiii.ra, joko samana tai viimeistaan 
·euraavana paivana, tilitettii.va kassan
hoitajalle, jonka on amalla merlritHiva 
kantovarat aseman kassakirjaan. 

27. Konduktoorien, laiturien ja. laituri
vaihteiclen kantamien varojen tilittii.mi
se Hi on voimassa, mita siita on erik
seen maii.ratty. 

28. Asemakassanhoitajan on viimeistaan 
kantopaiviia seuraavana arkipiiivana 
tai sittenkun aseman kantovarat, lu
kuunottamatta jalkivaatimusvaroja, 
joista on jiilempana maii.riitty, nousevat 
vii.hintiilin 500 markkaan, maksettava 
ne, seuraavassa kohdassa mainittu 
poikkeus huomioonottaen, talousjakson 
po tisiirtotulotilille. Kiitei kassasta on 
maii"J:iitty jalempanii 52. ja 53. koh
di ·sa. Tilillepano suoritetaan tilille
panokortilla taysin sadoin markoin ja 
yhtenii eranii erilaisia tuloja erittele
mattii.. Tilikortin kuopongin selkapuo
lelle merkitaan kantopii.iviimaiirii. Pa
not postisiirtotulotilille merkitiian piii
vittain ka akirjan vastaava-puol'clle 
ja postitQimipaika ta saatu kuitti jii.ii 
a.semalle todisteeksi. 

29. -Jos asemaka sasta on kantopii-iviina tai 
sitli seuraavien 3 piiivan aikana mak
settava palkkoja, eliikkeitii. tai muita 
suurehkoja menoja, saa asemakassan
hoitaja suorittaa menot pidiittii.malUi. 
niitii vastaavan maiirii.n saman ajan 
kuluessa kertyneistii kantovaroista, ei 
kuitenkaan jalkivaatimusvaroista. Jos 
menoera on maii.raltiian niin suuri, etta 
3 paiviin kantovarat eivat siihen riita, 
voi asemakassanhoitaja jaksonkamree
rin suostumuksella pidattaa sita varten 
5 paivan kantovarat. 

30. Ellei paikkakunnalla, jolla asema si
jaitsee, ole postitoimipaikkaa tai jos 
se on kaukana asemalta, miiiiraa talous
jakson piiiillikko, onko aseman toimi
tettava kantovaransa postisiirtotilille 
naapuriaseman vai jaksonkassan vali
tyksella. 

31. Liikennoitsija, jolla on rahtiluotto, voi 
maksaa luottovelkansa myoskin suoraan 



talousjakson tuloLilille. Aseman on 
tillloin ra:htiluottoluettelon jaljennosten 
mukana lahetettliva liikennoitsijiille 
valmiiksi tiiytetty tilillepanokortti, 
jonka kuponkiin on tehty selva mer
kinta siitii, minkli aseman hyviiksi 
maksu on talousjaksossa merkittiiva. 
Maksettuaan velkami.iariin talousjakson 
tulotilille, liikennoitsija palauttaa luet
telojaljennosten mukana postitoimi.
paikan kuitin maksunsuorituksesta lii
tettiiva.ksi aseman tileihin seka saa it
selleen rahtiluottoluettelon toi ·en kap
paleen kuitattuna takaisin. 

32. Aseman eri toimistot merkitsevi.it pai
viW.iiset rahtiluotot ja valtionlaitosten 
velkakuljetukset kantovaroina piiiva
tiliinsii seka Hihettiiviit niisHi kuljetus
kirjat ja lipputilaukset paivittain 
muun kannon yhteydessii asemakassaa:n. 
Asemaka sanhoitaja kirjoittaa rahti
luotto- ja velkakuljetusluettelot seka 
huolehtii rahtiluottomaiirien perimi
sesta liikennoi tsijoiltii. 

33. Valtionlairtosten velkakuljetuk ista on 
voimassa, mitii niista erikseen on maa
rii.tty, ja tilitys toimitetaan jakson
kassaan kerran kuukaudessa 13 pai
vii.n tilityksen yhteydessii. 

34. Asemakassanhoitajan on laskettava yh
teen kassakirjan sekii vastattava etta 
vastaava 10 pliivan kantokausittain 
sekii liihetettava kunkin kuukauden 3, 
13 ja 23 paiviina kassa:kirjan kanssa 
yhtrupitiivii kan tovarojen tilitys jakson
ikassaan. Tilitys tehdaiin lomakkeella 
B . N:o 147. 

Ill. Menojen suorittaminen postisiirtoliik
keen valityksellii. 

A . Yleiset maa1·iiykset. 

35. Valtionrautateiden menojen suorittami
nen ja lisiivarojen liihettiiminen ali
tilittiijille on yleensa toimitettava 
postisiirtoliikkeen viilityksellii. Menoja 
niiin suoritettaessa kiiytetaan aina 
postisiirtomenoti1iii ja tapahtuu suori
tus tilisiirtona tai tililtiiottona riippuen 
siita, onko maksunsaajalla oma posh
siirtotili vai ei. 

36. Muille valtionlaitoksille ja liikeyrityk
sille tulevat maksut, jotka tiihiin asti 
on huomattu Hihetieiden tili1Hi., suori-

tetaan tastii liihtien yksinomaan posii
siirtoliiketta kiiyttiien. 

37. Palkat, eUikkeet, elinkorot, matkalaskut 
seka paikalliset pienehkot maksut voi
daan uorittaa kiiteisellii. 

38. Postisiirtotulotilille liikaa suoritetut, 
maksajalle palautettavat eriit eli n. s. 
takaisinmaksut suoritetaan takaisin m.e
notilin viilityksellii. 

39. Postisiirtomenotililtli maksetut tai mak
settavaksi miiiiriityt, miiiiraajan ku
luessa nostamatta jiiiineet menoerat on 
palautettaessa merkittiivii menotilin ve
loitukseksi (tulopuolelle) . 

40. Kaikki postisiirtoliikkeen viilityksella 
maksettavat laskut ja listat on varus
tettava hyviiksymis-, kirjaus- ja tarkas
tusmerkinnoillii sekii maiiriittiivii mak
set.tavaksi samalla tavoin, kuin kiitei 
sella ma:ksettavista laskuista ja lis
toista on maariitty. 

41. Maksuja postisiirtomenotililta suoritet
taessa on kiiytettava valtionrautateiden 
omia tilisiirto- ja tililtiiottokortteja. 
Tilikortei ta tehdiHin piiivittiiin lomak
keelle A. N: o 55 luettelo, joka kirjoi
tetaan kopioimalla (kts. 76. kohta) 
kaksin kappalein, jotka molemmat ovat 
tilin ka.yttajiin allekirjoitettava. Tili
kortteja ta1loin ei tarvitse allekirjoit
taa. Tilikortin kuponkiin merkitiian 
lyhyt selitys tai tiedonanto (esim. las
kun numero ja paivays) maksun laa
dusta. Edelliimainitut luettelot liihe
tetiian tilikorttien ohella postisiirto
konttoriin, joka 'Palauttaa luettelon toi
sen kappaleen leimattuna maksajalle 
kuitiksi. 

42. Postisiirtokonttorin kuittaus maksun
suorituksesta (tilikortin kuponki tai 
edelliimainittu luettelo leimattuna) on 
katsottava riittiiviiksi kuittaukseksi 
valtion tileissii. 

B. Ratdatiehallituksen menot. 

43. Rautatiehallituksen (keskushallinnon) 
menot ja muut tilitoimiston kautta 
suoritettavat maksut suoritetaan rauta
tiehallituksen menotililta, postisiirto
tililta N: o 3520. Tiliii kiiyttaii tilitoi
misto ja tilikorttiluettelot allckir joittaa 
ylikamreeri yhdessa. piiiilt:assanhoitajan 
kanssa. 



4:4. Talousjaksojen, rautatierakennusten ja 
rautatietutkimu.sten tarvitsemat li a
varat toimittaa tilitoimisto ylliimaini
tulta menotililta asianomaisten posti-
iirtomenotileille tilisiirtoa kayttiien. 

45. Kiiteisellii suoritettavat rautatiehalli
tuksen menot, kuten maksut ulkomaille, 
palkat, matkalaskut y. m. suoritetaan 
piiiikassasta. Tiihan tarvittavat kiiteis
varat nostetaan tililtaottokortilla rauta
tiehallituksen menotililta. 

46. Rautatiehallituksen posti iirtomenotilis
tii. pidetaiin tilitoimistossa piiivittiiin 
postisiirtomenokirjaa, johon kaikki tili
siirrot, tililtiiotot ja tilillepanot merki
tiHin sen piiivan· kohdalle, jona posti-
iirtokonttori on ne tileis aiin huoman

nut. Taman vuO'ksi voidaan tilimer
kinnat kirjata postisiirtomenokirjaan 
vasta itten, kun postisiirtokonttori on 
tilikorttiluettelon kuitattuna palautta
nut. Rautatiehallituksen postisiirto
menotililtii maksettujen menojen erit
tely eri menomomenteille suoritetaan 
ja menotodisteet sailytetiiiin paakas
sassa. Paiikassa laatii menotilistii lmu
kausittain n. s. postisiirtomenoilmoituk
sen, joka allekirjoitettuna toimitetaan 
menotodisteiden ohella tilitoimistoon 
viimeistaan seuraavan kuukauden 14 
piiiviinii. 

0. V altionmutateiden linjahallinnon, paa
kat~epajojen ja puutavaraliikkeen rnenot. 

47. Jokainen talousjakso suorittaa omat, 
siihen kuuluvien jaksojen ja konepajo
jen sekii puutavaraliikkeen menot, lu
kuunottamatta kiiteisella suoritettavia 
menoja, oman posti iirtomenotilinsi.i 
(kts. 6. kohta) valityksella. Tilikortti
luettelot allekirjoittaa jaksonkamreeri 
yhdessii jaksonkassanhoitajan kanssa. 

48. Menotililleen tarvitsemansa katteen ti
laa talousjakso tilitoimistosta, joka toi
mittaa lisavarat tilisiirtoa kiiytUien suo
raan talousjakson menotilille. 

49. Postisiirtomenotilin kautta maksettavat 
laskut ja listat merkitaiin kirjoihin ja 
miiiiriitiiiin maksettavaksi jaksojen ja 
konepajojen toimistoissa seka liihete
tiiiin jaksonkamreerille tarkastamista 
ja ma:ksattamista varten. Talousjakson 
toimistossa niistli kirjoitetaan tilisiirto-
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tai tililtiiottokortit ja tilikorttiluettelot 
41. kohdassa mainitulla tavalla. 

50. Talou.sjak on postisiirtomenotilista pi
detiiiin talou.sjakson toimistossa posti
siirtomenokirjaa ja jaksonka.ssassa laa
ditaan po tisiirtomenoilmoitu.s samalla 
tavoin, kuin 46. kohdassa on rautatie
hallituksen postisiirtomenotilista miia
ri:itty. Postisiirtomenoilmoitus tarkas
tetaan talousjakson toimistossa ja lahe
tetiian menotodisteiden ohella tilitoimis
toon viimeisUiiin seuraavan kuukauden 
17 piiiviina. 

51. Asemakassoista kateisellii maksettavat 
palkka-, elake- y. m. lis.tat liihetetaan 
talousjaksosta suoraan asemille. Mak
suihin tarvittavat lisavarat (vrt. 29. 
kohta) liihettaa jaksonkamreeri talous
jakson postisiirtomenotililta. Asemien 
on tilattava tarvittavat varat n.iin hy
vissa ajoin, etta rahat ehtivat perille 
listojen maksupaiviksi. Varoja Hi.he
tettaessa sellaiselle paikkakunnalle, 
missii ei ole Suomen Pankin konttoria, 
voidaan tililtaottokorttiin liittaa raha
lajiluettelo, jotta postisiirtokonttori tai 
postitoimipaikka voisi toimittaa ase
malle sdpivat rahalajit. 

52. J aksonkas asta saamistaan lisavaroista 
on asema:kassanhoitajalla oikeu.s pidat
taa it.selleen kateiskassa, jota kaytetiian 
aseman ja sen toimistojen vaihtokas
sana ja josta voidaan suorittaa myos
kin pienehkoja ennakkoja y. m. kiireel
lisia maksuja. 

53. Talousosaston johtaja, kuultuaan lii
kennejakson piiiillikkoa, vahvistaa maa
ran, mihin aseman kateiskassa korkein
taan saa nousta. 

54. Asemilla maksetut listat y. m. kateis
kassasta mahdollisesti suoritetut mak
sut tiliteta.iin kunkin kuukauden 3, 13 
ja 23 paiviinii. tilityslomakkeen (B. 
N: o 147) ohella jaksonkassaan taydelli 
sina yhdistelmina. 

D. Ratdatiemkennusten ja 1-autatietutki
musten rnenot. 

55. Jokainen alitilittajanii toimiva rauta
tierakennus tai rautatietutlcimu.s suo
rittaa menonsa sekii nostaa kateismak
suihin tarvittavat varat omalta posti
siirtomenotililtaan (kts. 6. kohta) . Tili-



6 

siirto- ja tililtao! tokortit allekirjoittaa 
raulalierakennuksen paiillikko yhdessa 
kassanhoitajan kanssa. Rautatietutki
mu ten tilis-iirto- tai tililtaottokorttien 
allekirjoituksesta maarataan ku akin 
tapaukses. a erikseen. 

56. T'ili1leen tarvitsemansa varat tilaa rau
tatierakennus tai rautatietutkimus tili
toimi tosta, joka toimittaa ne tilisiir
rolla suoraan tilaajan po ·tisiirtomeno
tilille. 

57. Postisiirlomenotilin tilillepanot, tili
siirrot ja tililtaotot merhtaiin paivit
l~iin posti iirtomenokirjaan samalla ta
vo}n, lrnin 46. kohda sa on rautatie
hallituksen menotilisUi maarlitty. Ti
lista Ui.heteUi.an kuukausittain rautatie
l'akcnnustoimistoon postisiirtomenoil
moitus, jo ' a kaikki kuukauden menot 
eritellaan momentittain. Menoilmoitul<-
een liitetalin kaikki kuukauden ku

luessa saapuneet t iliotteet. Postisiirto
menoilmoitus tehdaan samalla tavoin 
lmin kassatili-ilmoitus. 

5 Rautatierakennuso aston kamrecri tar
kastaa rautatierakennusten ja rautatie
t utkimusten postisiirtomenoilmoi tukset 
niihin lruuluvine tiliotteineen ja meno
todi teineen ·ek~i kirjoiLtaa menoilmoi
tuksista ;~·hdistel man, joka lahetetaa n 
menoilmoitusten ja -todjsteiden seuraa
mina tilitoimistoon. 

59. Yk ·ityi kohtaiset mi:Uirayk et rautatie
rakennusten ja rautatietutkimusten 
posti. iirtomenotilien kaytostii ja kir
janpidosta antaa rautatierakennusosas
ton johtaja. 

IV. J alkivaatimusten suorittaminen posti
siirtolli~een valityksemi.. 

60. JJiihetyksille asetetut ja valtionrauta
teiden asemilla kannetnt ja1kivaatimuk
set maksetaan seka valtionrautateiden 
omassa liikenteessa ettii yhdysliiken
teessa kotimaisten yksityisten rauta
teiden kanssa Hihettajille yksinomaan 
sita varten a vatun posti iirtotilin N : o 
3545 va.lityksella. 

61. Yksityiset I'aLltatiet hoitaYat it e nai
den l'autateiden asemilla kannettujen 
jalkivaatimusmiiii.rien tilityk en ja suo
rittamisen laheWijille. Kansainviili
silUi rahtikirjoilla. kuljetetuillc Hihetyk-

sille asetetnista jiilkivaatimul<si ta ovat 
voin1assa 11iisHi erik een annetut miia
raykset. 

62. Jalkivaatimuksista ei kirjoiteta el'i jal
kivaatimuskirjoja. vaan riittaa jalki
vaatimukscn a ettamiscsta rahtikirjaan 
tehty liihettiijan merkinta ja lahetys
aseman leima imella merkitsema sana 
,Jalkivaatimus". Liihetysaseman (toi
mi ·ton) tnlee kunkin kuu.kauden 3 pai
vana Hi:hettaa tilitoimiston jiilkivaati
musjaostoon pa.ivajarje tykse a laa
dittu luettelo (lomake B . N: o 236) 
edellisen kunkauden aikana asetetuista 
jalkivaatimnksista. Kalkkioimalla kir
joitettu jiiljenno on samalla liihetet
tavn tarkastu toimiston yleiseen jaos
toon (Trt I). 

63. Maiiraaseman (toimiston) 011 paivittain 
kuljetuskirjoista merkittiiva kaikki ji:i.l
kivaatimukset erityi een jalkivaatimus
paivakirjaan B. ~: o 1 6 p .. kuukausit
tain juoksevassa numerojarjestyksessii. 
Paiviikirja UiyteUian siina o1evien otsi
koiden mukaisesti ja kirjoitetaan kalk
kioimalla kolmin kappalein, joista jal
jenni:iskappaleet Uihetetaan kuukau it
·tain seuraavan kuulmndcn 3 paiviina 
toinen tilitoimisto11 jiilkivaatimusjaos
toon ja toinen tarkastustoimiston ylei
seen jaostoon (Trt I). Toimituspalk
kio merkitaan asianomaiseen sarakkee
seen riippumatta siitii, onko se kan
nettu lahetvs- vai maiiraasemalla. 

64. Ku11 jalkiv~atimusmii.arii on kannettu, 
merkitiiiin kantopiiivii paivakirjaan 
seka. kirj o i tetaan j alki vaa tim usmiUiran 
suuruinen la,hettajalle osoitettu tili
siirto- tai tililtaottokortti riippuen 
siita, onko Jahettajallii oma postisiirto
tili vai ei. Tilikorttiin merkitaiin ase
man paivaleima ja sen allekirjoittaa 
aseman tai toimiston paallikko. Mil
loin samallc la.hettajalle on maksettava 
useita jalkivaatimu.ksia, voidaan ne 
me1·kita amalle kortille, jolloin ne 011 
eriteltava lmpongin selkapuolella. 

615. Edellamainitut tilikortit merkitaan ase
malla tai en toimistoissa lomakkeelle 
B. N : o 187 ps. tehtavaan luetteloon, 
joka kirjoitetaan kalkkioimalla kohnena 
kappaleena A, B ja C seka allekirjoi
tetaan kuten edellisessa kohdassa tili
korttien allekirjoittamisesta on maa
ratty. Luettelon A ja B kappaleet on 



siirto- ja ottokortteineen piiivittain la
hetettava tilitoimiston jalkivaatimus
jaostoon. La.hetyspaiva on merkittava 
jalkivaatimuspaivii.kirjaan. Luettelon C 
kappaleet sailytetaan asemalla tai sen 
toimistoissa aikajarjestyksessa. 

66. Jos asemalla on useita toimistoja, jotka 
kantavat jalkivaatimuksia, on jokaisen 
toimiston paivittiiin tiliteWiva jalki
vaatimuskantonsa eri kuittia vastaan 
asemakassanhoitajalle, joka suorittaa 
kunakin paivana kannettujen jalkivaa
timusten yhteismaaran niinikaan piii
vittiiin yhtenii erana erityisellii jiilki
vaatimusten tilillepanokortilla posti
siirtotilille : o 3545. Eri toimistojen 
osuudet eritellaan tilikortin kupongin 
selkiipuolella. Postitoimipaikasta tai 
asemakassanhoitajalta · saatu kuitti lii
tetiian .todisteeksi luettelon B. N: o 
187 ps. C kappaleeseen. 

67. Kannetut ja jiilkivaatimusten posti
siirtotilille suoritetut jalkivaatimus
miiiiriit merkitaiin aseman kassakirjan 
asianmukaisiin sarakkeisiin. 

68. Kaikista kuukauden aikana la.hete
.tyista tilikorttiluetteloista (B. N: o 
187 'Ps.) tehdaan (toimistoittain) kuu
kauden vaiMeessa lomakkeelle B. N: o 
188 ps. eri yhdistelmii, joka viimeis
tiian seuraavan kuukauden 3 paiviina 
Hi:hetetiiiin tilitoimiston jiilkivaatimus
jaostoon. 

69. Jii.lkivaatimuspalkkio, joka erikseen 
merkitaan rahtikirjaan, kannetaan ja 
tilitetaan yhdessii rahti- y. m. maksujen 
kanssa. Jiilkivaatimuspalkkio · pake
teista kannetaan pakettimerkkeinii. Yh
dysliikenteessii yksityisten rautateiden 
kanssa jalkivaatimuspalkkio merkitaan 
miiiirarautatien jako-osuuteen. 

70. Tilitoimisto,n jiilkivaatimusjaoston on 
paivittain tarkastettava asemien kir
joittamat tilikortit ja tilikorttiluette
lot (B. N: o 187 ps.), tarkistettava siir
tokonttorista saatujen kuponkien ja ti
liotteen avulla, etta luettelot ovat yh
tiipitlivat jiilkivaatimusten siirtotilille 
maksettujen miiiirien kanssa, seka miiii
riiWiva. jalkivaatimusmiiariit maksetta
vaksi liihettiijille postisiirtotililta N :o 
3545. Maksumiiariiysta varten laadi
taan tilikorttiluetteloista yksi tai 
useampi yhdistelmii, jotlka jaoston
piiii.llikko ja kirjanpitaja allekirjoitta-
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vat., miukii jiilkeeu nc liihetetbian tili
korttien ja luetteloiden ohella post.i
siirtokonttoriin . 

71. I.1iikennoi1sijoiden jalkivaatimuksia kos
kevat valitukset ja tiedustelut on toi
mitetta \ 'a tilitoimiston ja1kivaatimus
jaostoon, jonka on hankittava asiasta 
sclvitys ja tarpeen vaatiessa ilmoitet
tava siita talousosaston johtajalle 
enempiii toimenpiteita varten. 

V. Kateiskassat. 

72. Kateiskassa on pidettavii mahdollisim
man pienena ja saa se, palkan- ja 
eliikkeenmaksupiiiviii lukuunottamatta, 
nousta korkeintaan siihen mi:Hiraan, 
mikii asianomaisen kassan enimmais
maariiksi on vahvistettu. 

73. KiiteiselUi. kannettuihin ja suoritettui
hin maksuihin sekii kassavarojen siiilyt
tamiseen nahden ovat edelleenkin voi
massa valtionrautateiden kassoja ja 
kassanhoitajia koskevat ohjesaannot ja 
maaraykset. 

VI. Erinaisia maarayksia. 

74. Postisiirtoliikkeen kiiytoosii yleensii, ti
likortti~n tayWimisessa y. m. on sovel
tuvissa kohdin noudatettava postisaiis
ti:ipankin julkaisemaa ,Ohjeita posti
saasti:ipankin siirtoliikkeen kayttajille"
nimistii ohjevihkosta, joka on saata
vissa kaikista postitoimipaikoista. 

75. PostisiirtoJiikkeessii tarvittavia tilikort
teja ja lomakkeita saa tilata valtion
rautateiden painatustoiden jaostosta. 
Rautatierakennukset ja -tutkimukset 
tilaavat tarvitsemansa tilikortit posti
siirtokonttorista. Tilikortit on tilat
tava ajoissa ja tilauksessa on aina mai
nittava tilinomistajan nimi seka tili
kortin nimitys ja tilin numero ( esim. 
2. talousjakson tilillepanokortti, tulotili 
N :o 3502) . 

76. Tilisiirto- ja tililtiiottokortit on siiily
tettavii lukitussa siiilytyspaikassa ja 
siten, etta ne eiviit joudu sivullisten 
kasiin. Tilikortit on kirjoitettava sel
viisti mustekyniillii tai kirjoituskoneella 
eika niita saa raaputtaa, pyyhkia yli 
eikii muuttaa. 'l'ilikorteista tehdyt 
luettelot kirjoitetaan kopiokynii.lla tai 
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kirjoituskoneella. Vaarinkirjoitet uL, tah
riintuneet tai muutoin kayttokelvotto
miksi tulleet tilikortit on tehtavii mi
tattomiksi. 

77. Taman 'kiertokirjeen kaytiintoon sovel
tamista, kirjanpitoa y. m. koskevat lisa
maaraykset ja ohjeet antaa tarpeen 
vaatiessa talousosaston johtaja, paitsi 

asemia ja liikcnnoitsijoitii ko keYalta 
osalta, joille miiiirayk: cL anta.a tariffi. 

· osaston johtaja. 
78. Taten kumotaan ne kohdat valiionrau

ta.teiden kassoja koskevista ohjesalin
noista ja mliarayksista, jotka ovat risti
riidassa tassa annettujen maiirayste11 
kanssa. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 15 paivana huhtikuuta 1943. 

H. Roos . 

Yrjo Stmng. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 9/H 879. 

huhtikuun 30 paivalta 1943 

valtion tyossa olevien tyontekijain oikeudesta elakkeeseen annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

.Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 
asetus: 

Asetus 
valtion tyossa olevien tyontekijain oikeu

desta elii.kkeeseen annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

A.nnettu Helsingissii. 16 pii.iviinii. huhtikuuta 1943. 

Valtiovarainministerin esittelysta Lisataan 
valtion tyossa olevien tyontekijliin oikeu
desta eliikkeeseen 17 paivana kesakuuta 
1925 annettuun asetukseen 2 a ja 6 a § 
seka muutetaan asetuksen 2 ja 6 §, sellai
sina kuin ne ovat 22 paivana jouluh-uuta 
1938 annetu.ssa asetuksessa, niiin kuulu
viksi: 

2 §. 
EHik!keen saamisen ehtona on: 
etta tyontek.ija on tayttanyt kuusikym

meDJtiikdlme ikavuotta taikka etta han sita 
ennen ruumiinvian tai vii.hentyneiden ruu
miin- tai sielunvoimien vuoksi on kaynyt 
pysyva:isesti kykenemiilttomii.ksi 1 §: ssa mai
nittuun tyohon; ja 

etta hanelUi sen ohessa on vahintaan kym
menen elakkeeseen oikeutJtavaa pa~velus
vuotta seka etta han ennen kuuttakym
mentii.seitsemaa ikavuottaan tai, milloin han 
sita ennen on eronnut valtion tyosta, ennen 
eroamistaan on ollut viiden Uihinnii edelli
sen vuoden aikana vahintaan kaksitoista 
.tyoviikkoa kunakin kalenterivuonna seka 
naina viitena vuotena yhteensa vahintaan 
satakalksikymmentaviisi tyoviikkoa 1 § :ssii. 
tnainitussa tyoosii. 

21.000. 5. 43. 2688. 

Jos •tyontekijan on valtion tyon aiheutta
man ruumiinvian .tai sairauden johdosta 
va1tion tyohOn kykenemattomana siita erot
tava, voi han saada eliikk<*ln riippumatta 
siita, onko han saavuttanut sen ian, josta 
oikeus elakevuosien •luke:miseen alkaa, seka 
elii'kevuosien lukumaarasta ja palvellusajan 
pituudesta. J os han itse tahallisesti on ai
heuttanut vahingon tai olennaisesti siihen 
myotavaikuttanut, voidaan hane1ta eHike 
kokonaan kieltaa tai sen maaraa harkinn.an 
mukaan alentaa. 

2 a §. 
Jos tyontekija on vuosien 1939-1940 

sotatapahtumien johdosta menettiinyt tyo
paikkansa eika ole vuoden 1940 aikana ol
lu>t 1 § : ssa mainitussa valtion tyossa, al
koon sanotun seikan katsottako katkaisseen 
hlinen tyosuhdettaan valtioon, mikali han 
viimeistaan vuoden 1941 aikana on uudel
leen tu'llut 1 §: ssii mainittuun valtion 
tyohon. 

6 §. 
Tayden eHi:kkeen miiara on kuusikym

menta sadalta niiden tyotulojen vuotuisesta 
keskimaara ta, jotka tyontekija 2 § :ssa mai
nitun viiden kalenterivuoden aikana on saa
nut valtion •tyosta, ylityosta saatuja palk
kioita lukuunottamatta, kuitenkin si.ten, 
etta elake tasoittamalla ylospain maa
rataan taysiksi sadoiksi markoiksi. Luon
toised ut ovat rahassa arvioitav&t paiilclra
kunnan keskihintojen mukaan. Korkein 
,tayden eHikkeen miiiira on saadetty laissa 
valtion viran tai toimen halltijan oikeudesta 
ellikikeeseen. 

Jos ne ltyotulot, joiden mukaan tyonlteki
jan eUikkeen suuruus on ~askettava, ovaJt 
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va.hentyneet tyoota poissaolon ,tai vab.en
tyneen tyokyvyn takia taikka siita syystii, 
etta tyonrtekijii on joutunut alempipalkkai-
een tyohon, !ruin missa han on ollut en

nen elakeikaiin tuloaan, on ke kimaariiinen 
kalenterivuoden tyotulo laskettava lisaa
mal1la todellisiin tyotm.loihin s~llainen miiarii, 
joka tyontekiji:i!1ta arvioidaan jaaneen mai
nirtuista syista saamatta. Jos tyontekijii 
2 § :n 2 momentissa mainituissa tapauk
sissa ei ole dllut viiden Hihimmiin kalenteri
vuoden aikana 1 §: ssa maini·tussa .tyosuh
teessa valtioon, on elake laskettava hiinen 
arvioitujen keskimaariiisten vuositulojensa 
mukaan valrtion 1yossa. 

Kymmenen eUikevuotta oikeuttaa kym
meneen kolmaskymmenesosaan tayden elak
keen maliriistii ja jokainen niita seuraava 
taysi eUikevuosi lisaksi yhteen kolmaskym
menesosaan siita, kunnes taysi eHikemaara 
saavutetaan, minka jiilkeinen palvelusaika 
ei rtuotta oikeutta suurempaan elak:keeseen. 
Tyontekijii voi saada 2 § :n 2 momentissa 
mairutuissa tapauksissa tayden eUikkeen 
riippumatta elli'kevuosien ~ukumaiirasta. 

6 a §. . 
Vuosien 1943, 1944 ja 1945 aikana myon

nettavien elii:kkeiden suuruus lasketaan 
6 § :s a olevien siliinnosten estfunatta vuo
sien 1935-1939 tyotulojen perusteella tyo
tulojen vuotuinen keskimaara korottamalla, 

milloin se on enintiUin viisituhatta mark
kaa, kaksinkertaiseksi, milloin se on y.li 
viidentuhannen markan ja eninta.iin kah
deksantuhatta markkaa, kahdeksallakymme
nella sadalta, kuitenkin va.hintaan viide'l.Ui
tuhannella mal'lkalla, miUoin se on yli kah
dek&arutuhannen marltan ja eninHUin nelja
toistatuhatta markkaa kuudella:kymmeneHa 
sadalta, kui.tenkin viihintaan ikuudella
·tuhannellane'ljaWisadalla markalla, ja mil
loin se on yli neljantoistatuhannen markan 
viidelli:ikymmenella sadalJta, kuitenkin va
hintaan kahdeksallatuhannellaneljallasadalla 
mar kaNa. 

Jos tyontekija, joka tayttaa elakk:een saa
miseen vaadittavat ehdot, ei ole ollut jo
nruk:in ·tai joinakin vuosista 1935-1939 
1 § :ssa mainitussa va1tion tyossa, lasketaan 
elake jiiljelUiolevien vuosien tyotulojen pe
rusteella, ja jos hiin ei ole ollut sanottuina 
vuosina lainkaan va1tion ty6ssa, maarataan 
hane'lta saamatta jaaneiden tyotulojen suu
ruus harkinnan mu.kaan. 

Taman asetuksen saiinnok&ia sovelletaan 
myos niihin tyontekijoihin, joille tam.mi
kuun 1 piiiviin 1943 jalkeen on myonnetty 
elake tai joiden elakeasia on tiimiin ase
tuksen voimaan .tullessa ratkaisemat·ta ja 
on ens:iksi mainituiille taman asetuksen 
saannoksia soveltaen myonnetltiiva lisaelake. 

Yllao:leva saatetaan taten ik:aikkien asianomaisten tiedOiksi ja noudatet•tavaksi. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa, huhtikuun 30 paiviina 1943. 

H. Roos. 

Yrjo Strang. 



V iran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N :o 10/H 305. 

kesiikuun 23 paivalta 1943, 

joka sisalt ii.a valtionrautateiden junahenkilokunnan virantoimitusrahasii.annon. 

V altioneuvosto on 29 paivana huhtikuuia 
1943 hyvaksyny,t ja vahvistanut seuraavan 
valtionrautateiden junahenkilokunnan vi
rantoimitusm.hasaannon: 

I. YLeistii. 
1 §. 

Valtionrautateiden veturin-, moottorivau
nun- ja rata-autonkuljettaja, konduktoori, 
junapakkamestari, veturinlammittaja, juna
mies ja makuuvaununhoitaja saa varsinai
sen palkkauiksensa tai palkkionsa lisaksi 
virantoimitusrahaa k.aikesta juna- tai ve
turipalvelukseen luettava ta virantoimituk
sesta. irantoimitusrahaa ei kuitenkaan 
makseta veturimiehistolle, joka suorittaa 
konepajoilla korjattavina olleiden veturien 
koeajoja, vaan taJlainen veturimiehisto saa 
virantoimitusrahan asemesta k.utakin kor
jattua ja koeajettua veturia kohden eri 
korvauksen, jonka uuruuden rautatiehal
litus miiaraa. 

Virantoimitusrahaan oikeu tta van a vir an
toimituksena pidetaan myos maar!ittya 
juna- tai veturipalvelusta varten asemapai
kan ulkopuolelle taikka painvastoin mat
kustajana tehtavaa matkaa. Niinikiian pi
detlilin tallipaivystysta tallaisena virantoi
mituksena. 

2 §. 
Virantoimitusrahaa maksetaan: 
a. kaikille siihen 1 §: n mukaan oikeu

tetuille maksettavana tuntirahana. 
b. muille, paitsi malruuvaununhoitajalle, 

tuntirahan lisaksi maiksettavana yorahana. 

18, 500. 6. 43. 3513 

II. Tuntiraha. 
3 §. 

Tuntirahaa maksetaan: 
kuljettajalle 1 markka 50 pennia tun

nilta; 
konduktoorille 1 markka 50 pennia tun

nilta; 
junapakkamestarille 1 markka 25 pennia 

tunnilta; 
Himmittajalle ja junamiehelle 1 markka 

tunnilta; seka 
makuuvaununhoitajalle 75 pennia tun

nilta. 
Paivystyspalveluksessa toimivalle kon

duktoorille maksetaan kuitenkin rautatie
hallituksen harkinnan mukaan tuntirahaa 
enintaan 3 markkaa tunnilta ja paivyst s
palveluksessa toimivalle junamiehelle enin
tiii:in 2 markkaa tunnilta, milloin tyon suo
rittajalta vaaditaan erikoista jarjestelyky
kya ja milloin tyiita on pidettava kiih
keana ja rasittavana. 

4 §. 
Paivystyspalveluksella tarkoitetaan ta a 

saanni:issa maaratylla liikennepaikalla ja 
sen piiriin tassii mielessa kuuluvalla alueella 
suoritettavaa, yleiseen eli kaupallisliiken
teeseen luettavaa vaunujen vaihtoa. Piii
vystyspalveluksena ei sitii vastoin pideta 
sita vaunujen vaihtoa, jota virka- tai tyo
juna taikka muu siihen verrattava juna 
suorittau. Myi:iskaan ei paivystyspalveluk
seksi lueta sita vaunujen vaihtoa, jota jiir
jestelyjuna tai muu matkajuna suorittaa 
joko Hihto-, vali- tai miHiraasemalla. 
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5 §. 
Ascmapaikalla su<>ritettavasta virantoi

mituks61 ta maksetaan tuntirahaa 6 § :s ii 
mainituiu poikkeuksin silta ajalta, joka 
kulloinkin luetaan tyoajaksi. 

Virantoimitusmatkasta maksetaan tunti
rahaa siita hetkesta alkaen, jolloin lahto
junan on aikataulun tai muun maiirayksen 
mukaan asemapaikalta Hihdettliva, siiheu 
saakka, jolloin paluujunan on asemapai
kalle saavuttava. Ellei junalla ole maa
rattya lahto- tai tuloaikaa, maiiraytyy aika 
todelliseu liihto- ja paluuajan mukaan. 
Kumnuissrukiu tapauksessa lisatiiiin matka
aikaan matkan valmistelua tai sen lopetta
mista varten ennakolta maariitty aika 
iaikka muuhun virantoimitusrahaan oikeut
tavaan tyohon vijlittomasti ennen matkaa 
tai viilittomasti sen jalkeen ldiytetty ai.ka. 

6 §. 
Aika, jolta tuntirahaa maksetaan, maa

riitiian kustakin virantoimituksesta tay
sissa tunneissa siten, etta puolta tuntia 
lyhempi aika jatetaan ottamatta huomioon, 
mutta puolen tunnin pituinen ja sitii pi
tempi aika ikorotetaan seuraavaksi tiiydeksi 
tunniksi. 

I l l. Yoraha. 
7 §. 

Yorahaa maksetaan 10 markkaa yolti:i 
virantoimituk esta, joka attuu kello 23,00 
ja 5,00 valille ja kesti.iii joko yhtajaksoisesti 
tai eri osissa samana yona vahintaiin kaksi 
tiiyttii tuntia, siis ilman 6 § :ssa tarkoitet
tua k<>rotusta. Tahan oikeuttavana yotyona 
ei kuitenkaan pidetii junan myohiistymi
sestii johtuvaa tyota, eiika asemapaikalla 
tai muuallakaan sattuvaa valiaikaa eikii 
m'y6skaan 1 §: n 2 momentissa tarkoi tctt ua 
matlrustajana tehtya matkaa. 

1 V . E1·iniiisiii miiii?'iiyksiii. 
8 §. 

Virantoimitusrahat tilataan kalenterikuu
kausittain ja tasaisin markoin tasoittamalla 
eriit lahinna ylempiian markkalukuun. 

9 §. 
Virantoimi.tusrahojen laskemisen ja mak

samisen perustana on kunkin niihi.n oi
keutetun henkilon tekemii ilmoitus viran
toimituksistaan. Tama ilmoitus on tehtiivii 
rautatiehallituksen vahvistamalle lomak-

keelle, joka on jiitettiivii rautatiehallituksen 
maiiriiiiminii aikoina sen miHiriiamiin paik
koihin. 

Ellei ilmoitusta tehcla kuhden kuukauden 
kuluessa sen tekemiseen miiariitystii ajasta, 
on o~keus virantoimitusrahaan mene.tetty. 

Henkilo, joka hyotyaksecn tekee vaiiriin 
ilmoituk ·en, asetetaan syyttecseen yleisessii 
tuomioi t ni mess a. 

10 §. 
Joka kat oo, etta virantoimitusraha <>n 

hanelle vaarin maaratty, tehkoon siitii <>i
kaisuvaatimuksen sille viranomaiselle, joka 
virant<>imitusrahan on kulloinkin tilannut, 
kahden kuukauden kuluessa siita lukien, 
jolloin han on aanut virantoimitusrahan 
nostaa. J os tiima laiminlyOdiian, on puhe
valta asiassa menetetty. 

11 §. 
Rautatiehallituksella on oikeus miiiiriitii, 

etta paikallisjunissa tai niihin verratta
vissa muisr~a junissa virantoimitukse sa toi
mivat henkilot, jotka <>vat oikeutettuja 
saamaan virantoimitusrahaa, saavat lukea 
asemapaikalla eri virantoimitusmatkojen 
valille sattuvan vapaa-ajan tuntirahaan <>i
keuttavaksi virantoimitusajaksi, mikali tal
laisissa junissa toimivat henkilot eivat 
muutoin saisi kohtuulliscksi katsottavaa vi
rantoimitu..'>l'ahaa ja mikali vapaa-aika 
asemapaikalla ei ole kahta tuntia pitempi. 

Muutoinkin rautatiehallituksella on oi
keus antaa miiiiriiyksiii Himan siiannon so
veltamisesta. 

V. Loppusiiiinnos. 
12 §. 

Tamii virantoimitusrahasaanto tulee voi
maan 1 paivana heinakuuta 1943 ja silla 
kurnotaan valtioneuvoston 5 paivanii mar
raskuuta 1926 vahvistama ohjesaiinto val
tionrautateiden junamiehiston virantekora
hoista. 

Edellii olevan virantoimitusrahasii.iinnon 
11 § :n nojalla rautatielzallit1ts on sen so
veltmnisesta antanut seuraavat rnJiii,r(iykset. 

1 §. 
(Vrt. virantoimitusra.hasiiiinnon 1 §) 

Lipuntarkastajan tehtavissa toimiva hen
kilO saa saman vi1·antoimitusrahan kuin 
junamies. 



Viranloimitusrahaan oikeuttavana talli
paivy. tyksena pidetaiin: 

1) veturitallin ullmpuolella olevan hoy
rypaineen ala:isen veturin >artioimista ja 
Uimpimana pitoa; 

2) tilatun veturin kuntoon aattamista 
siinii tapaukscssa, ett€i sita sittemrnin kui
tenkaan tarvita virantoimitu:kseen; 

3) veturin vi mista veturitalliin ja nou
tami ta ieltii eka veturin siirtoja talli
alueella sellaisilia varikoilla, joilla eri mie
h:istoa konetoimistosta saadun luvan perus
teella ti:illaisiin tebtaviin kaytetaan; eka 

4) inoottorivaununkuljettajan suoritta-
maa moottorinnmun korjausta. 

2 §. 
(Vrt. virantoimitusrahasaannon 3 §) 

Rautatiehallitus maaraa asianomaisesta 
esityksesta, milia asemalla, mina aikana ja 
minka uurui ena korotettu tuntiraha saa
daan mak aa paivystyspalveluksessa toimi
valle konduktoorille ja junamiehelle. 

3 §. 
(Vrt. virantoimitusrabasaannon 5 . §) 

Virantoimitusrahaan oikeuttavaksi viran
toimitu:kseksi ei lueta aikaa, mika veturi
miehistOlta kuluu kattilanhuuhteluun ja 
sellai ·iin pienehkoihin korjaustoihin, joita 
mainittu miehil tO voi suorittaa joko yksin 
tai korjauspajan tyomiesten avulla lukuun
ottama tta edelHi. 1 §: n 4 kohdassa maini L
tua tapausta. 

Varallaolo, milia tarkoitetaan miehiston 
velvollisuutta asianomaisen paally ton mali
ray ten mukaisesti oleskella virantoimitus
paikalla, a unno a tai ilmoitetulla pa.ikalla 
naiden Uiheisyydessa, voidakseen kaskyu 
saatuaan heti ryhtya virantoimitukseen, ja 
velvollisuutta saapua maarattyina aikoina 
tiedustelemaan mahdollisia virantoimitus
kaskyja, ei my0skaan ()le virantoimitu ra
haan oikeuttavaa virantoimitusta. 

Virantoimitusmatkan valmistus- ja lo
pettamisajan pituudet eri junia ja veturi
sarjoja varten vahvistaa asianomainen joh
taja. Matka-aikaan, joka on kaytetty viran
toimitusrahasaannon 1 §: n 2 kohdassa mai
nittuun, tnatkustajana tehtyyn matkaan, ei 
'kuitenkaan. aa lisata valmistus- eika lopet
tamisaikaa. 
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4 §. 
(Vrt. virantoimitusraha aiinnon 8 §) 

Rautatiehallituksen tilastotoimiston tu
lee, saatuaan 5 § : a mainitut virantoimi
tusilmoitukset ja mikiili jalempana 2 ja 3 
kohdissa ei toisin maarata, tilata virantoi
mitusrahat niiden saantiin oikeutetulle hen
kilokunnalle. Tilau ·listat, jotka on asemit
tain laadittava, eri:kseen veturi- ja erikseen 
liikennemiehistOlle, on tilastotoimiston lahe
tettiivii yhdi telmineen viimeic;taan kunkin 
kuukauden 24 paivana asianomai elle va
rikko- tai liikennejak on paallikolle, jonka 
tulee toimittaa ne edelleen maksumaarayk-
ella varu tettuna asianomaiselle talousjak

son l)aallikolle. 
Rata- ja varastojala·on paallikon tulee 

tilata virantoimitu rahat veturi- ja liikenne
miehistolle virantoimituksista kaikissa a ian
omaista osa toa va.rten cdellisen kuukauden 
aikana lrulussa olleissa junissa (lomake A. 
N: o 36). Tilaukset on asemittain laadii
tuina ja mak umiiiirayksella varustettuna 
liihetettava talousjakson paallikolle edelli
sessa kohdassa mainitussa tarkoituksessa. 

Rautatierakennusosaston rakennus- tai 
tyopaallikon maaraaman hen.kilon tulee ti
lata ja rakennus- tai tyopaal.likon maariita 
maksettavaksi virantoimitusrahat veturi- ja 
liikennemiehistolle virantoimituksesta kai
kissa rauta tiera:kennuso astoa varten ku
lussa olleissa junissa. 

Virantoimitu -rahojen tilaajan tulee en
nen rahojen tilaami ta tarkastaa tilaukseu 
perusteena olevat virantoimitusilmoitukset 
seka korjata niissa mahdollisesti olevat vir
heet. 

5 §. 
(Vrt. virantoimitusrahasaannon 9 §) 

Virantoimitusrahaan oikeuttavasta viran
toimituksesta, myoskin virantoimituksesta 
rata-, varasto- ja rautatiera.kennusosaston 
virka~ ja tyiijuni ·a on tehtava virantoimi
tusilmoitus (lomake D. N:o 430), joka puo
likuukausittain laadittuna on kuukauden 
edelliselta puoliskolta annettava viimeis
taiin saman kuU!kauden 18 paivana ja jiil
kimmaiselta puoliskolta viimeistaan seuraa
van kuukauden 3 piiivana asianomaiselle 
paallystolle. Vastaanotettuaan virant<>imi
tu ilmoitukset tulee varikonesimiehen tai 
asem.apaallikon, lukuunottamatta rata- ja 
varasto-osa tojen junia. koskevia ilmoituk
sia, viipymii1:!ta tatkastrua rue ja k:orjata 
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mahdollisesti huomatut virhcet seka Hihet
taa edellisen kuukausipuoliskon aikana saa
puneet ilmoitulkset, rtodiste!Ltuaan ne, rauta
tiehallituksen tilastotoimistoon viimeistaan 
kunkin kuukauden 24 ja 7 paivana. 

Rata- ja varasto-o astoja koskcvat ilmoi
tukset on Hihetettava asianomaiselle rata
tai varastojakson paallikolle. 

Rautatierakcnnusosaston junia koskevat 
ilmoitukset taasen on annettava suoraan 
ra!kennus- ja tyopaallikon maaraamiille 
henkilolle. 

Virantoimitusilmoitus on laadittava huo
lellisesti ja on talloin huomattava: 

1) virantoimitus rata~, varasto- ja rauta
tierakennusosaston virka- ja tyojunissa on 
aina merkittavii eri lomakkeille; 

2) virantoimitukset merkitaan aikajar
jestyksessa lomakkcen sisiiltamien objeiden 
mukaisesti; 

3) aikaa merkittaessa on noudatettava 
aikatauluissa kaytettya merkintaa; 

4) jos vain paluu virantoimitusmatkalta 
tapahtuu kuukauden 1 tai 16 paivana, on 
koko virantoimitusmatka otettava huo
mioon cdellisen puolikuukauden ilmoituk
sessa; 

5) tunnit ja yoluvut lasketaan eri sarek
keissa yhteen kunkin kuukauden alkupuo
liskolta ja siirretaan uuteen ilmoitukseen, 
johon sen liswksi merkitiian vi1'antoimitus 
saman kuukauden loppupuoliskolta, minka 
jalkeen joka sarekkeeseen merkitaan loppu
summa koko kuukaudelta; 

6) otsikkoon on tuntirahan suuruuden 
maaraamista varten aina merkittava, onko 
ilmoituksen laatija toiminut veturinkuljet
tajana, kondulctoorina, junapakkamesta
rina, lipuntarkastajana j. n. e.; 

7) sen, joka kuukauden kuluessa on ollut 
kahdessa tai useamma sa eri toimessa, on 
kussakin tallaisessa toimes a suoritetusta 
virantoimit uksesta annettava eri ilmoitus; 

8) virantoimitus on merkiWiva oikeaUa 
nimitykseWi ja oikeaan sarekk.ecseen kayt
tamalla lomakkeessa mainittuja lyhennyk
sia; 

9) menojunan lahto- ja paluujunan saa
pumisaika merkitaan voimassaolevan aika
taulun mukaan ja tuntimiHira lasketaan sen 
mukaisesti mahdollista junamyohastymista. 
huomioonottamatta; 

10) vain junaa johtava tai paivystys
palveluksessa toimiva konduktoori merkitsee 
virantoimitusilmoitukseen kuljettajain ni
met ja asemapaikat, mutta niuun juna- tai 
paivystysmiehistoi:in kuuluvan seka sen, 
joka mliarattya juna- tai veturipalve]usta 
varten on asemapaikan ulkopuolelle tai 
sielta takaisin matkustajana tehnyt mat
kan, tulee naihin sarekkeisiin merkita ju
naa johtavien tai paivystyspalveluksessa 
toimivien konduktoorien nimet ja asema
paikat; 

11) 'Cdellisessa k:ohdassa mainittu, mat
lrustajana tehty matka on merkittava il
moitukseen. 

6 §. 
(Vrt. virantoimitusrahasaannon 11 §) 

Rautatiehallitus maarali asianomaisesta 
esit)"ksesta, milloin paikallisjunissa tai nii
hin verrattavissa muissa junissa toimivaan 
juna- ja veturimiehistoon kuuluvat henki
lot saavat lukea. asemapaikalla eri viran
toimitusmatkojen valille sattuvan enintaan 
kahden tunnin vapaa-ajan tuntirahaan oi
k eut tava ksi vir an toimi tusaj aksi. 

7 §. 
(Vrt. virantoimitusrahasaannon 12 §) 
Nliilla maarayksilla, jotka tulevat voi

maan heinakmm 1 paivana 1943, kumotaan 
rautatiehallituksen aikaisemmin antamaL, 
viela voimassaolevat virantekorahoja koske
vat maariiY'kset. 

Helsingissa, rautatieballituksessa, kesakuun 23 paivana 1943. 

H. Roos. 

Yrjo Strang. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N :o 11/1746. 

heinakuun 1 paivalUi 1943. 

Talousvapaaliput. 

Talousva,paalippuja annetaan eri liikennejaksojen liikennepaikoilta seuraaviin kau
punkeihin (Mk I. kirj. 80. siv. 7; 3 § 7. kohta): 

Liikennepaikat 

Kapyla-Kerava 
Talma-Kiiala 
Ristinummi-Riihimaki-Hikili 
Oitti-Okeroinen 
.Ahtiala-Ranninmaki 
Huopalahti-Kela 
Siuntio-Kaunislahti 
Santala-Lappohja 
Raasepori-Korpi 
Roykkii-Viertola 

Villahde-Koria 
Kouvola-Kymintehdas 
1\Iyllyko ki-Kyminlinna 
Liikkala-Reitkalli 
V uolinko-Vuohijarvi 
Seliinpaa-V oikka-Harju 
Aitomliki-Somerharju 
Taavetti-Simola 
Hytti-Melkkola 
Ka uka - Vuoksenniska-Sim pele 
Lamminsalo-Haapavaara 

Pinjai.nen-Kuovila 
Koski-Kotalato 
Salo-Littoinen 
Ran tiimaki-Sotkia 
Ryttyla-Harviala 
Parola-Kuurila 
Toijala-Valkeakoski 
Kalanti-Nutturla 
Nousiainen-Raisio-Tammisto 
Pansio 

22.000 7. 43. 3623. 

Kaupunkeihin 

1. li·ikennejakso. 
Helsinki, Hiimeenlinna 
Porvoo, Helsinki 
Helsinki, Hameenlinna 
Lahti, Helsinki 
Lahti, Heinola 
Helsinki, Turku 
Tarnmisaari, Helsinki 
Hanko, Tamrnisaari 
Tammisaari, Helsinki 
Hameenlinna, Helsinki 

2. liikennejakso. 
Lahti, Kotka 
Kotka, Lahti 
Kotka, Harnina 
Harnina, Kotka 
Mikkeli, Kotka 
Kotka, Mikkeli 
Kotka, Viipuri 
Viipuri, Lappeenranta 
Lap>peenranta, Viipuri 
Lappeenranta, Viipuri 
Sortavala, Viipuri 

3. liilcennejakso. 
Tarnrnisaari, ·Hel inki 
Tammisaari, Turku 
Turku, Helsinki 
Turku, Tampere 
Hameenlinna, Helsinki 
Hameenlinna, Turku 
Hiimeenlinna, Tampere 
Uusikaupunki, Turku 
N aan tali, Turku 
Turku, Uusikaupunki 
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Liikennepaikat 

Viiala-Saaksjarvi 
1\1essukylii-Vilppula~MiinWi 
Kolho-Haapamiiki 
Y1tHi.-V askuu 
Korte-Ruosniemi 
Mantyluoto--KyHinsaari 
Ulvila-.A.etsa 
Kiikka-Pitkaniemi 

Mustasaari-Tuuri 
Toysa~Pihlajavesi 
Tuomiky Ui-Perala 
Karila-Narpio 
Karijoki-Tiukka 
Paukkaneva-Pannainen 
Kolppi--Kruununkylii 
Ykspihlaja 
Rimmi-Sievi 

Ylivieska 
Kangas-Ruukki 
Toppi-Pa!tijoki 
Hirvineva-Oul unlahti 
Pateniemi-Olhava 
Myllykangas-Maksniemi 
Lautiosaari-Laurila 
Liedakkala-Kemijarvi-Tun tsa 
Kaakamo-Kylajoki 
RoyWi 
Alavojakkala-Kauliranta 
Madekoski-V a ala 

Kankari-Kontiomaki-Maanselka 
Rumo-Porokyla 
Kuluntalahti-Hy rynsalmi 
Nurmes-Kontiolahti 
Musta-Soinlahti 
Ylemmainen-Oksava. 
Karvoskyl~ Vahakangas 
Peltosalmi-Alapitka 
Polj~Suosaari 

Lehmo 
Mulo--Kaurila 
Vartsila-Hely Iii 
Pirttipohja-Naistenjarvi 

Kauplmkeihln 

4, liikennejakso. 
Tampere, Turku 
Tampere, Vaa a 
Jyvaskyla, Tampere 
Jyvaskylii, Pori 
Pori, Jyvaskyla 
Pori 
Pori, Tampere 
Tampere, Pori 

. 5. liikennejakso. 

Vaasa, Tampere 
JyvaskyHi, Tampere 
Kristiinankaupunki, V aasa 
Kaskinen, V aasa 
Kristiinankaupunki, Vaasa 
Pietarsaari, Vaasa 
Kokkola, Pietarsaari 
Kokkola 
Kokkola, Oulu 

6. liikennejakso. 

Kokkola, Oulu 
Raahe, Oulu 
Raahe, Oulu 
Oulu, Kokkola 
Oulu, Kemi 
Kemi, Oulu 
Kemi, Torn io 
Kemi, Tornio 
Tornio, Kemi 
Tornio 
Tornio 
Oulu, Kajaani 

7. liikennejakso. 

Kajaani, Oulu 
Kajaani, J oensuu 
Kajaani, Oulu 
Joensuu, Kajaani 
Kajaani, Iisalmi 
Iisalmi, Kokkola 
Kokkola, Oulu 
Iisalmi, Kuopio 
Kuopio, Iisalmi 

8. liikennejakso. 

J oensuu, Kajaani 
Joensuu, Sortavala 
Sortavala, Joensuu 

· ~ortavala, Joensuu 



Liikennepaikat 

Suojarvi-Hautavaara 
Hamekoski- Salmi 
Tuokslahti-Ak:kaharju 
Elisenvaara-Kapeasalmi 
Napinlahti-Rautu 
Sorjo-Silvola 
Aholahti 

Hiirola-Pieksamiilti 
N aarajarvi- V aajakoski 
Leppii vesi-A.anekoski 
V esanka-'l'iusala 
Nikkarila-Kallislahti 
Kolma-Kangaslampi 
Kuvelampi-Kaarnalampi 
Outokumpu-Onttola 
Parta:harju-Pitkalahti 

Rikkila-Hiekka 
Liimatta-Rajajoki 
Nuoraa-Uuras-Vammeljoki 
Karhusuo-Valkjlirvi 
Tammisuo-Sairala 
Yllivuoksi-Ima tra 
Inkilli-Pukinniemi 

Kaupunkeihin 

Sortavala, Joensuu 
Sortavala, Joensuu 
Sortavala, Viipuri 
Sortavala, Viipuri 
Sortavala, Viipuri 
Savonlinna, Viipuri 
Savonlinna, Mikkeli 

9. liikennejakso. 
Milrkeli, Kuopio 
Jyvaskylii, Mikkeli 
Jyviiskylii 
J yviiskyla, Tamp ere 
Savonlinna, Mikkeli 
Savonlinna, Joensuu 
Joensuu, Savonlinna 
J oensuu, Savonlinna 
Kuopio1 Mikkeli 

10. liikennejakso. 
Viipuri, Lappeenranta 
Viipuri 
Viipuri 
Viipuri 
Viipuri, Sortavala 
Viipuri, Lappeenranta 
Viipuri, Sortavala 

He1singissa, rautatiehallituksessa, heinak nun 1 p: na 1943. 

H. Roos. 
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Into Ek. 
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Helsinki 1943 . Valtloneuvoston kirjapalno. 



Kaikille. Luottamuksel1inen. 

Kierto_kirje 
N:o 12/2099 

elokuun 16 paivlilta 1943 

junaturvallisuuden tehostamisesta. 

Vamiotapankset ovat viime aikoina li
saii.ntyneet suorastaan peloittava sa maa
ra ·sa. Vallitsevista olosuhteista johtuu, 
etta niista on vain pieni osa voitu saattaa 
julkisuuteen ja tullut muuten yleisemmin 
tunnetuksi. Linjalla ei siten ole varmasti
kaan voitu muodostaa selvaa kii.sitysta ti
lanteen vakavuudesta. Tli.ssakaan ei voida 
ryhtya antamaan yksityiskohtaisia tietoja; 
on rajoituttava vain toteamaan, etta ti
lanne on todella huolestuttava. 

Vaistamaton valWimattomyys on, etta 
asia a on saatava aikaan muutos. 

Etsittaes a syita tahiin on myonnettava, 
etta eri muodoissa ilmenevalla henkisclla 
herpaantumisella saattaa niis a olla 0 ·ansa. 
Herpaantuminen on seuraus siita raskaasta 
taakasta, joka on joutunut rautatielaisten 
kannettavaksi. Tchostetuilla, toimenpiteilla 
virkalomicn jiirjestamiseksi on nyt pyritty 
hankkimaan henkilokunnal1e tilaisuus le
poon ja virkistykseen, eivatka nama toimen
piteet olekaan jii.iineet tllloksettomiksi. Sa
malla on voitu tuntuvasti vahentii.a benki
lokunnan ylityotaakkaa, mika omalta osal
taan myos lieventaii rasitusta. 

Mutta valitettavasti on lukuisissa tapauk
sissa voitu todeta henkisen herpaantumi en 
johtuneen 

henkiZOlmnnan vi.ilinpitiimi.ittorniisti.i 
tauasta S1thtautua itseensii ja tehtii
viinsii. 

4221-4.3. 

Rautatieliiisen tyo on laatunsa ja vaati
m-uatensa kannalta tii.:ysin rinnastettavissa 
etulinjan vartioon, jossa miehen on tinki
miitta taytettiiva velvollisuutensa vielii sil
loinkin, kun kesHi.vyyden raja on saavu
t ttu. Han tietii.ii, etta valppauden sam
muminen saattaa merkita oman ja tove
reitten hengen uhraamista, ja siksi han 
kayttaii vapaahetk:ensii henkisen ja ruumiil
lisen kestiimiskykynsii. sailyttii.miseksi . .Aivan 
sumaten on rautatielai!';en meneteltiiva. Ha
ncn on luovuttava henkilokohtaisista muka
vuuksista kuntonsa sailythimiseksi. 

Tiimli on kovaa puhetta, mutta - valttii
matOntii. Rautatieliikenne on elimellinen 
osa kansamme nykyisesta kamppailusta ja 
siksi on jokaisen siihen osal1istuvan 

asetettaz:a yksinornaiseksi ojennus
mwrakseen tehtiivien vaatiman hen
kisen ja runmiilliscn htnnon sailyt
tiimisen. 

Vii.symyksen on monessa tapauksessa ha
vaittu johtuncen siitii, etta virkailijat ovat 
vuoroja keskeniian vailitamalla tehneet ylet
tomiin pitkiii tyovuoroja saadakseen siten 
enemmiin yhtiijaksoista Yapaa-aikaa, jota 
Yapaa-aikaa ci useinkaan kuitenkaan kay
tetii virkistykseen ja lepoon. Tiillainen on 
epiitervettii voimien tuhlaamista ja siiksi 
kielletiiiin 

poikkeamasta vahvistetusta vi1·kavuo
rotauhtsta. 
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Se on sallittua vain paallyston lrullakin 
kerralla tarkan harkinnan perusteella erik
seen antamalla luvalla, mika saadaan myon
taa vain, jos tarve on todella valWimaton 
ja tyosuhteet sellaiset, etta se liikennetti:i 
vaarantamatta voi kayda painsa. Silloinkin 
on paallyston valvottava ja vastattava siita, 
ettei junaturvallisuus joudu vaaralle alt
tiiksi. 

Syita junavaurioihin etsittaessa on jou
duttu tekemaan muitakin havaintoja. 

.Alituisesti on saatu todeta, etta. Juna
turvallisuussaannon maarayksia on suoras
taan kevytmielisesti rikottu. Nain on me
netelty siita huolimatta, etta Jt on ni
menomaan laadittu siksi selkarangaksi, jolle 
liik:enteen turvallisuus rakentuu ja sen saa
tamat velvollisuudet ja muodollisuudet on 
harkitta tassii mielessa valtti:irnattomiksi. 
Tilanne on kehittynyt sellaiseksi, etta 

mtdatiehallitus katsoo viilttiirniitto
miiksi korostaa J t: n kaikkien miiii
t·aysten ehdotonta noudattamista. 

Tata ei ole ymmarrettava tavanomaiseksi 
lausumaksi, vaan tarkoittaa se taytta totta. 
Rautatiehallituksessa ollaan hyvin tietoisia 
siita, etta epaillaan taman kautta vaikeutet
tavan liikenteen joustavaa hoitamista. Asia 
on kerran:kin otettava avoimesti puheeksi 
nain virallisessakin yhteydessa. Rautatie
hallitus pitaa kuitenkin turvallisuuden ta
kaamista naita epailyksia tiirkeampana. 
Sitapaitsi on jokseenkin varmaa, etUi pelko 
liikenteen jaykistyrnisesta on suuresti liioi
teltu. J os jokainen rantatielainen vilpitto
mlisti pyrkii toirnimaan saantojen puitteis a 
ripeasti ja wunnitelmallisesti, ennakolta 
edessa oleviin tilanteisiin ja ratkaisuil1in 
valmistautuen, ei liikenteen joustavuus siita 
karsi. 

Tassa yhteydessa pitaa rautatiehallitus 
tahdellisena kiinnittaa erikoista huomiota 
Jt:n erinaisiin maara~rksiin. 

Maaraykset rakentuvat kokonaisundes-
saan sille periaatteelle, etta 

turvallisuuteen kohdistuvissa toimen
piteissa on aina osallisena kaksi tai 
useampia henkiloita toinen toisiaan 
tar kistamassa. 

Jotta tama turvavara paasisi taydella te
holla vaikuttamaan, on Jt:n maaraykset 
junaturvallisuuteen kohdistuvista ilmoituk
sista samaten !ruin ilmoitukset lisa- ja yli-

maiiraisista junista siintillisesti tiiytetti:ivii 
(vert. m. m. 99 §, 120 §, 121 § ja 125 § 5.) . 
V arsin kin on syyta erikoisesti korostaa 
120 § 8. maariiysta ilmoituksen antamisesta 
jo matkalla olevalle junalle. Ohjeena on 
pidettiiva., etta 

ilmoitus on kernaammin annettava 
toiseen ket·taan, kuin etta se jiitetiiiin 
tekemiittii. 

Tahiin valittomasti liittyvani:L on miia
rayksia n. s. kohtauslapun antam.isesta 
( 135 §) ehdottomasti noudatetta va. J okai
nen konduktoori ja lruljettaja on velvolli
nen kieltiiytymaan matkan jatkamisesta il
man heidiin tilannetunternuksensa edellyt
tamaii kohtauslappua. 

Lulruisat vauriotapaukset antavat aiheen 
korostaa myos 123 § 3-6 kohtien noudat
tamisen valttamattomyytta. Mainitut koh
dat koskevat velvollisuutta huolehtia vaih
teiden asennosta ja tarkistaa, etta ne to
della johtavat tilanteen kulloinkin vaati-
malle raiteelle. · 

Jt: n 122 § sisaltaa ne muodollisuudet, 
joiden mukaisesti sopimus junan llihettami
sesta tehdaan naapuriaseman kanssa. Naita 
muodollisuuksia ei ole turhan takia vahvis
tettu, vaan on niilla tarkoitettu luoda sana
sisalloltaan selva ja tottumuksen kautta 
vaistomaiseksi tavaksi muodostuva menet
tely tiissa junanliihetyksen keskeisimmassii 
toimituksessa. Kailclri keskustelut ja neu· 
vottelut on siis paatettiivii ja vahvistettava 
juuri tassa pykaUissa maarattyjii sanonta
tapoja kiiyttaen. Ratkaisevaa huomiota 
on kiinnitettava 1 e kohdan maaraykseen, 
etta 

lopttUinen liihtot"lmoitus on tehtiivii 
juuri ennenkuin juna liihetetaan 

eika vasta sen lahdettya, kutcn yleiscsti on 
tapana. Maarayksen tarkoituksena on va
rata vastaanottajalle vieUi kerran tilaisuus 
tilan teen tarkistamiseen. 

Tapauksissa, jolloin konduktoorin on an
nettava junalle lahtoopaste (125 § 6.) sat
tun nseasti melkoista viivytysta llihtoluvan 
antamisen ja junan todellisen lahdon va
lilla, mika saattaa pahasti sotkea junan
lahettaj ien laskelmat. Jotta tfuna valtettai
siin 

lwnduktoorin on hankittava liihto
lupa ja jtmanlahettiijan sellainen. an
nettava vasta, kun j1ma todella on 
valmis heti liihtemiiiin. 



Ehka kaikkein eniten vaurioita on ta
pahtunnt silloin, kun junia on liihetetty 
per~ilddiin. LuJmisia piiiilleajoja on sattu
nut annetuista ,varoituksista" huolimatta 
tai sen seura uksena, etta J t: n siiiitli.mia va
liaikoja on vain likimain noudatettu. 

TiUlaisten tapausten viilttiiminen vaatii 
jyrkkiiii suunnan muutosta. 

J unien liilz ettiimisestii periikkiiin 
Jt:n vastaisesti on ket·takaikkiaan 
l1.wv1dtava. 

Kiiytetty ,varoitettuna" Uihettaminen ei 
tii sa tapauksessa suojaa jlmia ehdottomalla 
varmuudella, silla talla tavalla annetaan 
edeltiipain tuntemattomillc telcijoilJe ja olo
suhteille liian suuri mahdollisuus ylliittaa. 
Viitataan ,Jt:n 118 § 15-18, 125 § 5 a ja 
5 b seka 126 §. Jnnanlahettiijii, konduk
toori ja kuljettaja on kukin osaltaan vel
vollinen. valvomaan, ettei niiistii miiarayk
sista minkaan sy~yn varjolla poiketa. 
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Liikennejaksojen piiiillikoitii kehoitetaan 
ryhtymaan toimenpiteisiin puhelinvartio
paikkojen lisaamiseksi sicllii, missa J t: u 
mukai et periittaisten junien viiliajat ai
heuttaisivat liikenteen kulun hida tumista. 
Samaten on heidan valvottava, etta puhe
linvartijat ovat tehtiiviinsa tasalla ja tiiy
sin ymmiirtiisat asemansa merlcityksen juna
turvallisuuclell e. 

Lopuksi rautatiehallitus kehoittau liiken
nejaksojen plHillikoitii ja linjav'irkailijoita 
tarkastu matkoillaan lciinnittiimaan eri
koista huomiota Jt: n noudattamisen val
vontaan. ,Jokainen havaittu rikk:omus on 
·aatettava asianmukaisesti kasiteltavak:si ja 
syyllinen rangaistavaksi. r~ievissii tapauk
sissa on asianomaisen paallyston annettava 
syylliselle muistutus tai hallintoasctuksen 
69 § :n viimeisen kappaleen mukaisesti va
roitus. 1\Iuut tapaukset on aatettava ku
rinpitoteitse Jdisiteltaviksi rautatiehallituk
sessa. 

llel ino'is ii, rautatiehallituksessa, elokuun 16 paivana 1943. 

H. Roos. 

T. N. N"e1·onen. 



Viran ja toimen haltijot1le. 

Kiertokirje 
N: o 13/H 1608 

syyskuun 10 paivalta 1943 

rautatiehallituksen kiertokirjeen N: o 5/H 284 helmikuun 20 pii.iviiltli. 1925 
1) kohdan kumoamisesta. 

Rautatiehallitus ilmoittaa taten tiedoksi 
ja noudatettavaksi, etta rautatiehallituksen 
kiertokirjeen N :o 5/H 284 helmikuun 20 
paivalta 1925 1) kohdassa olevat maarayk-

set ovrut kumoutuneet kuluvan vuoden 
alusta lukien valtion viran tai toimen hal
tijain palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 
1942 annemn lain astuttua voimaan. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, syyskuun 10 paivana 1943. 

H. Roos. 

Y rjo Strang. 

18,600. 4813-!lS. 



K a i ki l l e. Oikaistu painos. 
Entinen vastaava kiertokirje 

havitettava. 

Kiertokirje 
N :o 14/ 726 

lahtomaarayksen antamisesta konduktoorittomii.lle junalle . 
.Annettu marraskuun 4 pliiviinii 1943. 

Rautatiehallitus on tanaiin ;tekem&llaan paatQiksella muut
tanut junaturvaHisuussaannon 125 § : n 8. kohdan nain 
kuuluvaksi : 

8. YksinaiseNe veturille ja konduktoorittomaHe junalle 
antaa liihtomaarayksen junanHihettaja opasteella Ko 7. 
Ratapihoiila, missa junanlahettajalUi ei ole tilaisuutta lten
kilokohtaise.sti tavoittaa veturinkuljettajaa, voi han antaa 
lahtomaarayksen puhelimitse suoraan kuljettajwlle taikka 
maariita asema-, vaihde- tai asetinlaitemiehen antamaan 
iiihtomaarayksen opasteella Ko 7, jolloin paivaopaste anne
taan vihreata lippua kayttaen. Jos lahtomaarays on annettu 
puhelimitse, on junapaivarkirjaan merkittava, kenelle tai 
kenen viilityksella se on am1ettu. (Kk. N: o 14/ 726, 4. 11. 43.) 

Tasta johtuen muutetaan myos junaturvwllisuussaii.nnon 
Liite A :n 8. kohta nain kuuluvaksi : 

8. Lahti:imaarays junalle annetaan Jt :n 125 §: n 8. koh
dassa mainitulla ta valla. (Kk. N : o 14/ 726, 4. 11. 43.) 

SamaHa muutetaan viela junaturvallisuussiiiinnon 94 § :n 
a . kohta nain kuuluvaksi : 

a . ilmoituksena liikennepaikalla. junanUiheWijalle, kon
duktoorille taikka kondukti:iorittoman junan ja yksinaisen 
veturin ollessa kysymyksessa myos asema-, vaihde- tai asBtin
laitemieheHe, ettii irroitettuna ollut veturi on jalleen ky.t
ketty junaan tai etta muutakaan lahtoestetta ei enaa ole. 
(Kk. N: o 14/726, 4. 11. 43.) 

H elsingissa, rautatiehaHituksessa, marraskuun 4 pai
viina 1943. 

F. L. Lehtinen. 
T. N. Neronen. 

85.000. 1. 44. SF S. B 6. 62. 



Liikenne- ja 'l'ariffio aston virkamiehille 
sekii kondttlctOih·eille. 

Kiertokirje 
~- :0 15/277!) 

voimassa jou1ukuun 1 paiviista 1943. 

Pohj oismaiden kiitota varayhdysliikenne. 

Kiitotavaran kuljetuks ta yllamainitus a 
yhdysliikentee ·a Turun-Tukholman ja 
Tornion-Haapa1•annan kautta on voima sa 

Kansainvalinen TaTjffi 
kiitotavaran suoranaista 
k Ill 1 j e t u s t a v a r t e n S u o
m e n, R u o t s i n, N o r j an j a 
T an kan valillii (0.N:o1414). 

Ta1·iffiasernat. 

u omen tariffia emat ovat Helsinki, 
Kcmi, Kokkola, Ou1u, Pictarsaari, Rova
niemi, Tampere, Tornio, Turun satama ja 
V:;tasa (TariHi s. 19). 

R u o t sin, ~ or j an ja Tans k an 
tariffiasemat mainitaan rrariffissa ss. 20 
-23. 

Kiitotavaran k1dj fettavaksi ottaminen. 

(Tatiffin 1, 2 ja 3 artik1a. ) 

Ennen tavaran lruljetetta,·aksi ottami ta 
on tarkru;tettava, etta esineet muoton ·a, 
laatunsa ja kokon. a puo1e ta sove1tuvat 
matkatavara vaunlli>Sa kuljetettaviksi, eivat 
likaa vaunuja, eivatka aiheuta vaunujen 
desin:fiointia. Suomea koskevassa yhdys1ii
kentee a ei kuljeteta koiria tai muita elii
vili eliiimia eika tavarankuljetusta rauta
teitse koskevan a~nsainvlilisen sopimuk en 
Liitteessii I mainittuja, maarlityin ehdoin 
kuljetettavia tavaroita, paitsi filmejii. 

Jalkivaatimusta ci saa asettaa kiitotava
ralle tlissa yhd:vsliikentees ·i:i. 

l'50S7- l3 

K iitotavara-rahtikirja. 

( Tariffin 5 artikla.) 

1. Kiitotavara-rahtikirja kasittiia nelja. 
kopiokirjoituksella tiiy-tettavatksi t·arkoitet
tua 1chtea: kanta, kuljetuskirja, luovutus
kirja ja kuljetettavak ijiittotodistus. 

Kant a jaa liihetysasemalle tilin todis
teeksi. 

K u 1 j e tusk i r j a ·euraa tavaraa miia
rl:i:asemalle, jo ·a va taanottaja merkitsee 
siihen kuittauksensa. 

rJ u 0 v u t u s k i r j a seuraa niinikiiiin 
tavaraa maaraasemalJc, JOSSU e aJUnetaan 
vastaanottajalle. 

K u 1 j e t e t t a v a k s i j at to-to d is
tu s annetaan Uihettajiille ta'kai in todi -
tuksek i tavaran kuljetettava·ksi ottamisesta 
ja maksujen 'Uorittamisesta. 

2. Kiitotavara-rahtikirjan kaikis a leh
L1i si:i lii:hettajii.n iulee tiiyttaii ne osat, joita 
ei ole kehy tetty pak uilla vii'Voilla; muut 
osat tayttaa a i.anomainen rautatievirkai
lija. 

Lahcttajan pyynniista voi rautatievirkai
lija 1 markMJ maksusta tayttiiii myoskin 
lii.hettajan tiiy;tettiiviit rahtikirjanosat. 

Kiitotavam-ra.htikirjasta ikannetaan 1 
markka, joka tilitetaan iten kuin painotJuot
teiden tilit~-ksesta yleensa on maariitty. 
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3. Kiitotavara-rahtikirjas ·a ei saa olla 
raaputuksia. \1iviivaamiset ovat sallitut 
ainoastaan ehdolla, etta lahettajii allekirjoi
tuksellaan tunnustaa korjaukset oikeik i. 
Kun korjaus koskec kappalelukua, on uu i 
luku sitapait i merkittava kirjaimin. 

4. Ellei lahettajii ole kii·totavara-rahti
kirjaan ja tavaraan merkinnyt maaraase
man tariffinmu.kai ta nimitysta, milloin 
kysymys on lahetyksesta paikkakmmalle, 
jossa on useampia asemia, on Uihettajaa 
kehoitettava taydentamaiin osoite. 

5. Lahetyksen sisallys on ilmoitettava 
niin selviisti, etta voidaan paattaa, onko 
kuljetus sallittu. 

6. Lahetysasemalla on tarkattava, etta 
kiitotavara-rahtikirjan sarekkeeseen ,I1moi
tus oheenliitetyistii tulli-, vera- ynna muista 
asiakirjoista" merkittyjen asiakirjain luku
miiara on yhtii,pi'tavii ra:htikirjaan liitetty
jen asiakirjain lukumiiiiran kanssa, minka 
jalkeen ne pannaan kirjekuoreen, johon 
mel'kitaan lithetys- ja miiaraaseman nimi 
ynna liihetyksen kollinumero. Tiirma kirje
kuori kiinnitetaan luja ti kiitotavararahti
kirjaan (rkuljetuskirjaan). 

7. On tarkattava, etta Uihettajan ilmoi
tukset kiitotavara-rahtikirjan kailrissa leh
dissa ovat yhtapitavat toistensa kanssa. 

8. Kuljetustie'ksi me1~kitiii:i111 se tie, jolta 
kuljetusmaksu tarif:fin mukaan lasketaan. 
J os tarif:fissa on useampia kuljetusteita 
eika Uihettii.ja ole kiitotavara-rahtikirjassa 
ma:lninnut kuljetustieta, merkitaan lahetys
asemalla rahtikirjaan se kuljetustie, joka on 
Hihettajalle edullisin, tavaran nopeinta kul
jetusta silmallapitaen. 

10. Lithetysasemalla mahdollisesti kan
nettavat ylimaaraiset ma-ksut on tarkoin 
nimity'ksin merkittavii. sarekkeeseen ,Muita 
maksuja", minka jalkeen nama maksut ja 
Hihettajiin suoritettava kuljetusmaksu las
ketaan yhteen. 

Tavaran piii.illystii:rninen. 

(Tariff in 7 ar.tikla. ) 

1. Li:i:hetysasema.lla on ennen kiitotava
ran ottamista kuljetettava'ksi tarkattava 
vaatiiko .tavaran. laatu ipaallystamista, jotta 
se kuljetuksen kestaessa olisi suo:jattu lm
toamiselta, vahentymiselta ja vahingoittu
miseltia sekii. on:ko paiillys tassii suhteessa 
tarkoi:tuksenmukainen. 

2. Paallysta pidetaan tarkoituksenmukai
ena jo.s se antaa riitta-viin suojau kuljetuk
esta aiheutuvia vahingollisia vaikutuksia 

vastaan iihen asti, rkunnes tavara annetaan 
va taanottajalle. Lahetysase.ma ratkaisee 
kussakin eri 'tapauksessa, voidaanko piial
lyst.a pitiia tarkoitu:l- enmukaisena. 

'l'wvm·an rne1·kitseminen. 

~ Tariffin 7 artiklan 4 kohta.) 

1. Ennenkuin kiitotavara otetaan kulje
tettavaksi, on tarkattava, etta jokaisessa 
kollissa vastaanottajan nimi ja osoite ovat 
elviisti ja pysyviisti me:vkityt seka yhta
pitav~t rahtikirjan vastaavien ilmoitusten 
kamssa. Sellaisiin esineisiin, joihin osoi
tetia ei voitla liimata rkiinni, kuten sa'kkei
hin, koreihin, paaileihin j. m. s., on osoite 
merkittavii lujasti kiinnitettyyn, kestaviian 
o oit laattaan, jossa myookin tulee olla si
jaa rautatien nmnerolapulle. 

2. J okaiseen · kiitoiavaraesineeseen Uihe
tysaseman tulee :jp:llnnittaa kansainvalinen 
numerolappu, mirkali mahdollista esineen 
kaita ivulle. Oso1telaattoja kaytettiiessa on 
numerolappu, ellei sita voida kiinnittaa hy
vin nakyviian paikkaan esineessa, mikiili 
mahdollista rkiinnitetta vii osoitelaatan taka
sivuun. Numerolapun irroitettava osa on 
liimattava ki~totava1·ara:htikirjaam. (kulje
tuskirjaan) sita var.ten varattuun paikkaan. 
Jos useat numerot kuuluvat amaan kiito
tavara-rahti'kirjaan (·kuljetuskirjaMJ.), on 
irroitetut numerolaput liimattava nU'ITlero
jiirjestyksessii siten, etta kaikki numerot 
tulevat tiiysin niikyviin. Kiitotavara-ra!hti
kirjan muihin dehtiin lappujem. numerot on 
merkittii.va ikiisin. 

K iitotava1·a-rahtikirjan leirnaarninen. 
]{ uljetusmaksun suorittaminen. 

(Tarif:fin 8 ja 10 artikla.) 

Sittenkun liihetysasema on todennut, etta 
tavara voidaan ottaa kuljetettavaksi, lei
mataan kiitotavara-rahtikirjan jdkaiJnen 
lehti aseman nimi- ja paivaleimalla todis
tukseksi siita, etta tavara on otettu kulje
tettavaksi, minkii ohella kuljetus- ynna 
muut maksut kannetaan. 
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K iitotavar·an siirto ja vastaanotto kttljetus
yritykseltd toiselle. 

(Tariffin 13, 11 ja 5 artikla. ) 

1. Kiitotavara luovutetaBJn ja vastaan
otetaan kuljetusyritykselti:i toiselle kiitota
vara-rahtikirjan (llmljetuskirjan) perus
tee'lla matka.tavaran luovuttamista koske
vien maaray ten mukaisesti. 

2. LuovuLettaessa tehdyt muistutukset 
on merkit'tava kiitotavara-rahtikirjaan (kul
jetuskirjaan) . Luovuttava ja va taanot
tava virkailija varmentavat muistutuksen 
nimikirjoituksillaan. 

K uljetusmddr·daika. 
(Tariffin 15 artikla. ) 

Jos kuljetus huomattavasti viivastyy, on 
viivastymispaik:ka ja -aika merkittava kiito
tavara-rahtikirjan (kuljetuskirjan) takasi
vuun. Merkinta varmennetaan aseman pai
valeimalla. 

Tav(lran antaminen vastaanottajalle . 
('rariffin 16 artikla. ) 

1. Heti tavaran saavuttua maariiasemalle 
on aseman paivaleima leim.attava kiitota
vara-rahtikirjaan (kuljetuskirjan takasi
vuun ja luovu'tuskirjassa tarkoitusta varten 
Yarattuun paiklkaan) . 

2. Tullin- ja veronalai et lahetykset saa
daan antaa vastaa.not tajalle vasta en jal
keen kun asianomai et tulli- ja veroviran
omaisct ovat kasitellee.t ne. 

Tavamn antarnista vastaanottajalle 
kohtaavat esteet. 

CTariffin 17 artikla.) 

1. l\'Iaaraaseman LU'lee - paitsi tariffin 
17 artiklan 3 kohdassa mainitus a tapauk
sessa - kaavakkeclla 0. N: o 1093 viipy
miitta ilmoittaa liihetysasemalle esteen s~-y 
ja pyy taa ita hankkimaan ohjeita lahetta
jaita. Tamii ilmoitus on lahete'ttava pos
titse kirjatussa ki.rjeessa, ikiireellisissa ta~ 
pauksissa siUipaitsi lennattimitse. 

2. Posti- ja lennatinmaksut ynna muut 
kustannukset edelUimainitusta i~moittami
. esta merkitiian tavaran rasitteeksi kiito
tavara-rahtikirjaan (kuljetuskirjaan ja luo
vutuskirjaan) ja kannetaan muiden tava 
raa rasittavien maksujen ohella tavaraa luo
·vu.tettaessa. 

Ldhettdjiin mddraarnisoikeus tava1·aan. 
(Tariffin 18 artikla. ) 

1. J o · Hi.hetys otetaan ta!kaisin lahetys
asemalla, tu~ee Hi.hcttajan kiitotavara-rahti
kirjas a tunnustaa, etta tavara ja kuljetus
mak u on ,takaisin annettu. 
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2. J os Hihettaja k~iyttaa oikeuttaan kul
jetussopimuksen muut tamiseen, maariiten 
etta tavaran antamincn vastaanottajalle 
maaraase:rnalla ou lyka Wiva tai eWi tavara 
on miiaraa.se.malla anncttava toisellc kuin 
rahtikirjassa mainitulle vastaanottajahle tai 
etta se on [palautettava liihetysasemalle, on 
miiari.iylkseen leimattava Hihe.tysaseman pai
vii'leima ja merkittavii k.4totavara-rahtikir
jan numero, minkii jiilkeen se lahettajan 
kustannuksella viipymiitta Hihetctaan pos
titse kir,jatussa kirjeessa m~1araa emalle. 
J os Hi:hettaja myookin haluaa, etta maarays 
an Uihetettiivii lcnniitin tii kayltaen, on se 
liiheteWivi1 mak ettuna vertaillavana yksi
tyis ·ah:kosanomana. l\Iiiara:yksen lcnniitti
mitse toimittamisen tarkoituksena on lkui
tenkin ainoastaan Uihetyksen pidiittiiminen 
toistaiseksi; muut tavaraa koskevat toimen
piteet jiiiiviit ikseen, kunnes kirjallinen 
maariiys on saapunut. 

3. J os UiJhettiijii on maarannyt, cWi ta
vara on 1n~Uiraascmalla luovuteltava toiselle 
vastaanottajalle, tulee maiiraase.man muut
taa osoite [iihe.tyksessii ja kiitotavararahti
.kirja sa (kuljetuskirja a ja luovutuskll·
jassa) seka luovuttaa tavara uudelle vas
taanottajalle tai ilmoitJtaa hiineiJ.le tavaran 
saapumise.! t a. Kiitotavara-1·ahtikirjaan (kul
jetuskirjaan ja luovutuskirjaan) merkiHian: 
,Muutettu kuljetussO[pimuksen muutoksen 
nojalla .... " (piiiviileima ja a1llekirjoitu ) . 

4 . J os liihettiija on maiirannyt, etta ta
vara on palautettava liihetysase.malle, tulee 
maaraaseman huolehtia tullikiisittelysta, 
sen jalkcen laatia uusi kiitotavararahtikirja 
alkuperiiiselle Hihettajiille osoitctJtuna, mer
kiUi liihetykseen viime.mainitun osoite ja 
uu in ntuuerolapuil1 palauttaa lahety . Uusi 
·kiitotavara-rahtikirja on allekirjoitettava 
li£aylksella: ,N. r: n kirjalllisen maarayk
sen noja11a". Uuteen kiitotavara-rahtikir-

jaan merki1taiin palauttamise:n syy, jota 
pail 'i siinii on selviisti huomautettava, ettei 
saa 1uovuttaa Uihety tii, ennenkuin maksu 
on suoritettu kuluista, jotka on tar'koin 
ilmoitettava (suorittamattomat kulut meno
tielta, kuljetu mwksu paJuutielta, tul'li-, 
posti- y. m. maksut). Tiima merkintii on 
alleviivattava punaisella. Paluukuljetus
malum merkitiiiin rahtisarekkeeseen, muut 
kustannukset sarekkeesean ,Muilta maksuja" 
ja loppusumma sarekkeeseen ,Vastaanotta
jaJlLa kannettava". iimii erat ynnii uusi 
miiiil'iiasema ja uuden ki.i1tota vara-rahti:kir
jan numero merkiUian sltiipaitsi alkuperai
seen rrub.tiki.rjaan, joka liihetetaan tarkas
tustoimistoon. 

P'ituttuva, liika-, vahingoittunut ja viihen
tynyt kiitotavara. 

(Tariffin 20 artikla. ) 

1. Puut.tuva.n, liian, vahingoittuneen ja 
vahentyneen .kiitotavaran suhteen menetel
lii.an kdtimaisen liikent.een maariiysten mu
kaan. 

2. J OS maiiraa emalla puuttuu kiitota
vara-rahtikirja, mntta tavarassa on va -
taanottajan nimi ja osoite, on aseman ta
man osoitteen ,perusteella laadittava uusi 
kiitotavara-rahtikirja (kuljffi;u kirja) mer
kiten siihen sanan ,Ka:ksoiskappale". Ta
vara luovutetaan vastaanotta.jalle kuittia 
va taan · hanen suoritettuaan lahetysta mah
dolli ·esti rasittavat maksut ja. huolehdit
tuaan tuilikasittelysta. 

Talla kiertokirjeella kumotaan rautatie
hallituk, en kiertokirje N: o 11/ 1968 elokuun 
23 paiviilta 1934. 

Hel ingissa, rautaliehallitukses a, marraskuun 16 piiivana 1943. 

F. L . Lehtinen. 

Vilho Annala. 

Helsinki 1943. Valtioneuvoston kiri&J>nino. 



J( aikille. 

Kiertokirje 
N: o 16/2816. 

Annett,u 19 paivana marraskuula 1943. 

Valtionrautateiden jaksojako. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa 
esittelyssa tehnyt rautatiehallituksen 23 pai
vii.na joulukuuta 1941 antamaan kiertokir
jeeseen N : o 9/3028 seuraavat tam.mikuun 
1 pii.ivlistii. 1944 voima.an tulevat muutokset : 

5. ratajakso: Haapamii.ki - k.m 332 
(Pori) muutetaan muotoon: Haapa
ma:k:i- km 331 + 500 m (Pori). 

11. ratajakso: (Lappeenranta) km 295 -
Elisenvaara muutetaan muotoon: (Lau
:'itsal~) km 295 - Elisemraara 
Ja 

(Kallislahti) km 474 - Elisenvaara -
Antrea km 352 muutetaan muotoon: 
(Kallislahti) km 474 - Elisenvaara -
Antrea km 532 + 500 m. 

13. ratajakso: Km 132 Villahde - Kou
vola - Simola - Lappeenranta k.m 
295 muutetaan muotoon: Km 132 Vil
lahde - Kouvola - Simola - Laurit
sala km 295. 

14. ratajakso: Viipuri - km 352 (Antrea) 
muutetaan muotoon: Viipuri - km 
352 + 500 m (Antrea). 

Tamii.n rautatiehallitus ilmoittaa tiiten tiedo'ksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautaiiehallitU'ksessa, 19 pa.i vana marraskuuta 1943. 

H. Roos. 

Arvi Nikkt1ii. 

11. ·!3. 6105. HPlsinld l 943 Yaltionen"oston kirjapaino. 



Kaikille 

Kiertokirje 
N :o 17/2859 

marraskuun 25 piiivalta 1943 

junaturvallisuussaannon eraiden maaraysten muuttamisesta 
ja eraiden noudattamisen tehostamisesta. 

Liikennejaksojen paallikoiden neuvottelukokouksessa esi
tettyjen lausuntojen ja annettujen selostusten johdosta on 
rautatiehallitus paattiinyt seuraavaa: 

Maarays lennattimen pakollisesta kayttamisesta junan
Hi.hetyksessa poistetaan. 

Koska on voitu todeta, ettei lennattimen kayttamisella 
junanlahetyskeskustelujen yhteydessa ole nykyoloissa enaa 
merkitysta keskustelujen vahvistajana, poistetaan tammi
kuun 1 piiiviista 1944 lukien Jt: n 122 §: n 4. kohta ja muu
tetaan saman §: n 3. kohta nain kuuluvaksi: 

3. 1 ja 2 kohdissa mainitut tiedustelut ja ilmoitukset on 
tehtava puhelimella tai sen ollessa epakunnossa len
nattimella. (V r.t. 137 §). - Kk. N: o 17/2859, 
25. 11. 43. 

Tassa yhteydessa rautatiehallitus jalleen erikoisesti ko
rostaa, etta junanUihettajien on 122 §: n 5. ko'hdassa maini
tulla tavalla varmistauduttava, ettii keskustelu tapahtuu 
oikeitten henkiliiitten kesken. 

Kohtauslapun antamista koskevat mii.araykset muutetaan 
osittain. 

Kaytannossa on usein osoittautunut vaikeaksi antaa py
siihtymiittii sivuuttavan junan konduktoorille Jt:n 135 § :n 
maaraama kohtauslappu ja on se tasta syysta yleisesti ryh-

6207-43. 
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dytty antamaan vain junan kuljettajalle, ilman, eWi siita 
olisi havaittu olevan junaturvallisuudelle haittaa. 

Suurilla asemilla, joilla Hihtevat junat saattavat sijaita 
kaukana junanlahettajantoimistosta olevilla lahtoraiteilla, 
on kohtauslapun toimittaminen nykyiseen tapaan pyrkinyt 
viivastyWimaan junien Hihtoa. 

Naista syistii lisiitiiiin Jt :n 135 § :n 1. kohtoon seuraavat, 
tammikuun 1 paivastii 1944 voimaan tulevat uudet ala
kohdat: 

d) Jos edellisissa kohdissa ja jalempana 136 § :n 2 e 
kohdassa mainittu ilmoitus, kaava B.N: o 112, on 
annettava junanlahetysaseman pysiihtymiitta sivuut
tavalle junalle, riittaa sanotun ilmoituksen antami
nen vain junan kuljettajalle. - K'k. N:o 17/2859, 
25. 11. 43. 

e) Suurilla asemilla, joilla junanUi.heWijan henkilokoh
taisesti kil·joittaman ilmoituksen, kaava B. : o 112, 
perilletoimittaminen kuljettajalle ja konduktoorille 
saattaa viivastyttaa junan lahtoa, voi liikennejakson 
paallikko maaratii ilmoituksen - joka tassa tapauk
sessa saa sisaltaa ainoastaan kohtaus- tai sivuutus
paikan muuttamisen - saatettavaksi perille puhelin
sanomana junan liihtoraidetta lahellii olevassa vaill
depiirissa toime sa olevan vatndemiehen viilityksellii. 
Vaihdemies tayttaa - hanen haltuunsa toimitettuja 
kaavakkeita kayttlien - kaavakkeen junanlahetti.ijan 
sanelun mukaan, junanli.ihetti.iji.in allekirjoitus mu
kaanluettuna, sekii merkitsee oman nimensa kaavak
keen alalaitaan seuraavaan tapaan: ,viilitti P. II a
lo1ten." Toistettuaan junanliiheWi.jiille kaavakkee
seen tekemansa merkinnat ja taten molemminpuoli
sesti tultua varmennetuksi, etta merkinnat ovat oi
keat, toimittaa vaihdemies ilmoituksen perille ku1-
jettajalle ja konduktoorille. - Kk. N: o 17/2859, 
25. 11. 43. 



Junanlahettajan on oltava laiturilla junaa vastaan
ottamassa. 
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Hyvin usein on havaittu, etta junanUiheWija milloin 
minkin syyn varjolla on jattanyt tayttiimatta Jt: n 134 §: n 
4. kohdan mukaisen velvollisuutensa olla junan saapuessa 
asemalaiturilla. Tama miiarays on otettu Jt :hen nimen
omaan siina mielessa, etta junanlahettaja viela kerran va
littomiisti junan saapumisen yhteydessa tarkistaisi, etta 
kaikki on kunnossa sekii etta aseman puolesta on valrnis
tauduttu nopeasti selviytymaan junaan liittyvistii toista 
seka edelleen ettei junan kuntoisuuden suhteen ole havait
tavissa maiirayksista poikkeavaa. Junanlahettiijan nake
minen antaa junahenkilokunnalle myos varmistuksen siita, 
etta junan saapuminen asemalle on tapahtunut taysin asian
mukaisessa jarjestyksessa. 

Kaikki nama nakokohdat ovat siksi tahdellisia, etta ju
nanliihetti.iji.in on ehdottomasti ti.iytetti.ivi.i velvollisuutensa 
olla junan saapuessa asemalaiturilla silla tavoin kuin edella
mainittu Jt: n kohta maaraa. 

Junanlahettajan on ehdottomasti itse taytettava velvolli
suutensa opasteiden antajana. 

Jt: n 125 §: n 6. ja 8. kohdat sekii. 134 §: n 9. kohta 
maiiraiivat nimenomaan, eWi junanlahettajan on niissa 
mainituissa tapauksissa annettava lahto- tai ohikulkuopaste 
henkilokohtaisesti. Tatii vastaan rikotaan paljon, jopa suo
rastaan kevytrnielisesti, ja on se johtanut onnettomuuk
siinkin. Nama maaraykset on otettu Jt:hen juuri viili
kiisien aiheuttamien viiarinkasitysten supistamiseksi mah
dollisimman viihiin seka antamaan junahenkilokunnalle var
muuden siita, etta juna lahtee jatkamaan matkaansa ni
menomaan junanliihettajan jarjesUimana. 

Tasta syysUi on vaadittava, etta junanli.ihetti.ija - anta
matta muiden, junanlahetykseen verrattuna toisarvoisten 
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tehtavien sita estaa - tiiyttiili henkilolwhtaisesti velvolli
suutensa opasteiden antajana. Poikkeaminen tiista on sal
littu vain alussamainittujen Jt:n ikohtien edellyttamissa 
tapauksissa. 

Kohtauksien jarjestaminen epaitsenaisille llikennepaikoille. 
Junakohtauksien sijoittaminen epaitsenaisille liikenne'

paikoille sisal tali aina tietyn vaaran ja on Jt: n 136 §: aan 
tasta syysta sisallytetty yksityiskohtaiset ohjeet kohtauksen 
jarjestamisesta. Niiden mukaan on paallystoaseman junan
Hihettajan annettava kaikki junan kulkuun liittyvat miia
raykset. Naihin kuuluu myi5s liihtoluvan antaminen matkan 
jatkamiseen kohtauksen jalkeen (vert. 136 §: n 2 e kohdan 
loppuosaa). 

Vaikka nama toimintaohjeet ovat selvat ja riidattomat, 
on niita vastaan paljon rikottu. Onpa menty niinkin pit
kalle, etta epaitsenaisten liikennepaikkojen hoitajien on 
sallittu toimia suorastaan junanlii.hettajien tapaan. 

Jotta junakohtauksien jarjestamiseen epaitsenaisille lii
kennepaikoille liittyva vaara junaturvallisuudelle viiltet
taisiin, on seka junanliihettiijien, junahenkilOkunnan etta 
liikennepaikan hoitajien ehdottomasti noudatettava Jt :n 
136 § :n kaikkia miiliriiyksiii. Tassii yhteydessii on erikoi
sesti korostettava mainitun pykii.Uin 3. kohdassa saadettya 
konduktoorin (tai yksinaisen veturin kuljettajan) velvolli
suutta itse henkilokohtaisesti asettua yhteyteen junanliihet
tajiin kanssa, milloin kohtaus tapahtuu liikennepaikalla, 
jonka hoitajana ei ole edes alemman piiteyYYstutkinnon suo
rittanutta henkiloii. Tiihiin on rinnastettava l.h. kohdassa 
mainittu tapaus (lumiaura, tyojuna tai muu linjalla vii
pyva juna). 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, marraskuun 25 p: na 
1943. 

H. Roos 

T. N. Neronen. 



Johtajill.e. 
Toimistoj&n ja jaksojen piiiinikoille. 
Kaikille li1'kemme- ja tariffiosa.sta:n vilrkamiehilte. 

Kiertokirje 
N:o 18/ 2887. 

2.5 paivalta marraskuuta 1943 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtion vakuutusmerkkien 
tilittiimisestii. 

Rautatiehallitus on miiiirannyt, etta Maii
rayskokoelman V o an kirjoituk e sa 44, 
·ivuilla 16-17, kohdis a 18-31 ja ivulla 
26, kohda.ssa 5. 3) olevat maaraykset muu
tetaan seuraavasti : 

18) Asemat (pysiikit.) tilaavat vakuutus
merkkeja ja -kirjoja tarkastustoimisto 
III:sta lomakkeella 0 n :o 9>91 . Kanta 
(litt . A.) jaa asemalle, kolme muuta osaa 
(litt. B. Tilaus, litt. C. Passitus ja litt. D. 
Kuitti) lahetetaan tarkastustoimisto III: een, 
joka lahettaa ne edelleen painatusjaostoon. 
Painatusjao to siiilyttaa tilauksen (litt. B.) 
ja liiheWia passituksen (litt C.) ja kuitin 
(litt. D.) asianmukaisesti tiiytettyina tilat
tujen merkkien ja kirjojen mukana ase
malle ( pysiikille). Ainoastaan kokonaisia, 
50 kpl kasiWiviii merkkiarkkeja ja 10 tai 
25 kpl ka itHivia vakuutuskirjavihkoja s.aa
daan tilata. 

19) Tilattuja merkkeji:i ja vakuutuskir
joja va taanotettae a on niiden luku ja 
arvo tarkia tettava seka sitten kuittio a 
(litt. D) kuitattuna lahetettiiva tarkastus
t oimisto III : een. 

20) (poistetaan) 
21) Tilaukset, pa ituk et ja kuitit siiily

tetaan kak. i vuoita. 
22) Yakuutusmerkit ja -kirjat laheWHi 

painatusjaosto virkalahetyk ina rautatie
postissa. 

23) On pidettava. huoli siita, etta riit 
UiYa miHira vakuutusmerkkeja ja -kirjoja 
aina on vara to sa. 

24 ) A emakassanhoitaja on va 'tnu ·sa 
ntknutusmerkeista ja niidcn tilltyksestii, 
joten vakuutusmerkit ja -kirjat on sail:--
tettava kuten kantoval·oi ·ta on maiiratty. 
Pnnttuva1 merkit ja kirjat pideHii:in myy-
1yina ja velotaa11 a 'enutlta (pysakilHi ) . 

63:!9 - !:l 

25) Tarkastustoimisto III: n tulee pitaa 
luotteloa aaduista. ja tilatui ta merkeistii 
ja kirjoista. Vakuutuskirjojen numerot on 
myos merkittava, niin etta voidaan tietaa, 
mille asemalle (pysakille) kukin vakuutus
kirja on lahetetty. 

26) Kuukauden vaihteessa. laaditaan tili 
(lomake 0 n:o 992) kolme sa kappaleessa. 
Kak i naistii Uihetetaan yhdessii myytyj en 
vakuutu kirjojen kuponkien seka mahdolli
·esti mitatoityjen kirjain ja merkkien ohella 
viimeisHUin seuraavan kuun 5 p : nii rauta
tiepostis ·a tarkastu toiml to III: een. 

27) Vakuutusmaksuina kertyneet varat 
viihennettynii 9 % palkkiomaarallii, asema
kassanhoitaja maksaa kunkin kuun viimei
sena paivanii Eurooppalaisen posti iirto
t.ilille N: o 7049. Kertyneet tulot a ema
ka sanhoitaja merkitsee kassakirjaan netto
summina (bruttosumma viihennettynii 9 % 
palkkiomaiirallii), samoin me1·kitaiin mak
sut po ·tisiirtotilille nettosumana ka akir
jaan asianomaiselle tilityskuulle. 

28) (poistetaan) 
29) Tarkastettuaan ·aapuneet tilit tar

kastu ·toimisto III Yie ne yhdistelmlUin (lo
make 0 n:o 994), ja liihettaa toi en kap
paleen kunkin aseman (pysiikin) tilia, lru
pongit seka mitiitoidyt merkit ja kirjat 
rhdi telman mukana viimeisHiiin saman 
kuukauden 20 piiiviina yhtion paakontto
riin Helsingissa. 

30) ka antarka tulLSia asemilla (pysa
keilUi) toimitettaessa on my6skin asian
omaisten toimistojen vakuutusmerkki ja 
-kirjava1·astot seldi kannetut vakuutu mak
snt tarkastettava. 

31) Sopimul· en mukaan \'altiourautatei
clen henkilokunnalle tul vasta hyvitykscstii, 
10 ~ urutio1uloista, 111 •nee 9% niille hen-



kiloille, jolka asemilla (pysakeilUi) myyvat 
Yakuutusmerkkeja ja -kirjoja 1 / 2 % tar
ka<;tustoimisto III:n ja 1/2 % painatus
jao:ston asianomaiselie virkail ijalle. Yhtion 
piiiikonttori suorittaa palkkio-osuudet tar
kastustoimisto III: n seka painatusjaoston 
asianomaiselle virkailijalle sen jalkeen !ruin 
vastaavat kuukausitilit on yhtion paakont
toriin Hihetetty. 

5. 3) Vakuutusmerkit tilalaan tarkastus
toimi.sto III: sta, jonne myos til it on Hilie
tettiiva. Asemilla (pysiikeillii) laaditaan 
yhteinen tili seka tavara- etta matkataVlal'a
vakuutusmerkeistii ja menetelliian tilien 
laadinnassa kuten matkatavaravakuutus
merkeistii on siiiidetty. 

Nama muutokset tulevat voimaan 1 piii
viina tammilruuta 1944. 

Lisiiksi on hUJomattava, etta ,keltaisten" 
vakuutusnt~rkkien til!itys jiiii ewnaJleern. 

Helsingissa., rautatiehallituksessa, marraskuun 25 paivana 1943. 

H. Roos 

V ilho A nnala. 

Helsinki 1943. Valtioneuvostou kirjapaino. 



J ohta.iille, toimisto.ien, .iakso.ien .ia 
kmwpajoje11 piiiillikoille, ratttatie
rakennusten rakennus- ja tyopiii:il
likoille, lenndlininsinoorille, puuta
varakirjanpitd.it'Zle, va1·ikkojen esi
miehille, asemapdiillikoille, pysdlrin
hoita.iille sekii mtnmesta1·eille. 

Kiertokirje 
N: o 19/ 2953. 

joulukuun 3 paiva1ta 1943 

tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnasta. 

Asetuskokoelma a on julkaistu seuraava 
laki seka siihen liittyvat valtiovarainrninis
terii)n piiliti:ik: et: 

L ak i 
tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnasta. 

Annettu Helsingissa 6 paiviina elokuuta 194.3. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti siili.de
.Hi.i:i.n: 

1 Juku. 
Yletiset ~diinnok~e.t. 

1 §. 
Sen mukaan kuin tassa. laissa saadetaan, 

pidatetiili.n tai suoritetaan valtion tulo- ja 
omaisuu.sveron ennakkoa sellai esta pal
kasta, elakkeesta, elinkorost.a, korosta, 
osingosta seka kiintei to-, elink·eina-, liike
ja ammattitulosta samoin kuin muusta tu
lo ta ja omaisuudesta, josta tulo- ja omai
suusveroa on maksettava. 

2 §. 
Mita tfunan lain mukaan on ennakkona 

pidatetty tai suorit ett u, luetaan asianomai
sen verovelvollisen hyviiksi siltii vuodelta 
meneviin tul0- ja omaisuusveron lyhennyk-
ena, jol ta ennakko on pidatetty tai suori

tettu. 

6,00 0 12. 43. 6391. 

2 luku . 
Eon1vakom pidiittdmi'l!!tm palka,o;ta, eli.ik-

kee.std .ia e!Jbnkorosta. 
3 §. 

Valtio, kunta, seurakunta ja mun jul
kinen yhdyskunta eka yksityinen tyon
antaja on. velvollinen pidii.Hiimaiin osan 
palkansaajalle rahana suorittama taan pal
kasta tulo- ja omaisuu veron ennakoksi, sen 
mukaan kuin siitii jiiljem:pana saadetaan. 

4 §. 
Palkalla tarkoitetaan ta a Jaissa kaiken

laatuista palkkaa, palkkiota, osapalkkiota, 
etuntta tai muuta korvansta, joka suori
tetaan vira.sta tai toimesta samoin kuin 
tyostii, tehtavasta taikka palveluksesta., 
jonka palka.nsaaja korvausta vastaan on 
sitoutunut tyonantajalle tekemaan ja jo a 
palkansaajaa ei ole pidettiiva itseniiisena 
yrittajana. Palkkaan Juetaan my<is asunto, 
ruoka ynna muut luontoisedut. 

Palkan suuruutta laskettaessa arvioidaan 
siihen kuuluvat luontoisedut sen mukaan, 
kuin siita erikseen maaratiili.n. 

Jos palkkaan on liittynyt korvaus pal
kan.saajan tyossa kii..yttii..miista hevose ta, 
moottoriajoneuvosta tai muusta tyovii.Ii
neesta, on palkan suuruutta laskettaessa 
noudatettava valtiovarainministerion vah
vistamia perusteita. 
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8 §. 
Tyonantajan on toimitettava 3 § : ssa 

tarkoitettu pidatys kunkin palkanmaksun 
y.hteydessa tai, mil loin palkka merk.i taan 
asianomaisen hyvaksi, tilille merlrittae sa. 

Mita 1 mom en tissa on saadetty, on vas
laavasti sovellettava ennakolta maksetta
vaan palk.kaan. 

Sen estiimatta., nlita edella tass·a pyka
lassa on saadetty, valtiovarainministerili 
voi, milloin palkanmaksu tapahtuu useam
min kuin kerran kuukaudessa, oikeuttaa 
palkanmaksajan toimittamaan palkanpidii
tyksen harvemrnin, kuitenkin vahinUi~in 
kerran kuukaudessa. 

7 §. 
Palkasta, jonka palkansaaja nostaa sa

malta tyonantajalta paaasiallisesti saan
nollisin valiajoin, on toimitettava palkan
pidatys 9 §: ssii mainittujen taulukkojen 
mukaan. 

Palkasta, jota ei makseta paaasialli e ti 
siiiinnollisin viiliajoin tai joka suoritetaan 
sivutoimesta tahi tilapa.isesta, tyosta tai teh
taviista, pidatetaa.n kynumenen sadalta. 
Kuitenkin on osapalkkieo;;ta ja muusta sel
laisesta palkkaedusta., jonka suuruus riip
puu liikeyrityksen vuosituloksesta, tahi 
milloin nostettava tai hyvitettii.va. mii.i:i.rii. 
. rlittaa viisikymmentatuhatt.a markkaa, pi
diHettava viisitoi'lta sadalta. Pidatystii al
koon toimitettako, jos pidatettava maara on 
pienempi lruin viisih.-ymmenta markkkaa. 

Edella 1 ja 2 momentin mukaa.n toimi
tettavassa pidatykses a jateti:i.iin pidatetta
viista mai:i.rasta tay.sien markkojen yli me
neva osa lukuun ottamatta. 

Verotuslautakunnan puheenjohtaja voi 
palkansaajan pyynnasta mi:i.arata, ettei pidli.-
1ystii. ole toimitettava palkasta, jos on 
ilmeista, ettei pal kansaajan tulo vero
vuonna nouse maa.raan, josta hanen .tulo.f 
ja omaisuusvt~rolain mukaan olisi suoritet
lava veroa. 

Milloin syntyy epi:iselvyytla siita, onko 
pidatys toimitettava 1 vai 2 momentin mu
kaan, ratkaisee asian sen kunnan verotus
lautakunnan puheenjohtaja, jossa pidatys 
on toimitettava. 

8 §. 
. J os palkk:a:, josta pidiitys on tehtava 

7 §:n 1 momentin mulman, maksetaa:n tai 
hyvitetaan kuukautta pitemmi.n vi.i.liajoin, 

pidatetaa.n siita. lalloin niin paljon, kuin 
vastaavasta kuukautta • ko.hti lasketia 
vasta maarasta olisi niilt.a kuukausilta pi
cUi.tettava, joilta palkka rnaksetaan. tai h.v
vitetaan. 

9 §. 
Valtiovarainm inisterion a.siana on vah

vistaa 7 §: n 1 mom en tin mukaan toimi
tettavaa palkanpidi:i.tysta varten tarvittavat 
1aulukot. 

Edellii 1 momentissa tarkoitetut tauluko1 
on laadittava siten, etta eri ajanjaksoin 
maksettavista palkkaerista. pidatettavat 
maarat mahdollisuuden mukaan vastaavat 
palkan aajan verovuoden koko palkasta 
tul0- ja omaisuusverolain mukaan suoritet
tavaa tulovt~roa. 

10 §. 
Palkanpidii.tystii. varten tulee 7 § : n 1 mo

mentissa tarkoit.etun verovelvollisen kuta
kin kalenterivuotta varten hankkia vero
kirja, jonka muodosta ja muista sita koske
vista eikoista maariia valtiovarainminis
terio. 

Palkansaajalle, joka ei voi esitli.i.a vero
kirjaansa, on ann~ttava. palkanpidatyk estii 
vahvisietun kaavan m ukainen pidatysto
di 1us. 

11 § . 
Verokirjan aniaa palkansaajalle sen kun

nan verotuslautakunn.an puheenjolltaja, 
jossa palkansa.aja on verovelv.ollinen. 

Verokirjaa antaessaan verotuslautakun
nan puheenjohtajan tulee sama1la maarata, 
minkii taulukon mulcaan pidatys 7 §: n 
1 momentissa tarkoitt~tun verovelvollise11 
palkasta on toimitettava. 

12 §. 
Pidatys palkasta tapahtuu siten, ettii 

tyonantaja viin1eistaan palkanmaksutilai
suudessa kiinnittaa palkansaajan verokir
jaan tai pidatystodistukseen pidatysta vas
taavan maaran hankkimiaan veromerkkejii, 
jotka on tehtavii kelpaamattomiksi ja joi
hln .on merkittavii. pidatyspaivii. 

lVIita 1 momentissa on aadetty veromerk
lden kii..ytosta, iilkoon kuitenkaan sovellet
tako silloin, kun ty(}nantajana on valtio tai 
sen laitos, kunta tai seura'kunta . 

Tyonantaja,· joka 2 tai 3 momentin mu
kaan ei kii.yta. veromerkkeja palkanpidii-

' . 



ty·ta toimittaessaan, on vclvollinen teke
maan paJkansaajan Vt'1'0kirjaan tai piuatys
todistukseen sellai et merkinnat. joista erik
seen miHiratiiiin. 

13 §. 
T~·onantajan, joka 12 §: n 2 tai 3 momen

tin mukaan ei kaytii veromerkkcjii. toimit
taessaan palkanpidat,vstii, tulcc, sen mu
kaan kuin siiHi erik een miia.ratii.an, suo
rittaa palkasta pidattaman."a miiarat val
tion postisiirtotilille. 

14 §. 
PicUitlamistaan maarisla tulee tyonan

tajan, joka 12 §: n 3 moment in mukaan. ei 
kayta veromerkkeja toimittaes aan palkan
pidaty ta, toimittaa en kunnan verotu ·
lautakunnalle, jossa han on verovelvollinen 
tilit.y , sen mukaan kuin siita erikseen mali~ 
rata.an. 

15 §. 
Edella 14 § :ssii. mainittu tiliiys on vero

tuslautakunnan puheenjohtajan toimesta 
tarkastetta va. 

Jos tilityksessa on havaittu virheita, tu
lee p.nheenjohtajan toimittaa nii ta ilmoi
tu a ianomaiselle ty5nantajalle seka, tar
kastettuaan tilityksen, 1ahettiHi se lii.anin
hallitukselle ilmoittaen amall.a havaitut 
virheet. 

16 §. 
l\tlilloin palkanpidatys osaksi tai koko

naan on jii.iinyt toimittamatta, tulee tyon
antajan kymmenen pii.iviin kuluessa saa
tuaan 15 §: n 2 momentissa tarkoitetun il
moituksen suorittaa puuttuva maiirii val
Lion po tisiirtotilille. 

Ty!Onantajalla on oikeu 1 momentissa 
tarkoHetuissa tapauksis a pidattaa puut
tuva mii.iirii myohenunii a palkamnaksuti
laisuudessa tai, ellei asianomainen henkilo 
enaa ole banen tyo saan, ulosotattaa se hii
neltii ilman tu()miota tai pii.ii.ti:istii. 

Edelli.i. 2 momentissa tarkoitetun ulo mit
tauksen toimittamisessa on sovcltuv.in koh
din noudatettava, mila verojen ja maksu
jen ulosmittauk esta ilman tuomiota tai 
pi:k1.tost a on si:iii de tty. 

17 §. 
Tyonantajan on verotuslaulakunnan pu

heenjohtajan, verot.arkastajan tai muun val
tiovarainministerion virkamiehen kehoituk
ses~a esitettiivii. tarkast ettaviksi kirjanpito
kirJan.sa, a lknperaiset palkka I is tat ja -sopi-
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mukset, kuitit sekli muut palkanpidi.i.tystii 
valaisevat asiakirjat samoin kuin palkan
saajien hanelle jattamat verokirjat seka 
ann~ttava muutkin tiedot, jotka saattavat 
olla ohjeena veroa mi.i.i.i.ri.i.tti.i.essa. A iakir
jat on, mika.li mahdollista, tarkasteitanl 
tyonantajan a.sunnossa tai 1iikehuoneistossa. 
Palkansaaja on myos velvollinen kehoituk
sesta esittlim.iiii.n verokirjansa. sekii. palkan
pidatystodistuksensa. 

18 §. 
Tyonantaja, joka taman lain muk.aan on 

velvollinen toimittamaan palkanpidii..tyksen, 
on valtiolle vastuussa niista varoista, jotka 
hiin tai hiinen palveluksessaan olevat hen
kilot ov3it palkoista pidattl.ineet tai olleet 
velvollilset pidaWi.maan. Mita verojen uloo
otosta ja veronmak:un laiminlyomisen joh
dosta suoritettavasta veronlisayltsesta on 
saii.dett.y, sovelletta.koon ellaisiin varoibin 
sam.alla tavoin kuin tyonantajan omHn 
veroihin. 

Mita tyontekijan tyasuhteesta johtuneen 
palkkasaamisen etuoikeudesta on saadetty, 
noudatettakoon va.staavasti 1 momentissa 
tarlroitettuun. pidiitysmaii.rii.iin. 

20 §. 
Mita edellii His a luvnssa on saiidettY 

palkasta, sovellett.akoon vastaavasti nwiis 
eliikkee ·een ja cl,in korkoOll. · 

6 luku. 
E riniiisui siiiinno ksiii. 

43 §. 
Tyiinantajalla tarkoitetaan tassa lais~a 

sitii, jonka lukuun tyii suoritetaan. 
.Jos joku on antanut miiii.riityn t:riin tect

ta.misen toiselle, jota siinii on pidettavii 
itsenaisena :vrittajanii, tamii.n johdon ja 
valvonnan alaisena suoritettavaksi., katso
taan viimeksi mainittu t,vonanta,jaksi. 

.To tyonantajia on useita, vastaavat he 
yhtcisvast.uulli..<>esti tassa laissa saadetyista 
velvollisuuk ista. 
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44 §. 
Milloin palkansaaja ei 7 §: n 1 momen

tissa tarkoit.etussa tapauk ·essa esita vero
kirjaansa, on pidi:itys toimitettava ankarim
man taulukon mukaan. 

46 §. 
Saadakseen l ukea tul0- ja omaisuusveron 

kannossa hyviikseen veron ennakkona pida
tetyn tai maksetun maaran, tulee verovel
vollisen liittaa veroilmoitukseensa verokir
jansa ja muut ver<>n ennakkosuorituksista 
saamansa todis.teet. 

Mita selvitystii veroilmoitukseen 'On 
liitetUiva silloin, kun 1 momentissa mai
nittu verokirja tai muu todiste oo turmel-
1unut, hiivinnyt tai joutunut hukkaan, siita 
miiarataan erik..c:;een. 

Vero'kidan ja muiden 1 momentissa tar
koitettujen todisteiden jiittiimi estii vero
tusviranomaisille on verovelvolliselle annet-
1 a va tod is.tus. 

48 §. 
Verovelvollista, tyonantajaa tai hiinen 

cd tL<>la.jaansa tabi muuta henkiloa, joka on 
jiittiinyt noudattamatta hiinelle Uis a laissa 
iiiidetyn velv<>llisuuden, rangaistakoon, ellei 

siitii muualla laissa ole saadetty ankaram
paa rangaistusta, enintaan kahdellasadalla 
paivasakolla. 

52 §. 
Tii.mii laki tqlee voimaan 1 piiiviinii tam

mikuuta 1944, ja sillii kumot.aan tulo- ja 
omaisuusveron pidattamisesta osinkoa mak
settaessa 2 pii.ivana. tammikunta 1926 an
nettu laki. 

Valtiovarainministerion paatos 
tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnasta 

annetun lain taytantoonpanosta ja 
soveltamisesta. 

Annettu Helsingissa 19 paivlinii. marmskuuta 19-!3. 

\ raltiovarainministerio on tulo- ja omai 
suusveron ennakkoperinnasta. 6 paivana l()]o
kuuta 1943 annetun lain 51 §:n nojalla 

an1anut sanotun lain tayt.i:intoonpanosia ju 
soveltamisesta scuraavat ta.rkemmat. miH.i.
raykset: 

1 luku. 
Ylewet ntiUirdykset. 

1 §. 
Tassa. paatiiksessii sanotaan tulo- ja omai

suusveron ennakkoperinniista annettua la
kia ennakkopcrinta1aiksi. 

2 luku. 
FJrnmailu:m, piddttdmi71JeYit palkasta, eldlckee'$tii 

ja elimkorosta. 
2 §. 

Valtiovaraimninisterio vahvistaa. ennen 
k.unkin verovuoden al'kua ne arvot, joiden 
mukaan tavallisimmin e iintyvat luontois
edut. on kunnassa seuraavana verovuonna 
pa~kanpidatyksessa laskettava. 

Mill<>in palkkaan sisiiltyy sellaisia luon
toisetuja, joiden arvoa ei ole vahvcistetiu 
1 mornentissa rnainitulla tavalla, verotus
lautakunnan puheenjohtajan tulee iyonan
tajan tai palkansaajan pyynn6sta maarati:i 
niiden raha-arvo. 

3 §. 
Valtiovarainministeriiin paat6s, jolla luon 

toisetujen arvo on 2 §: n 1 momeniin mu
k.aan vahvistettu, ju~kaistaan asetuskokoel 
massa ja kunnan ritlmoitustaululla. 

4 §. 
Jos VJerovelvollinen saa samaan aikaan 

kahdelta tai useammalta tyonantajal ta sel
laista. palkkaa, joka maksetaan paaasialli
sesti saannollisin valiajoin, toimittaa pal
kanpidiityk en ennakkoperintrulain 7 § : n 
1 momentin mukaan se tyonantaja, jonka 
maksama palkka on katsottava verovelvol
lisen pa,aasialliseksi palkka tuloksi. Muiden 
t.vonantajien on toimitettava pidatys suo
rittamistaan palkoi'Sta mainitun pykalan 
2 momentin mukaan. 

5 §. 
Verotusl.autakunnan puheenjohtajan tu-

1 ee, ell ei valtiovarainministerio eriiyO.s~stii 
syista toisin maiiraa, vuosit lain ennen JOU

I~kuun 1 paivaa toimittaa verokirja pos-
titse tai muu lla soplivaksi katoomal1aan 
tavalla niillc verovelvollisille, jome kun
nassa viimeksi toimi tet'wssa verotukSI()s...c:;,a on 
mai.iratty tulo- ja omaisuusveroa pa1kka-



tulosta, eUik.keesUi tai elinkorosta tai joi
uen voidaan katsoa tuleva.n verovelvolli
iksi mainitunlaatuisista tuloi, ta. 

Verovelvollisen, jonka 1 momenti ' a tar
koitetuista tuloista on toimitettava ennakon 
pidatys, mutta jolle Vlerokirjaa. ei ole toi
mitettu 1 momentissa ma.inittuna aikana, 
tulee asianomail en verotuslau1akunnan pu
hcenjohtajalta it e han.kkia verokirja niin 
hyvissa ajoin, etta han voi esiWili sen pi
dii;tyksen toimittajalle viimeistaan ennakon 
pida tystilaisu udessa. 

12 §. 
Mikali verovelvollinen saa sellaista palk

kaa, josta pidli.tys on toimitettava ennakko
perintii.lain 7 §: n 1 morrwntin mukaan, tu
lee hanen hyvissa ajoin ennen verovuoden 
ensimmiiista palkanmaksua antaa verokir
jansa t.yonantajalle. Milloin virka- tai tyi()
suhde on alkanut vasta veroVI10den aikana, 
on verdkirja jatetHi.va tyonantajalle ennen 
sita ajankohtaa, jol'loin ennakon pidatys 
verovelvollisen pa1kasta ensi kerran on toi
mitettava. Tyonantaja on velvollinen, mi
ldi.li han ja palkans.aaja eivat toi in sovi, 
sailyttamaii.n palkansaajan verokirjan. 

Milloi'n verovelvollinen saa palkkaa kah
deHa tai u&eammalta tyonantajalta tahi jos 
han palkkatuLojen lisaksi saa eHiketta tahi 
cliiketta eri maksajilta, on verokirja 1 mo
mentissa mainitussa tarkoituksessa ja,tet
tava sille tyonantajalle tai ellikkeen maksa
jall~, jonka 4 § : n nojalla tulee toimittaa 
palkanpidatys ennakkoperintalain 7 §: n 1 
momentin mukaan. 

13 §. 
Palkan.·aajaJla on ookeus saada tyonanta

jalta ve1·olrirjan a tarkastettavakseen tai 
e ittaakseen sen verotusviranomaiselle tai 
toiselle tyonantajalle tahi muuhun sellai
seen tark()ituk een. 

Tyonantaja on velvollinen viidentoista 
paivan kuluessa verovuoden pi:i.attymisestl:i 
luovuttamaan nrokiirjan palkansaajalle. 
Kun palkansaaja eroaa Vlirka- tai tyopai
]{astaan, on verokirja hanellc annettava. 

14 §. 
Tyonantajan 1ulee, mikali jaJjempana 

15 :ssa. ei toisin maarata., palkanpida1Yst.ii 
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toimittaessaan merkita palkansaajan vero
kirjaan seuraavat tie<k>t: 

1) palkkamaara, josta pidatys on toimi
tettu; 

2) pida.tysmaara; seka 
3) jos pidatys on toimitettu ern1akkopc

rintalain 7 §: n 1 momentin mukaan., aja.n 
jak..c;.o, jolta palklm on maksettu tai, jos 
pidatys on toimitettu saman pykalan 2 mo
mentin mukaan, suoritetun palkkamaaran 
peruste tai laatu. 

Ennakkoperintal!llin 10 § : n. 2 momentis a 
tarkoitettuun palkanpidatystodistukseen on 
edella 1 momentissa mainittujen tietojen 
lisak:si merkittava palkan.saajan taydeUinen 
nimi eka arvo tai ammatti. 

15 §. 
Valtiolla ja sen laitolu;ella amoin. kui11 

kunnalla ja seurakunnalla on oikeus vero
vuoden viimeisen palkanpidatyksen yhtey
dessa tai, jos palkan;;aaja eroaa virka~ tai 
tyopaika taan verovuoden aikana, ennen 
verokirjan hanelle luovuttamista siihen 
merkita uoritettujen palkkojen ja niistl.i 
pidatettyjen erien yhteismaara seka aika, 
joiJ.ta palkat. on suoritettu. 

Mita ede!Ja tas a pykalassa on maat·att:v 
Vlerokirjaan tehtiivista merkinnoista, on vas-
1aavasti sovellettava verovelvolliselle ennak
koperintalain 10 §: n 2 n:lJOmentin mukaan 
annettavaan todistubeen. 

16 §. 
Tyonanta.jan tulec palkansaajan vero

kirjaan tai pidatystodistukseen 14 tai 
15 §: n muk?-an tekemiinsa merkinnat vah
vistaa nimikirjoituksellaan tai kayttamalUi 
leimasinta. 

17 §. 
Tyonantajan, jol'la sina vuonna, jona. pi

dat.ys toimrl.tetaan, on vahinta.an yhden 
kuukauden ajan ol lut. ainakin kyrnmenen 
henkiloa yhtaiki:lisesti palveluksessaan, tulee 
pitaa sellaista luetteloa, kirjaa tai korttis
t.oa, josta kay selville kullelrin palkansaa
jalle eri aikaina suoritetut paikat seka 
niista tehdyt pidatykset. 

19 §. 
Tyonantaja!Ja, joka t.oimittaa palkanpi

datyksen ve:~.·omerkkeja kayttamatta, on oi-
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keus toimittaa ennakon pidiitys ilinan vero
merkkeja my08 suorittamastaan elakkeesta 
ja elinkorosta. 

24 §. 
Millain ty.Onantaja on toimittanut pida

tyksen liian sumena, tulee hli.nen, mi'kali 
palkansaa,ja sitii. vaatii,, oikaista tekemii.nsa 
virhe myohemmin tapahtuvan palkanpida
tyksen yhtey;dessa,, kuitenkin nidn, eWi 
virhe on oi.kaistava samana kalenteri
vuonna, jona se on tehty. 

25 §. 
Tyi()nantajan, joka toimitta.a palkanpidti

tyksen veromerkkoejii kliyWimii.ttii, on suori
tettava 'kalentel'ik-uukauden aikana pidaW.i
mansa v.arat, mik1i1i valtli.orvarainministeri.O 
jossakin tapauk.sessa ei toisin maaraii., vii
meistii.ii.n seuraavan kuukauden 20 paivana. 
Ma!ksu on suoritettava postitoimipaikkaan 
sen lii.ii.nin. lii.ii.nli'Ilkonttorin postisiirtotiJille, 
jo.ssa postitoimipaikka sijaitsee. 

26 §. 
Tyonantajan, jolle 18 §: n mukaan on 

myoiU1!8tty oikeus tOtimittaa palkanpidaty 
veromerkkeja 'kayWimattli, on suorittaes
saan pidli.tysmaaran postisiirt.otilille Uiytet
Ui.vli. asianmukainen tililLepanokortti seka 
siilien lhlttyvli.t ennakkomaksutodisteet A 
ja B. Tddisteista jali. A-kappale, v.arustet
tuna pos!Thtoimipaikan leimalla, tyonanta
jalle,, jolla myos on anrnettava erillinen 
kuitti suoritetusta mii.arasta. B-kappaleen 
la.hettii.ii. postitoinripaikka., varustettuna pos
ti·toimipaikan leimalla ja piidii.tysmi:Ui.riin 
vastaanottaneen toimihen'kilon nimikirjoi
tu.ksella, 21 §: a mainitulle ver·otusiJ.auta
kunnalle. 

Va1tion ja sen laitoksen samoin kuin kun
uan ja seurakunnan o.n, suorittaessaan pi
datysmaariin, taytoettava asianmukainen ti
lillepanokortti sekii 1 momenti sa mainitun 
todisteen A-kappale, jok.a postitoimipaikan 
leima1la varustettuna ja.a tyona.ntajalle. 

28 §. 
Tyonantajan joka on jiittanyt palkan-

pidatyksen osaksi tai kokonaan toimi'tta
matta, on pid.ii.ttamatta jaWimaiieen pal
kanpidatyseralle suoritettava ennakkoperin
talain 18 § :n 1 momentissa edeUytetty ve
ronl.isa.ys, sen mukaan !ruin sellaisesta ve
ronlisii.yksesHi on erikseen ·aadetty, ja on 
verotus1autakunnan puheenjohta•jan ennak
koperinUilain 16 § :n 1 momentissa tarkoi
tettuun ilmoitukseen liitettava maksu
hppu, johoo on merkitty suoritett.ava 
maara seka se paiva, josta veronlisii.ys on 
laske1:tava. 

29 §. 
Tyonantajan tulee paJkansaajalle sum·it

tamastaan palkasta tulo- ja omaisuusvero
lain mukaan annettavaan ilmoituikseen mer· 
kita siita verovuonna pida,tettyjen tulo- ja 
oma.isu usveron eruna'k.kojen yh teismaara. 

34 §, 
Tyonantajan, joka ennakkoperinthlain 

16 § : n 2 momcntin no>jalla pyytaii pidii.tUi
mattii , ja.ii.neen osan perimista paJ.kansaa
jalta ulosottot,eitse, tulee ulosottomiehe1le 
jattaa, paitsi laabilllMJSa pid.ii.tystodistns, 
myos verotuslautakuaman puheenjohtajan 
I odistus puu.ttuvan maaran uorirttamisesta. 

35 §. 
:M:itii edeWi lassa. luvussa on sanotLu 

palkan. aajasta, palkasta ja tyonantajasta, 
on vastaavast~, mikhli siita ei ole toisin 
miiaratty, sovellettava elakkeen ja elinkoron 
saajaan, eJlikke<'seen ja elinlrorkoon seka 
eUi.kkeen ja el inlwroo maksajaan. 

36 §, 
Elak.keensaajan, jo.ka nautt.ii sellaista 

ellikettii valtiolta, josta on suoritettava tulo
ja omaisuusveroa, ja jO'ka elattaa. lasta, joka 
ei ennen verovuotta ole tii.~'tUin.yt kuu.tta
toista vuotta, tulee vuosittain ennen tammi
lmtiD 15 paivaa tai, m.illoin eliike on myon
netty verovuoden aikana, viipymiittii en 
jalkeen, kun eliillrepaa.ti:is on tulJut haneu 
tietoonsa, val tiokonttorille esittaa verokir
jansa tai verotuslautakunnan p.uheenjohta
jan antama todistus siitli., minJka taululron 
rruukaisesti pidaty,s on toimitettava. 



V altiovarainministerion p~Hitos 
palkan laskemisperusteista tulo- ja omai
suusveron ennakkoperinnasta annetun lain 
4 § :n 3 momentissa mainitussa tapauksessa. 
A.nnettu Helsingi~~a 19 piiivanil marraskuu1·a l 943. 

Valtiovarainm:im.isterio on 6 piiivanii 
elokuutaJ 1943 tul0- ja omai uu veron 

ennakkomaksusta annetun lain 4 § : n 3 
moi?-entin nojalla ma.iiramnyt, -etta palkan
saaJan palkkaa :anotun lain edellyttami:issii 
tarkoit uksessa la ·kettae sa on, jos palkkaan 
sisiilty;r korvaus palkan aajan tyossa kiiyt
tamastii hevosesta, moottoriajoneuvosta tai 
muusta tyovalineesta, noudatettava seuraa
via laskuperusteita: 

He<vosmiehen ko'konaisa~siosta lasketaan 
miehoo palkaksi metsator a neljakymmenta 
sadalta ja muis a t!Oissa puolet. 

Moottoriajoneuvon kuljettajan ja muun 
tyoviilineen kayttajan kck.onaisansio ta la 
ketaan henkilokohtaiseksi palkaksi se 
maara, jota voidaan pitiia. paikkakunnalla 
kiiypana pal'kkana asianomaisesta tyosta. 
·!os kuitenkaa;n moottoriajoneuvon kuJjetta
Jan palkkaa ei voida sanotulla perusteella 
maarata, lasketaan se lisaamiillii ammatti
opittoman tyontekijaDI paikkakunnaJla kav
ptii:in palkkaan neljakymmenta sad alta. · 
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Elellii. olevan johdosta rautatiehallit1ts 
on miiiiriinnyt seuraavaa : 

Palkkauksen tilaaja,n tulee 
huomata pidatys palkkalista.Ua sille va

ratussa sarakkeessa ; 
siii:lyttaa verokirja, mi'ka li han .i·a pallmn

saaja eiviit toisirn sovi; 
merkita verokirjaan tai palkanpidiitys

todistukseen suoritettujen palkkojen ja 
niista pidiitettyjen erien yhteism.iiiirli sekii 
aika, jolta palkat on suoritettu; 

v~hvistaa verokirjaan tai palkanpidatys
todiStukseen tekema n a me~inna.t nimikir
joituksellaan ja virkaleimalla; se'ka 

m-erkita pa lkansaajalle ·uoritetusta pal
ka~ta tulo- ja omaisuusverola.in mukaan an
ne~taJVaan il~oituks~nr verovuoo.na pidatet
tyJen tulo- Ja oma1suus-veron ennakkojen 
yhteismiiara. 

Mitii edellii on maaratty palkasta on 
va taavasti sovellettava my.Os e-link.orkoon, 
ku_itenk.in vain siWi osalta, minka en vuo
tmsmaii.ra yli ttaa kak ikymmentatuhatta 
markkaa . 

Tulo- ja omaisuu veron ennakkoperi.ntiia 
-yarten ?n kirjanpidossa avattava .tili , Tulo
,la oma1suusveron ennakko" . 

P idatetyt vara1 tulee t.ilitoimiston ta
l<;>usja~oj en, rautatierakennusten ja r~uta
iletutlnmusten viimei taa.n seuraavan ku u
kauden 20 paivi:i,na m.aksaa talousosaston 
johtajan maiiraama·n li:i.an inrahaston posti
siirtotilille. 

l.11aoleva saatetaan taten kaik:kien asianomaisten tiedok i ja nondatettavaksi. 

Helsingis.<:a, rantatiehal lituksessa, R paiviina j.oulnkuuta 1943. 

H. Roos. 

Yrjo Btrm1y . 



Kaikt1le liikenne- ja tm·iffi
osaston virkatniehiUe. 

Ra uta tiehalli t uksen 

Kiertokirje 
N :o 20/ 3094. 

joulukuun 16 paivalta 1943. 

matkustajaliikenteen tilitysmaaraysten muuttamisesta. 

RaUttatiehallitus on muuttanut miiiirays
kokoe'lman V osan kiTjoitulksen N: o 4Q 
(Tilityssaanto) jiiljempana mainitut kohdat 
seura:avan · .sisaJ toisiksi. 

1 §. 
2 b), g) ja j} kohdat on muu tettu seuraavan sisiiltoi· 

siksi: 
2. b) etta kustakin lippulajista on tili

k:a.av.akk-eeHe ensin mel'lkittava parhviliputt j·a 
sen jiilkeen .shekkiliput. Pahviliput on vre
tavaJtilikaavakkeelle lkaavalkkeen B : o 144 a 
osoittamassa asem.ajiirjestY'ksessa ja on ,Ase
malrle "-sarakkeeseen rtiilloin Uikennepaikoo 
nimen lisaksi me:vki<ttava kulkutie. Shekki
lippuja koskevat tiedot viedaan tiliik.aavak
keelle ·kirjoittain siten, etta kustakin rkir
jasta mel'lki.taiin erikseen kunkin luokan lip
pujen ja lisal:i.ppujen lukumiiiiriit seka vas
ltaavat maksut. Nama 1tiedot on me1'kittava 
myos kunkin shekkikirjan viimeisen •kiiyte
tyn !lehden kaantopuolelle. 

2. g) Kun on maaratty, etrta useamma>Jle 
lmin yhdelle henkilolle on kirjoitettava yh
.t-einen shekkilippu, on lippujen lukumiia
riiksi merikittava se luku, joka ilmoittaa , 
kuilnk.a monelta henlkilolta maksu on kan
nettn. 

2. j) etta pahvhlippuja koskevasta hy
vitys- tai velotuslaskusba on as:i.anomaisen 
aseman kohdaJlle kolmannen luokan alia ole
valle .tyhjiille riville merJrittava laskun nu
mero. Shekkilippuja koskevasta hyvitys
tai velortuslaskusta merkitiiiin laskun nu
mero vastaav.alle riville viimei eksi tilitet.ta
van shekki•kiTjan ikohdaJlle. 

2 §. 
Pykiilii on kokonaisuudessaan mu utettu seuraavan 

sisiiltoiseksi: 

1. Knukausilipuista on niiden liikenue
paikkojen, joi11a kuukausilippuja tarilfi
saannon mukaan myydaan, laadi.itrt.ava tili 
kaavakkeelle B. N: o 178. 

Tilii:i laadittaessa on hnomattava: 
a) eWi tilikaavakkeelle viedfu'in ensiJl 

1 luokan, sitten 2 luokan ja viimeiseksi 3 

6637- 43. 

hwkan lkuukausilippuja koskeva.t tiedot. 
Kullekin tilikaavakkeen riville merkitaan 
vain yhta shekkikirjaa koskewt't tiedot yh
tena erana. Kunkin she:kkikirjan viimei
sen kaytetyn lehden kiiii.rutopuolelle on mer
k1ttava samat tiedot kuin ti.Jli'kaavrukkeeseen
kin. Tililkaava.kkeen muistutussarakkeeseen 
on merkittava niiden saatteiden numerot, 
jo~lla shekikikirjasta on muiUe as-emill~ la
hetetty lippuja. Saaroteilla Uih.etetyista li
puista on a eman sirtiipai'tiD 1aad:i.ttava tili
'kaavakkeen 1loppuun luettelo, johon vas
taanottoasemat on merkittiiva kaavrukk:een 
B . N: o 144 a osoitJtamassa asemajiirjesrtyk
sessii. 

b) etta maJtik:ojen luku.miiiirii,t lasketaan 
20 § :ssa siiiidettyjen ohj-eiden mukaisesti. 

c) etta sheklkik:irjan kantaan on jatko
lipun kohdalle liimattava se kuukausi'- ta.i 
jatkolippu, jolle ko. lippu on jatkolippuna. 

d) ebtl:i koululaislippujen S3amiseen tar
vit1laviin ao. koulun johtajan antamiin to
distuksiin ja rauta.tieliiisten aJlennuslippu
jen saamiseen tarvittaviin todistuksiin on 
merkittava :vastaavan kuukausilipun nu
mero. Todistukset on numel'ojarjestyksessii 
liit-eotii:va ·tilliin. 

e) etta erehdyk:sessii viilirinkirjoi.tettuihin 
ja myyntiasemalla ·tilin laatimis.ailkana lu
nastamatta oleviin lippuihin on kiirjoitet
'tava sana ,mirtiiton", jonka lisiiksi tallaiset 
hput on liimattava shekkikirjan kant1Jaan 
vastaavan numeron rkohda'lle. 

2. Sellaisten asemien ja pysiikkien, jotka 
eivat ole kuukausilippujen myyntiasemia, 
on tila.ttava nama liput Hihimmalta myynti
asemalta. Myynttiaseman on lahetettava ti
Ja ttu Jippu arvoliihetY'ksena saatteen ja kui
tin (B. N: o 275) seuraamana tilausasemal!le 
aka merkittava shekkikirjan kan•taan lipun 

kohdalle saaJtteen numero ja mille asema1le 
lippu on Uihetetty. Tilausaseman on mer
kittava lipusta ikanrtamansa maksu matkus
tajaliiik:ennetulojen yhdistelmaan kannon 
puolelle ina kuU!kauten.a, jona sa.ate on 



myyntiasemalla piiivatty. Saate on liitet
Uiva tiliin. Jollei lippua ole luna tettu 
matkustaj·aliik•ennetulojen yhdistelmiin laa
timisaikaan mennessii, on tilausaseman 
merkittava lippll'un sana ,lunastamaton '' 
ja lahetet:Jtava 1ippu ja saate sanotun yhdis
tehna.n mukana tarkastustoimistoon, jorrka 
on tehtava myynitiasem.an ttHiin vastamra 
koTjaus. 

3 §. 
1. kohta on ntuutettu seru:aavan sisi\ltOiseksi: 

1. Kuponkilippujen rtilia laadittaessa on, 
jollei jaljempana toisin maarata, soveltuvin 

1 kk. 

3 kk. 

6 kk. 

Matkojen lukumiiiira I 
1 lk I 2 lk I 3 lk I Yl1teensii 

kohdin noudatettava niita maariiyksii:i, joi.ta 
2 §: n a ) , b) ja e) seka 2. tkohdassa on kuu
kwusi•lippujen tHityksesta saadetty. 

4 §. 
Pykiilii. on kokonaisundessaau tnuutettu 

sisal toiseksi: 
seuraavan 

1. Tieislipu.ista on la.adittava tili tk.a.avak
keelle B. N :o' 178 ja mita 2 § :n a), b) ja e) 
seka 2. kobda&-sa on saadetty ~mukausL 
lipuista, on sovel·t'uvin kohdin voimassa 
myi:is yleisl.ipuista .. 

2. Tilikaavakkeelle on yleislipuista teh
tava seuraavanmallinen yhteenveto: 

Maksu 

1 lk I 3 lk j Yhteensii 

.......... .. .. .... .......... .... ................. ! .... / ... .. ........ 1 .. .. 
I 

12 kk. 

Yhteensii .·::::::::: .. ·: [_·_·_·_:::::::::::: ·:·::::::::::::· .. _ .. _ . ..... ::·:: :: ::.·:::·::::./·_·_·_·_·_ .. ::·::::::::·. ·.·.:: ·/ .·_·_·:::: .. :: .. , ::. 
6 §. 7 §. 

Pykii.la on kokonaisuudcssaan muutettu seuraavan .Pykill ii on kokonaisuudcssann muntcttu seuraavan 
sisaltoiseksi: s isiiltoiseksi: 

1. Alennus:kor.teista on laadittava tili 
kaavaktkeeHe B. N: o 292. Ti!Jika.a vakkeelle 
on 'Elnsin merkittava 1 luokan, sirtten 2 Juo
k.an ja viimeiseksi 3 luokan alennuskOl'ttcja 
koskevat .tiedot. Kussa1kin Tyhma ·sa merki
taan ensin pabviset liput kaavakkecn 
B. N :o 144 a osoi:ttamassa asemajarjesty;k
sessa ja niiden jalkeen shektkiliput kirjoi.t
tain. K unk.in she:klk.ikirjan viim eisen kay
tetyn lehde.n kaanti:ipuolelle on mel'lci.tbtava 
samait tiedot lmin tili.tk.a·avakkeeseen:kin. 
Matkoje.n lukumaariit Jas.keta.an 20 § :ssa 
saadettyjen ohjeiden mukaisesti. El'ehdy;k
sessa vaarinkirjoite:ttuihin hppuihin on 
merkittava sana ,mirt:alti:in", jonka lis~i:ksi 
tiillaiset l.iput on liima ttav31 shekkikirjan 
kanta.an vastaavan numeron kohdalle. 

1. Tyi:ilaiskuukausil.ipui&ta on l.aadittava 
tili k.aavrukkeelle B . N: o 178 ja ova.t naittcn 
lippujen •tilirtyksesta sovelrt:uvin kohdin Yoi
massa ne maa.raykset, joita 2 § :ssa on tkuu
kausilippujen tilityksesta saadetty. 

2. Tyi:ilaisalennuskorteis·ta on laadittava 
til·i kaavakkeelle B. N: o 292 ja on ma:tkojen 
lukumaara laskettava 20 § :ssa olevien oh
jeiden muk.aisesti. 

20 §. 
l. kohdassa muuietaan ti lauslipun nimi alennuskor· 

tiksi ja yl eisaikalipun nimi yleislipuksi sekii lisiitliiin 

yleislippu . . . . . . . . . . 3 •kk. 75 ma1rkaa 
Uusia miiarii)nksia soveHetaan ensi keuan 

lammikuun 1944 liikenteesta ti>leja J.aadit-
taessa .. 

Helsingissa, l'aut.atiehallituk:-;essa, joulukuun 16 paiviina 1943. 

H. Roos. 

Vilho ~Jnnnla. 



Liik nne- ja ta riffiosa:;t on virkamiehill e 
:;ckii kondnktooreille. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
N:o 1/957 

dokuun 17 paivaltii 1943 · 

kuukausi-, koululais- ja yleislippujen uusista koteloista. 

Koska lmukausi-, koululais- ja yleislip-
pujen selluloidikoteloita ei enaa ole saata
vissa, otetaan lokakuun 1 paivastii 1943 
alkaen kayUintoon uuden malliset, kar
tongista valmistetut kotelot (0. N:o 893). 
Kotelot tilataan Trt II: sta. 

Uudet kotelot ovat Yihonmuotoisia. Ko
telon sisaaukeaman va emmanpuoleiselle 
sivulle kiinnitetaan kuukausilippujen shek
kikirjasta kirjo'Uettu lippu ja oikeanpuo
leiselle sisasivulle lipunhaltijan valokuva 
koteloon painettujen ohjeiden mukaisc ti. 
Samaa koteloa saadaan ldiyttaii siksi lmn
nes se menee rikki. Rikkonainen kotelo 
on vaihdettava uuteen. 

Kotelot on numeroitu. Kuukausilippua 
tai sen jatkolippua kirjoite1tacssa kirjoite
taan kotelon numero lippuun kuukausili
pun numeron alle siten, etta syntyy murto
luku, jonka osottajana on kuukausilipun 

numero ja nimitUijana kotelon numero. 
Rikkonaista koteloa uuteen vaihdettae sa, . 
on lippuun kirjoitetun vanhan kotelon nu
meron yli vedettli;\l:i punainen viiva ja 
uudcn kotelon numcro me1·kitti:iva siihen. 
Matkalippuja junis a tarka taessaan on 
konduktoorin katsottava, eWi lippuun on 
merkitty sen kotelon numero, jonka si alia 
lippu on. 

Koteloista kannetaan 5 markkaa kappa
leelta ja kerty11eet va.rat. tiliteilian kaavak
keella ,Painotuotteidcn tili (B. N: o 185) '' 
kahdesti vuodes a tammikuun ja heina
lmun 13 paivli.nli.. 

l\Iuuten jaaviit lmukausi- ja yleislipui ta 
annetut miiiiraykset entiselleen. 

Lokakmm 1 paivana viela kayttamatta 
olevat selluloidikotelot on palautettava Trt 
II:een. 

Relsingissa, rautatiehallituksen tari££iosastossa, clolmun 17 piiivana 1943. 

Vilho Annala. 

L. L. Lauroma. 



Liikemu;_ jet tctl'iffiosaston vi1·kamiehille. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
N:o 2/964 

elokmm 20 paiva.ltii. 1943 

pakettitavaraliikenteen kuljetuskirjoista ja tilityksesta. 

Tariffiosaston johtaja on, kumoten loka
kuun 6 paivanii. 1939 antamansa kiertokir
jccn N: o 2/ 1317, mii.iirannyt seuraavaa: 

1) Pakettikortit on vast 'edes painettava 
oheisen mallin mukaisiksi. Uudessa paket
tikortissa on nelja osaa, joista A-osa jaii 
lii.hetysasemalle, B-osa seuraa pakettia maii.
rapaikkaan ja liitetii.ii.n mii.arii.aseman kuu
kausitileihin, C-osa annetaan vastaanotta
jalle ja D-osa lahettajalle. Pakettikortin 
osat tii.ytetaii.n kopioimismenetelmii.ii. kayt
tiien. Pakettikortit on kuukausittain nu
meroitava juoksevalla numerolla ja kaikki 
osat on leimattava lahetysaseman pii.iva
leimalla. Jalkivaatimusmiiii.ra on merkit
tavii. pakettikorttiin seka kirjaimin etta 
numeroin. Taman lisiiksi on lii.hetysase
·man merkittii.vii jalkivaatimuksenalaisten 
Hihetysten pakettikortteihin leimasinta 
kayttaen sana ,Jalkivaatimus". Paketista 
lii.hetysasemalla kannetut maksut merki
tii.iin pakettikorti a olevan laskelman sa
rakkeeseen ,Maksettu'' ja maarii.asemalla 
kannettavat maksut sarakkeeseen ,l\Iakset
tava". Rahti, maii.riiasemalla suoritetta
vasta kotiinkuljetuksesta kannettava kotiin
kuljetusmaksu, kun se suoritetaan lahctys
ascmalla, j•a jalkivaatimuspalkkio tilitetiian 
pakettimerkkeja kayttii.en. Pakettimerkii 
kiinnitetaan pakettikortin B-osaan uiita 
varten varattutm paikkaan. Kun liihetys
paikka kantaa maksun, kiinnitetaan mer
kit kortin vasemmalle puolelle ja kun 
maksu kannet.aan maiiriipaikalla, kortin 
oikealle puolellc. Pakettimerkit tehdii.an mi-
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tattomiksi aseman paivaleimalla. Leima on 
lyotava niin, etta se ulottuu myos paketti
merkkien reunojen ulkopuolelle. Miiarapai
kan on tarkastettava, etta kuljetusmaksu 
on lahtopaikalla oikein laskettu. ,Makse
tusta'' paketista lahtopaikalla mahdolli
sesti kantamatta jaanyt era on kannettava 
vastaanottajalta. 

2) Nykyisen mallin mukaisia paketti
kortteja saadaan kayttaa rinnan uusimal
listen pakettikorttien kanssa kuluvan vuo
den loppuun saakka. Kun vanhanmallisia 
pakettikortteja kaytetaan jalkivaatimuk3en
alaisten pakettien kuljetuskirjoina, on jal
kivaatimusmaara niihin merkittava seka 
kirjaimin etta numeroin. Sen lisaksi on nii
hin merkittava jalkivaatimuspalkkio ja la
heWijan postisiirtotilin numero, milloin 
Uihettajalla on oma postisiirtotilinsa. Myos
kin naihin kortteihin on lahetysaseman lyo
tava leima ,Jii.lkivaatimus' '. 

3) Kaikilla liikennepaikoilla laaditaan 
kuukauden pii.ii.tyttya kuukauden aikana 
valtionrautateiden liikennepaikoille llihete
tyista paketeista luettelo kaavakkeelle B 
N: o 169 !, joka lahetetii.an tarkastustoi
miston III jaostoon viimeistaii.n tilityskuu
kautta seuraavan kuukauden 12 paivana~ 
Tahan luetteloon merkitiHin tiedot . amaan 
tapaan lmin tietoja rahtikirjanyhdistiijista 
erilwisluetteloihin vietii.essa, s. o. mii.ii.ralii
kennepaikat merkitii.an siihen kaavakkeen 
B. N: o 14-± a osoittamaan asemajarjestyk
seen ja knllrkin liikennepaikalle lii.hetetyt 
pakctit nurnerojarjestykseen. Sarakkeisiin 
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,mak ·ett u '' ja ,makscttava" merkiiaan 
rahdin, kotiinkuljetusmaksun ja jalkivaati
muspalkkion yhteismaara. Yhdysliiken
teessii yksityisille rautateille liihetetyista 
paketeista laaditaan luettelo kaavakkeelle 
B. J: o 169 PL. Kullekin rautatielle Hihe
tetyt paketit merkitaan eri kaavakkeelle. 

4) Maariiliikennepaikan on kunkin kuu
kauden 12 piiivana liihetettava tarkastus
toimi, ton III jao tolle edellisen kuukau
clcn aikana kuljetettavaksi jatettyjen pa
kettikorttien B-osat. Kortit on jarjes
tcWivii kaavakkeen B. N: o 144 a osoitta
maan asemajarjestykseen ja asemittain nu
merojarje tykseen. Valtionrautateiden ja 
yksityisten rautateiden viili essii yhdyslii
kentees a vastaanotettujen pakettikorttien 
B-osat on pantava eri nippuihin. Viimeksi
mainituista on lisaksi laadittava luettelo 
kavakkeelle B : o 169 PL. Kultakin rau
taticlta va taanotetut paketit merkitaan e1·i 
kaa vakkeelle. Vastaavat pakettikorttien 
B-osat on pantava a. o. tilikaavakkeen va
liin. 

5) Pakettimerkeista laaditaan kuukan
sittain tili kaavakkeelle B . N: o 145. Taman 
tilin ,myyiy "-era on vietava liikennet ulo
jen yhdistelmaiin (B nr 126 b) samansuu
rui, ena seka , tuloutuksen'' etta ,kannon'' 
puolelle ja lukumiiariiksi merkittiiva Hi.he
tettyjen pakettien lnknmiiiirii. Pakctti
Jiikenteen todellinen tuloutus, s. o. lahetet
tyjen pakettien kuljetusmaksujen yhteis
miiiirii sitavastoin merkitaiin pakettikortti
tilin alareunassa olevalle tarkoitukseen va
ratulle riville. Luctteloon perimiittomi ·ta 
paketeista merkitaan vain scllaiset paketit, 
joiden lmljetusmaksu suoritetaan maarii
Jiikennepaikalla. 

6) Edellii 3), 4) ja 5) kohdassa mai
nittuja maioirayk ia sovelletaan ensi kerran 
syy. kuun 1943 pakettitavaraWkenteestii ti
lia laadittaessa, jolloin on kiiytettavii uusi
mallisia tilikaavakkeita B. N: o 169 R ja 
B. N: o 169 PL. V a,nhamalli ·et tilikaavak
keet B. : o 148 ja B. N: o 169 P on palau
tettava painatusjaostoon. 

Helsingissa, raulatiehallituksen tariffiosa tossa, clokuun 20 pruvana 1943. 

Into Ek. 

L . L. J,auroma. 
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Litt. A. V altionrautatiet 

P ake ttikortti N: o ................... . 

Lahetysasema 

MiHiraasema 

Vastaanotta ja 

Osoite 

Pliallys I T"'"" nim; . I P•mo kg j 
............................. \. ... .................................................... .. ......................... ! ............................ .. 

Maksettu Laskelma Maksettava 

Rahti ............ .... . .... ... .. ....... . 

Kotiinkuljetusmaksu . . . ............. ·· .. . . . 

j.....;.· ;;;· " """ """ ;;;--·;.;.:--:..;;· ·:..;;-- :..:.;···c:.:· ·:..;;-- :..:.;· · ·;._1 Jiilkivaatimuspalkkio .. ... ...... - . · · · · · · · · · 1.o-.;.;.···;.;.;··""··.;..;.···;..:.;··c:.:··.;..;.··;;;· ··;.;.;· ·""'· ·.;.;.·· ·:..:.;· - 1 

Yhteensa ......... ....... .. ....... . 

}iilkivaatimus ........... .. ....... . ..... . . 

Kortti ja kirjoittaminen j· '"'''"'''''''''''''"'''"''' 
Kaikkiaan . . .... . ......... . ..... . . r................... ..... .. .. -

Aseman j:ilkiva<ttimusleima 
Jiilkivaatimus-

m8iir3 kiriaimin 

Liihettiija 

Osoite ···-·······--- -- ------ ---·-·················· ··--------·---------················------- ---------- ---- ------------ -------- --· ····· 

Postisiirtotilin n:o ........................................ . 

• 

Liihetetiian junalla n:o . .. . .. ..... ...... . ... . ......... f .......... 194 .. .. 

Lanetysaseman pliiviileima 

-------------··············---------- ---- ---· ·------- -·· ··· ·· ····· ······ 
Liihetysasewan virkoilija 

Hihetysasemalle. 

2/3 A 4 4288 - 43 



Litt. B. V alt£onrautatiet 

Pakettikortti N:o 

Lahetysasema 

Miiiidiasema 

- Vastaanottaja 

Osoite 

J Paallys I Tavaran nimi I Paino kg 

1 ............................ . 1 - .. . ............................................. ............... ! ............................. . 
•' 

Maksettu Laske! rna Maksettava 

................................ Rahti ............................. · · · · · 

Kotiinkuljetusmaksu ..................... . 

---· -- ·- -····-·· ·- ········ · Jiilkivaatimuspalkkio ..................... . ······· ·············-··-··· 

Yhteensii ......................... . 

Jiilkivaatimus ........................... . 

Kaikkiaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .............................. . 

. . ....... . .. .. .... ·----- ---------··· ···---------, .. ............................. . Kortti ja kirjoittaminen 

Aseman jiilkivaatimusleima Jiilkivaatimus-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~ii~ii~r~ii~~k~iriJialilmllilniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIEil. I 
Liihettiijii .............................................................................................. ................ .... ..... ............ .. 

Osoite 

Postisiirtotilin n:o 

Liihetetiiiin junalla n:o .. ........ ........... ....... ~ .. /. ......... 194 .. .. 

Lahetysaseman paivaleima Maaraaseman paivaleima 

Paikka pakettimerkeille Paikka pakettimerkeille 

Lahetysaseman virkailija Miiiiriiaseman virkailija 

saatu ........... ;. .......... 194 .... . 
Vasraauottajan nimi 

miiiiriiaseman kuukausitileihin. 



Litt. C. V altionrautatiet 

Pakettikortti N:o ·-·--····-·· ·· ····-·-

Uihetysasema 

Miiiiriiasema 

Vastaanottaja 

I Osoite 

Paallys- I Tavaran nimi I Paino kg 

······-···--·-···----------·-1····· ···········-·· ··· ···-·-··----··--------·············-·-·· ·····--·-·-------··---- 1-............................ . 

Maksettu Laskelma Maksettava 

Rahti .. .. ......... . ............... • · · · · 

Kotiinkuljetusmaksu ........ . ........ . . . . . 

I...:.· ·:.:.;··;;.:.-·;..:.··:.:.;···;;.:.··.;.;.·· :.:.;·.·:.:.;··.;.;.·· :.:.;·.·:.:.;· .'-1 J iilkivaatimuspalkkio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
..:·.:.:.·· ·:.:.;· ·;;.:.· ·;..:.· · :..:.;·. ·:.:.;--.;.;.· · :.:.;·. ·;.;.;· ·..:..:· ·:.:.;· . _

1 

Yhteensii ... . ........ . .... .. . . . . . . . 

Jiilkivaatimus ................ .. . .. ... . . . . 

J---·· ---········-·---······---- Kortti ja kirjoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... ................... . 

I__ . .............. Kaikkiaan .. .. ... .... · . . . .. . .. .. : . . / ................ . 

Aseman jalkivaatimusleima 
JaJki v a atim u s-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~a~a~r~a~~k~i~r ~ia~i~m~~i ~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- I 
Liihettiijii ····----------------··---··-----·----·-·-------------- --------------·---·--------------------- ----- --- -----.. ...... ............ .... . 

Osoite 

Postisiirtotilin n:o 

Liihetetiiiin junalla n :o ..................... . ........ '·--·-····· 194 .... . . .. 
Lahetysaseman p1Hvaleima Maaraaseman piiivaleima 

··· · ··-·-- - - - --LlilietysiiS<n-;,;,;··.;,i ~kaiiifa········--·· · -· ·- · · · · · · · · ·-- ·- -M~lir~iiSen-;•,;· ·vi <i<.Jifi"ii · ------ ·- · · ·- · · 

pakettia ja annetaan vastaanottajlllc. 



• 
) 

• 

Litt. D. V altionrautatiet 

Pakettikortti N:o ................... . 

Liihetysasema 

Miiiiriiasema 

Vastaanottaja 

Osoite 

Piiiillys I Tavaran nimi I Paino kg 

.............. ............... 1 ... ................ .......................... ............... ........................ 1 ............................. . 
I 

Maksettu Laskelma Maksettava 

................................ Rahti ............... : ................. . 

Kotiinkuljetusmaksu ..................... . 

....;.;.---:..:.:--.:.:.-- :.:.:--·:..:.:--.:..:.--·:.:..:--.:.:.-- :.:.:--·.:.:.-- .:..:.·--"'" Jiilkivaatimuspalkkio ....... - · ·. · · · · · · · · · · · 1..:.· :..:.:---.:.:.-- .:..:.--·;.:.;--.:..:.-- ""-- .:.:. .. .:..:.--·;.:.;--.;...· '--. -

Yhteensii .................. ....... . 

1----- ..................... .. Jiilkivaatimus ...... ..... ... ... ... . ...... . 

---·---- ·--------- ---····- ···· ~~--~--~---~--~---~--~--~---~--~---~--~~~ Kortti ja kirjoittaminen ................ . . 

~~ Kaikkiaan ... ........ . .... .. . .... . ! .................. .... .... ' 

Aseman iiilkivaatimusleima 
J ii lki vaatim u s-

maa ra kiriaimin 

Liihettiija ................................................................................................................................... .. 

Osoite 

Postisiirtotilin n:o ........................... ............ .. 

L .. h .... · u I a etetaan Juna a n:o ........... .... .... ..... ................. 194 ... .. 

Liihetysaseman piiiviileima 

Liihetysaseman virkailija 



Litt. A. 

Liihetysasema 
Avsiindningsstation 
Maaraasema 
Bestiirnmelsestation 

Valtionrautatiet. 
S tatsj iirnviigarna. 

Pak e ttikortti 
Paketkort 

N :o 

Vastaanottaja -------······-······················································---------··················--·---· ···· ................ . Emottagare 
' Osoite 

Adress ·······------·····················-··-·-·-··································----··-·---·-·····-······· ·································· 

~--Piiiillys 
Emballage Tavaran nimi - Godsbeskrivning 

............................... ! ................................................. · ......... . 

n~okg I 
.... ... .............. 1 ............................... 1 

--Maksenu 
Beta!t 

Rahti 

Laskelma - Nota 
Maksettava 
Att betala 

Frakt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Kotiinkuljetusmaksu 
Hemtransportavgift 
J alk.ivaatimus palkkio 

1----..:...:_ _ __;c:.....:... Efterkravsprovision · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1--='---=-·....:.--:..:.:··c:..:··""'·-·:..:.;··c:..:··~·-1 

Yhteensa 
Summa 

Jalk.ivaatimus 
Efterkrav · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kortti ja kirjoittaminen 

··-·····-···-····-·····~ 

! ~--~--~---~--~--~---~--~---~--~--~---~--~---~~ Kort ~~ik~~a:~vning 
lr........................... Inalles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

As=•n jalkivautimusleima 
StationerlS efterkravstampel 

maara kirjain1in 
!_ ______ _____ ___::b_::e~l..:..o £..E._ me d b o k s t ii v e r 

Liihettaja 
Avsandare 
Osoite 
Adress 
Postisiirtotilin n·o 
Postgirokonto · -.------------····· ···--------- --- -------

Lahetetaiin junalla 
Avsandes med tag n:o .......... .f.:········ 194 .... 

Liihetysaseman piiiviileima 
Avsiindningsstationens datumstiimpel 

............... t.iit.etysas<:rn.;;;·;;;~k'aui·i;;·----·---- .. .... 
Avsiindningstationens tjiiosteman 

lahetysasemalle 
ii avsandningsstationen 

-!2 88 13 

------=-------------· 

Jiilkivaatimus
Efterkravs-



., 

Litt. B. Valtionrautatiet. 
Statsjiirnviigarna. 

Pakettikortti 
Paketkort 

N:o 

Liihetysasema 
Avsiindningsstation 
Maaraasema 
Bestammelsestation 

···-············ ······ -···· -·--·-·- -- ---- ------------- ---------- ·· ·········-······· -· -·· ·· ···· · .. ······-·············· 

Vastaanottaja 
Emottagare 
Osoite 

• 

Adress ........................................................................................................................................ . 

Plilillys 
Emballage Tavaran nimi - Godsbeskrivning I I PVaiktino kg I 

............................... ! ................................................................................... / ........................ .. ..... \ 
Maksettu 

Betal t Laskelma - Nota 
Maksettava 
Att betala 

Rahti 
Frakt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Kotiinkuljetusmaksu 
Hemtransportavgift 
Jalkivaatimuspalkkio 

.... ................ .. .. ....... Efterkravsprovision · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l-'"'-""""-'"":.:;--·:.:.:--""--.:.;.--·:.:.:--""--:.:;--·:.:.;--:.:.=--.:.;.-- ,_,--1 

Yhteensa 
Summa 

J iilkivaatimus 
Efterkrav 
Kortti ja kirjoittaminen 

L ____ ____ ______ _______________ Kort och utskrivning · · · · · · · · · · · · · · · · · · ----------------- -- -- -- -- -- ---

1---- -- ----- -- ------ -- ---------- ~~~:aan . . _ . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. ..... .......... . 

Asernon jiilkivaatimusleima 
Stationens efterkravstampel 

Jii lkiv aa t i mu s 
Efterkrav s -

maa ra kirjaimin 
L-------------------------~b~e~l~opp med bo ks t a ver 

Liihettaja 
Avsiindare 
Osoite Adress ...................................................................................................... -------------- ------ ----- ---- -

Postisiirtotilin 
0

.
0 

Postgirokonto · 

Liihetetaiin junalla 
Avsandes med tag n:o ---- ---- --------- -- -- ........... / .. ...... .. 194 -- --

Llihetysaseman pliivlileima 
Avslindningsstationens datumstlimpel 

Paikka pakettimerkeille 
Plats for paketm~rken 

Liihetysaseman virkailij a 
Avs3.ndningsstationens rj3nsteman 

Paketti saatu __ __ __ ___ / ---------- 194 
Paketet emottaget 

Liitetaiin maaraas·:::man kuukausitileihin 

M lilirliaseman pliivlileima 
Bestlimmelscstationens datumstlimpel 

Paikka pakettimerkeille 
Plats for paketmlirken 

Miiariiaseman virkailj ja 
BestBmblelsestationens tjtinstemao 

Vastaanottajan nimi 
Emottagarens namo 

Fogas till bestammelsestationens manadsredovisning 
------------~------------------



Litt. c. 

Liihetysasema 
Avsiindningsstation 
Miiiiriiasema 
Bestiimmelsestation 
Vastaanottaja 

\ Emottagare 
Osoite 

Valtionrautatiet. 
Statsjiirnviigarna. 

Pakettikortti 
Paketkort N:o 

A dress ........................................................................................................................................ . 

Piiiillys 
Emballage I Tavaran nimi - Godsbeskrivning I \,~0 kg I 

.... .. ............ ..... ........ 1 ........................................... ............ ------ -.... -- ..... -- ....... . I ............................... ! 

Maksettu 
Betalt 

Rahti 

Laskelma - Nota 

................................ Frakt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Kotiinkuljetusmaksu 
.............................. Hemtransportavgift 

Jiillcivaatimuspalkkio 

Maksettava 
Att betala 

.............................. Efterkravsprovision · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l.....:.o--.;.;,---;.;.;--.;.;.---;..:.;--;.;,;--.:..:;---;.;.;--.:..:.---:..:.:--;.;,;--;:..:.;---1 

Yhteensii 
Summa 

J iilkivaatimus 
Efterkrav 
Kortti ja kirjoittaminen 

~~------~--~----~---~::l:::l·_l:::l:·.l· ___ l·_·_l·.-:1 .. 1 Kort I~~:~vn~~~ .. . : : : : : : : : : : : : : : : : : : .::::: ___ -___ ::_·:::.:::: .. ::· __ 

Aseman jiilkivaatimusleima 
Stationens efterkravstiimpel 

Jalkivaatimus
Efterkravs-

m 8iir3 kirjaimin 
~----------~----------~b~e~l~opp med bokstaver 

Liihettiija 
Avsiindare 
Osoite 
A dress 
Postisiirtotilin n·o 
Postgirokonto · 

Liihetetiiiin junalla 
~ Avsiindes med rag n:o ..................... -----------/---------· 194- ----· 

Liihetysaseman piiiviileima 
Avsiindningsstationens datumstiimpel 

Lahetysaseman virkailija 
Avsiindniogsst3tionens tjansteman 

pakettia ja annetaan vastaanottajalle 
paketet och utgives :h emottagaren 

Miiiiriiaseman piiiviileima 
Bestiimmelsestationens datumstiimpel 

Mliiiriiaseman virkailija 
B.stiimmelsestationens tjanstemnn 



) 

Litt. D. Valt£onrautatiet. 
Statsjiirnviigarna. 

Pak e ttikortti 
Pak e tkort 

N:o 

Lahetysasema 
········ ······· ····················-··· ·-··· ······------ :. ............................................................ . 

Avsandningsstation 

Maaraasema ............. ........................ .................................................................. .......... . 
Bestammelsestation 
Vastaanottaja 
Emottagare ----·--------------------------------------- -- .. --- ---------------------------------· -----------·------····················· 

Osoite Adress ....................................................................................................... ................................. . 

Piiiillys 
Em ball age Tavaran nimi - Godsbeskrivning I I PVaiinkto kg I 

............................... ! ................................................................................ ... I ............................... I 
--Maksettu - -~ Maksettava I 

B t I Laskelma - Nota Att betala 
---~e~a~t----+------------------------------------T-------------

Rahti 
.............. .................. Frakt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Kotiinkuljetusmaksu 
...................... ........ Hemtransportavgift 

Jalkivaatimuspallclcio 
· · ......................... Efterkravsprovision · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Yhteensa 
Summa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Jalkivaatimus 
Efterkrav · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kortti ja kirjoittaminen 

I--~--~---~--~---~--~---~--~---~--~--·~--~-~ Kort ~~~:~~vning 
······ ··· ········· ·· -··.:..:.:..:.:.:. 

!............................... Inalles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
----~---------. 

Aseman jiilkivaatimusleima 
Stationens efterktavst!impel 

maar a k irjaimin 
!,._ _________ __ ___;;b_e_l_o ELm e d b o k s t ii v e r 

Lahettaja 
Avsandare 
Osoite 
Adress 
Postisiirtotilin n·o 
Postgirokonto · 

Lahetetaan junalla 
Avsiindes med tag n:o ................... . .......... f- .......... 194 -- .. . 

Liihetysasetnan piiiviileima 
Avsiindningsstationens datumstiimpel 

Liibetysasemao virknilija 
Avsiindningsstationens t jiinsteman 

1nuuo;;La<UJ liihettiijiille 
at avsiindaren 

Jalkiv a at i mu s · 
Efterkrav s -



Liikenne- ja iariffwsaston t·irkamtiehille. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
l1 :o 3/ 1180 

joulukuun 1 paivii.Wi 1943 

kii tota varakorteista. 

Tariffiosaston johtaja on miiariinny.t, etta 
kiitotavarakortit on vast'edes painettava 
oheisen malilin mukaisiksi ja etta maarays
kokoelman V osan kirjoituksen 20, kohta 1 
muutetaan seuraavan sisaltoiseksi: 

,1. Kiitotavaralahe.tyksen kuljetuskirjana 
kaytetaan vahvistetun mallin mukaista, Hi
heWijan toimesta Ui.ytettavaa kiitotavara
korttia. Kortissa on nelja osaa. A-osa lii
teUilin lahetysaseman kuukausitileihin, B
osa seuraa tavaraa ja jaii miiiiriiasemalle, 
C-osa seuraa tavaraa ja annetaan vastaan
ottaja!lle, D-osa annetaan Hihettiijalle." 

Kiitotavarakortin osat taytctiian kopioi-

misjarjestelmaa kayttaen. Lahetyksesta kan
netut maksut merkitaan kortissa olevaan 
laskelmaan. Kun kuljetusmaksu las:ketaan 
katkotariffia soveltaen, on kunkin kulje
tukseen osallistuvan rautatien osuus mer
kittava laskelmaan eri riville. Kun liihet- . 
taja haluaa suorittaa kotiinkuljetusmaksun 
maaraasemaJla toimitettavasta kotiinkulje
tuksesta, on sekin merkittava laskelmaan 
omalle rivilleen. 

Nykyi.sen mallin mukaisia kiitotavara
kortteja saadaan kayttliii rinnan uusimal
listen kiitotavarakorttien kanssa vuoden 
1944 loppuun saakka. 

Helsingissa, rautatiehallituksen tariffiosastossa, joulukuun 1 piiivana 1943. 

Vilho Annala. 

L. L. Lauro1na. 

Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino. 

61!81 ·-43 . 



Litt. A. V altionrautatiet 

KifTOTAVARAKORTTI 

Erikoisluettelon n:o __ _ 

Uihetysasema ---------------------------

Vastaanottaja 

Osoite 

Esine- 1 
luku Paiillys 

--- 1-------1----

Tavaran nimi 

Yhteensa 

·Laskelma 

Rahti . ' - -- ---- - --

-- - -- - --- ---

Yhteensii 

Kortti ja kirjoittaminen 

Kaikkiaan 

. 194-· 

Liihetysaseman paiviileima 

Lahetysaseman virkailija 

liihtoaseman kuukausitileihin . 

1· Paino kg 

-

-

••••••••• 6281-43. 



Litt. B. V altionrautatiet 

KIITOTAVARAKORTTI 

Erikoisluettelon n:o 

Lahetysasema 

Miliaasema 

Vastaanottaja 

Osoite 

Esine- 1 
'luku Paallys Tavaran nimi I Paino kg J 

------ - --1--------------------1 -j 

Yhteensii 

Laskelma 

Rahti --- -- - ------

-- - ----

Yhteensii 

Kortti ja kirjoittaminen 

Kaikkiaan 

Llihetysaseman paiviileima Maiiraaseman paiviileima 

Ulhetysaseman virkailija Mii3r3aseman virkailija 

- 1-- 194-

tavaraa ja jaii maaraasemalle . 
Vastaanotta;an nimi 

•••••••••• 



Litt. C. V altionrautatiet 

KIITOTAVARAKORTTI 

Erikoisluettelon n:o 

Vastaanottaja 

Osoite 

Esine- 1 
'luku Paiillys Tava(an nimi I Paino ki 

-----------------l----------------------------------1 

Yhteensii 

Laskelma 

Rahti ----- --

I 
----

·-·-

I Yhteensa 

Kortti ja kh:joittaminen 

Kaikkiaan 

194--· 

Liihetysaseman piiivaleima Mliaraaseman paivaleima 

Liihetysaseman virkailija Miiiiriiaseman virkailija 

tavaraa ja annetaan vastaanottajalle . 

••••••• • 



Valtionrautatiet 

KIITOTAVARAKORTTI 

Erikoisluettelon n:o 

Vastaanottaja 

Osoite 

I Esine- l 
luku Paallys 

I 

I 

--

I 
I 

I I 

Rahti 

Tavaran nimi I Paino kg I 

-

-- --

Yhteensa I 
Laskelma 

--1-

Yhteensa 

Kortti ja kirjoittaminen ~~~~~~ 

Kaikkiaan ~~~~~ 

-I 
- I 

I 

-1 
- -

Li.ihettiija -----------------,----------

------------------------

194--· 

Liihetysaseman paivaleima 

L iihetysaseman virkailija 

Iahettiijalle . 

•••••• • 



Litt. A. V altionrautatiet 
Statsjiirnviigarna 

KIITOTAVARAKORTTI 
EXPRESSGODSKORT 

Erikoisluettelon 
Specifikationsliggarens 

n:o 

Vastaanottaja 
Emottagare 
Osoite 
Adress 

I Esine
luku 
Antal 

toretrul.l 

Paaliys 
Forpackning 

Tavaran laatu 
Godsets bes kaffenhet 

Paino kg 
Vikt 

,-- -------1--------------------- -------

I 
~--
1 ____ _ 

I I Yhteensa 
Summa 

Laskelma - Nota 

Rahti 
Frakt 

------------ -----

Yhteensa 
Summa 

Kortti- ja kirjoittaminen / 

Kort och u~:= ~~-~-~-~~~~ 

~<U.''"''"'"LJ.l junalla n:o ____ --/-- 194 
:\Vs:anaes med tag 

Lahetysaseman paivaleima 
Avsandningsstationens datumstiimpel 

L iihetysaseman virkailija 
Avsandningsstationens tj iinsteman 

lahtoaseman kuukausitileihin. 
till avsandningsstationens manadsredovisning . 

Inalles 

•••••• 6281-43. • 



Litt. B. V altionrautatiet 
Statsjiirnviigarna 

KIITOTAVARAKORTTI 
EXPRESSGODSKORT 

Erikoisluettelon n:o 
Specifikationsliggarens 

Lahetysasema 
A vsandningsstation 
Mlliiraasema 

astaanottaja 
Emottagare 
Osoite 
Adress 

I 
Esine- I luku 
Antal 

foren:illl 

Piiiillys 
Forpackning 

---1-- ---

Tavaran laatu 
Godsets bes kaffenhet 

Paino kg 
Vikt 

-------- ---------1-----

~~-----r---------------1--- --

- ---1-----------~----1------1 

Yhteensa 
Summa 

Laskelma - Nota 

Rahti ___________ _ I __, 
Frakt 

Yhteensa 
Summa 

Kortti- ja kirjoittaminen 
Kort och utskrivning 

1111111 Kaikkiaan J ~ 
Inalles = 

Liihettiija 
Avsandare 
Osoite 
Adress 

------------ ---

Liihetetlian junalla n:o ____ ---1--- 194- · 
Avsandes med tag 

Liihetysaseman paiviileima 
Avsandningsstationens datumstampel 

Liihetysaseman virkailija 
Avsandningsstationens tjiillSteman 

-1 194 
emottaget 

Miiarliaseman paiviileima 
Bestlimmelsestationens datumstampel 

M.iiiiriiaseman virkailija 
Bestiimmelsestationens tjiinsteman 

Vastaanottnjan nirni 
Emottagarens namn tavaraa ja jaa maariiasemalle. 

IPri'tnlt~·, •r godset 0Ch kvarstannar a bestiimmelsestationen . 

•••• •• 



Litt. C. V altionrautatiet 
Statsjiirnviigarna 

KIITOTAVARAKORTTI 
EXPRESSGODSKORT 

Erikoisluettelon 
Specifikationsliggarens 

n:o 

astaanottaja 
Emottagare 
Osoite 
Adress 

---- ----------------------

Esine-

I 
Paallys 

I I I luku Tavaran laatu Paino kg 
Antal Forpackning Godsets beskaffenhet Vikt I foremM 

I I 
I - ... - ~ -------

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

--.-

---
I 

-

I · 

--

Yhteensa 
Summa 

Laskelma - Nota 

Rahti 
Frakt 

-----.- -----------11 

Yhteensa 
Summa 

Kortti- ja kirjoittaminen 
Kort och utskrivning 

11111111 Kaikki l In~: 
Lahettiija 
Avsandare 
Osoite 
Adress 

junalla n:o -------1-- 194 
n.v''".l-'-' .... '"" med tag 

Liihetysaseman pliiviileima 
Avsiindningsstationens datumStiimpel 

Uhetysaseman virkailija 
Avsiindningsstationens tjiinsteman 

tavaraa ja annetaan vastaanottajalle. 
I~'"'"'.V'J·'~• godset 0Ch Utgives at effiOttagaren . 

Maiiriiaseman piiiviileima 
Bestiimmelsestationens datumstiimpel 

Miiiiriiaseman virkailija 
Bestammelsestationens tjiinsteman 

--

• •• •••• 6281-43 



Litt. D. 

Liilietysasema 

V altionrautatiet 
Statsj iirrwiigarna 

KIITOTAVARAKORTTI 
EXPRESSGODSKORT 

Erikoisluettelon 
Specifikationsliggarens 

n:o 

A vsandningsstation 
Maiiraasema 
Bestiimmelsestation 
Vastaanottaja 
Emottagare 

-- ---- ---------------------

Osoite 
Adress 

Esine
luku 

Antal 
fore mal 

Paallys 
Forpackning 

Tavaran laatu 
Godsets beskaffenhet 

·1----------1----------------------1 

~--

1 ,-

Rahti ____ _ 
Frakt 

Yhteensii 
Summa 

Laskelma - Nota 

-- ---------
Yhteensii 

Summa 
Kortti- ja kirjoinaminen 

·I 

Paino kg 
Vikt 

Kort och utskrivning lflllll ll Kaikkiaan 
Inalles 

Liihettiijii 
Avsiindare 
Osoite 
A dress 
Liihetetiiiin junalla n:o ____ _ 
Avsiindes med tag 

- I 

Liihetysaseman paivaleima 
Avsiindningsstationens datumstiimpel 

Lilhetysaseman virkailija 
Avstindningsstationens tj3.nsteman 

nn~~taan liilienajalle. 
at avsiindaren. 
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Kaik'l.1le liikenneosaston virkailijoille. 

Liikenneosaston johtajan 

Kiertokirje 
• Lt N :o 1345/ 6653 

syyskuun 14 paivalta 1943 

suuntavaunujen kuormauskartan kaytantoonottamisesta. 

Suuntavaunut kulkeva.t nykyisin hyvin 
sekavasti kuormattuina. Siitii aiheutuu 
viivytysta purkaustoissii, tavaroita kun jou
dutaan penkomaan esille taysista vaunuista. 

Sortavalassa on kokeeksi otettu kaytiin
toon vaunun pohjapiirroksen mukainen 
kuormauskarita, johon nimilyhennyksien 
avulla on merkit.ty, mihin kohtaan eri lii
kennepaikkojen tavarat on sijoitettu. Ja
lempiina oleva malli osoitnaa lahemmin, mi
.ten karttaa on kiiytetty. 

Saavutetut kokemukset ovat olleet siina 
maann myonteisia, etta mainitunlaiset 
kuormauskal'tat on otettava yleisesti kiiy
tantoon. 

Kuormauskartta on kuormaustoiden ajaksi 
kiinnitettiiva vaunun sisiille oven liiheisyy
teen, jotta totrtumattomatkin kuormaajat 
osaavat vieda tavarat oikealle paikalleen. 
Toiden paartyttya on ka1~tta siirrettava van
nun nurkassa olevaan osoitelappuhakkiin, 
yksi kartta vaunun kumpaankin nurkkaan . 
Se .tulee silloin samalla vastaamaan vaunun 
osoitelappua. Kuormauskartat on painettu 
punaisella, joten varistakin jo heti ilmenee, 
etta kysymyksessa on suuntavaunu. 

Tarpeen mukaan on karttaan merkittava 
tavaroiden sijoitus joko liikennepaikkojen 
nimilyhennyksinii tai muutamia liikenne
paikkoja klisittavina lyhyina rataosina, mi
ten olosuhteet kulloinkin nayttavat vaati
van. Kirjoittaminen on parasta suorittaa 
lievasti kostutettuun kanttaan kopiokynallii., 
jolloin ja1ki tulee selvasti nakyvaa. 

On luonnollista, ettei jarjestelma sovellu 
kaikkialla sellaisenaan kiiytiintoon, silla 
kuormaustavat vaihtelevat olosuhteiden mu
kaan paljon. Pakkamestarien on suunta
vaunuja lahettiivilla asemilla siis - harkit
tava, miten kussakin tapauksessa on edulli
sinta menetellii, jotta tavarat saataisiin 
suuntavaunuihin mahdollisimman hyvaan 
jarjestykseen ja ennenkaikkea helposti loy
dettaviksi. 

Matkalla suuntavaunuihin kuormattavat 
tavarat on mahdollisuuksien mukaan si
joitettava kartan mukaisille paikoille, var
sinkin ne, jotka tulevat purettaviksi ennen 
suuntavaunun miiaraasemaa. 

Suuntavaunun kuormauskarttoja (0 n:o 
998a) voidaan tilata painatusjaostosta. 

T. N. Neronen 

' I 
: 0 n:o 998_1'_ 
I 
I 
I 

Suuntavaunun kuormauskartta 
' I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Maaraasema: Suojiirvi 

Vaaherj . Lps 

s;a 

Naa Atu Ala 

Lahtoasema: Sortavala 

Jn Rok 

Loi 

Prt Sto Pap 

VR 



J(oneosaston virkamiehille 
seka veturinkuljettajille 

ja -liimrnittiijill e. 

Koneosaston J ohtajan 

Kiertokirje 
n :o 35 

lokakuun 11 p: l ta 1943 

hoyryveturien aineenku.lutuksen tarkkailemisesta. 

1. Kun rautatiehallitLlksessa ryhdytaii.n 
snorittamaan hoyryvcturien suhteen liimpo
taloudellisia tutkimuksia, kehoitetaan vetu
ri:rrkuljettajia joulukunn 1 paivasta 19±3 
alkaen merkitsemiian kaa\'akkeelle D n ;o ±28 
veturin kulutiama polttoainc- ja vesimaarli 
siina jiirjestyk e ii 'kuin kaaYakkeessa tar
kemmin maiiriitiian. 

2. 1\'ferkinnat tehdiiiin lyijykynallii mah
dollisimman huolellisesti. Polttoaincen- ja 
vedenkulutus merkiHiiin mild:i.li mahdollista. 
niin tarkasti, etta kivihiilen- ja tm·peen
kulutuksessa ei tule yhta merkintariviii 
kohti suurempaa kuin enintiiiin lj~ desi
tonnin virh~; samoin halkojen 011intaiin 
% m3:n jn. veden l j 20 m3:n virhe, ellei 
voida antaa aivan tarkkDja arvoja, mika 
olisi toivottavinta. 

3. Epiitiiydellinen Hmoitus palautetaan 
korjattavaksi. 

4. Kaksinvedon sattuessa on molcmpien 
veturien kuljettajien tehtiiva oma ilmoituk
sensa sovittaen junaa koskevat ilmoitus
osuutensa samankaltaisiksi. Kama ilmoi
tukset on jiitettava varikon konttoriin, lii-
1 ettyina yhteen vasemmasta yliikulmasta . 
Kaksinvetotapauksista on tehtava ilmoitu ', 
sattukootpa ne mille ;-uodenpaiviille ta
hansa. 

5. Kun joko ylksiniiinen vcturi kulkee 
linjalla tai kun kaksi yksiniiista veturia 
kulkee yhteenkytkettyinii ,yksinaisen vetu
rin" tavoin, on sen (tai vastaavasti niiden 
kummankin) kuljettajan tehtiivii ilmoitu,.;;, 
sattnkoonpa sellainen matka mille vuoden
piiivalle tahansa. Koeajolla olcvasta vetu
rista ci tehdii ilmoitusta. 

6. Vaih.toveturin kuljettaja tekec ilmoi
tuk ·en ·amatcn kuin matkaveturinkin kul
jettaja, erityi'lcsti mcrkiten tyon alkamis
ja piiiittymi ajat sekii arvioinnin siitii, oliko 
tyo kiihkeiitii tai laimeata. Vaihtovetu
ri.'ta tehdiiiin ilmoitus samanaikaisesti kuin 
matka veturistakin. 

7. Kun veturi on tilattu muuhun tar
koitukscen (esim. vaunujen liimmit.tiimi
seen), on ilmoitus tehtiivii joka kerta ja 
mainittava tyi.in alku- ja loppuheLki (kellon
miiiira), kulutetut ainemaariit ja ilmastolli
sct seikat. 

8. Tyojunista, lumij-qnista j. n. e. teh
daiin vastaava merkinHi aina, kun niitii sat
tun sellai iin aikoihin, jolloin ilmoituksia 
~·leensii on maiiriitty annettavaksi. 

9. Aineiston saamisek i nopeasti on ve
turinkuljcttajien tehtiivii joulukuun 1 piii
viistii 1943 alkaen joulukuun viiden ensim
miii ·en vuorokauden aikana ilmoitus kai
kista nii ·ta junista, joihin he joutuvat vi
rant<Jimitukscen ja joiden Uihto sattuu 
nail1e vuorokausille. Sarna koskec yksiniii
siii vetureita, vailltovctureita, tyojunia, vau
nujen liimmityksia j. n. e. Sitten kirjoite
taan vastaavanlainen ilmoitus talvilrnu
kausien 5: nneltii, 10: nnelta, 15: nnelta, 
~0: nneltii, 25: nneltii ja kuukauden viimei
·eltii vu<Jrokaudelta. Talvikuukausilla tiissii 
tarkoitetaan aikaa joulukmm alun ja maa
liskuun lopun viilillii. J os kuiten'k:in talvi
aikana niiiden vuorokausien viilille sattuu 
sellaisia ilmastollisia muutoksia, etta saa 
yhtiikkia muuttuu leudosta pakkasoksi tai 
painvastoin, tahi sattuu ankara lumisade, 
joka va ikeuttaa junan kulkua, on ilmoitus 
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iehtiiva sellaisestakin matkasta. Lumelto
mana aikana, t. s. huhtikuun aJw1 ja mar
raskuun lopun valilHi, vuositLain tehdaiin 
ilmoitus joka kuun 1: selta, 10: mielta ja. 
20: nneWi vuorokaudelta. 

10. Jokaisesta menomatkasta kirjoiie
taan yksi ja paluumatkasta toinen ilmoitus. 

11. Veturinkuljettajat jaWiviit ilmoituk
sensa varikon konttoriin, missii niihin pan
naan varikon leima ja liihetetaiin suoraan 
konetoimistoon, v: n 1943 jou.luJmun 1-5 
piiivia koSkevat ilmoitukset heti, ja sen
jalkeen ken·an kuukaudessa ennen seuraa
van kuukauden 10 paivaa. Saman paivan 
ilmoitukset on sidottava yhdeksi nipuksi 
ennen lahetysta. 

12. Kun konetoimisto katsoo ainei ton 
riitUivan, ilmoitetaan asiasta sahkosano
malla varikkojaksojen ja vari'kkojcn paal
lrkoillc, joiden on tiedoitettava siitii \Tetu
rinkuljettajille. Ktm ilmoitustenanto jal
leen alkaa, ilmoitetaan siitii ·amalia tavalla. 

13. Kaa vakkeen D n: o 428 tayttami
sessa on otcttava huomioon seuraavat sci
kat. 

Otsikossa sanalla ,Aikataulukausi" tar
koitetaan sita aikaa, jonka numeroinen ai
kataulukirja silloin on voimassa. (TalHi 
kertaa on ikyseessa n:o 109.) ain merki
taan, vailclm juna IJrulkisi ,paperi"- tai sah
kosanoma-aikataulun mukaan tahi asemien 
johdolla. 

Kohdassa 1 jokaisen kuljettajan on tliy
tettiivii rivi A, jolloin on huomattava, etta 
ilmoitus kirjoitetaan vain siitii virantoimi
tuksesta, joka alkaa k. o. vuorokauden ai
ikana. Riveistii B, C, D, E ja F taytetiiiin 
vain yksi, ja rivia B ikiiytettiiessii allevii
vataan jokin kohdista a, b tai c. Rivia C 
kiiytettiiessii taytetiian joko kohta a tai alle
viivataan kohta b, minka jiilkeen alleviiva
taan joko kohta c tai d. Riviii D kaytet
taessa alleviivataan jokin kohdista a, b 
tai c. Riviii E kiiytettiiessii se tiiytetaiin. 
Jos on suoritettu muuta vastaavaa tyota, 
joka ei sovi edellisille rivcille, taytetiiiin 
rivi F. 

Kohdassa 2 tiiytetiiiin vain rivi A, jos 
juna on sellaisenaan Jruljetettu ikoko matka. 
Tassii on kiiyteWiviinii 5 riviii, ja jos esim. 
tavarajunien kokoonpano muuttuu, on jo
kainen eri kokoonpano kirjoitettava eri 
riville. Kuitenkin 5 paiikokoonpanoa riit
tiiii, esim. jiirjestelyjunissa. Viihapatoiset 
muutokset saa silloin jattiiii viililta pois. 

Kohdassa 3 taytetiiiin vain rivi A, jos 
junan permmopeu.s on sama koko matkan, 
muuten on J{iiytettavii uscampia riveja, ni
mcnomaan silloin, kun radan kaltevuu.s 
muuttuu, es.im. noususta 1/100 nousuun 
1/ 80 ja painvastoin. Vastaavasti on vii
vytykset ja kiinniajot silloin ilmoitettava 
eri perusnopeuksien osalle, siten kuin ne 
ovat sattuneetkin. 

Kohdassa 4 rivii A-E tiiytetiiiin vastaa
vanlaisc ti. Rivin A taytto riitLiia, jos koh
dissa 2 ja 3 myos csiintyy vain yksi rivi, 
mutta jos niissii on useita riveja taytetty, 
on vedenkulutns koetettava jakaa oikeassa 
suhteessa eri asemien vii.lille. RivilHi F, G 
ja H alleviivataan asianomainen kohta. 

Kohda.ssa 5 UiyteUiiin jokin kol1dista 
A-F, suunnilJeen samaten kuin vedenku
lutuskohdassa:kin 4. Jos valiasemilla teh
diiiin vaihtoHiitii., ei niihin meneviiii Jrulu
tust.a tarvitse rritella, mutta jos vcturin
kuljetlaja voi niin tehda, hiinen sopii kir
joittaa polttoaineen- ja vedenkulutuksesta 
naihin tarkoituksiin menevat arvioiclrut 
maarat sekii vaihtotyon pituus (tunteina 
ja minuutteina) kohtaan 10. 

Kohda.ssa 6 alleviivataan jokaisella rivillii 
A- D yksi kohta. Jos veturinkuljettajalla 
on jotakin erikoista ilmoitettavaa, kiiytta
koon riviii E. 

J(ohtia 7, 8 ja 9 ikaytetaan paiiasiassa 
talvella ja muunakin kylmanii aikana. Ri
ville A merkitii.iin ha.vaittu lampotila Hihto
asemalla ja mikiili mahdollista .muillah"'in 
suurehlkoilla asemilla tai missii lampotila 
muuttuu. Eimpotilan kohote~ sa yli 0-pis
teen on - mcrkki muutettava + merk:i'ksi. 
Kuitenkin on liimpotila merkittiiva myos 
heiniikuun ilmoituksiin, jolloin - merkki 
muutetaan (tarvittaessa) + merkiksi. 

Riville 8-A-a merldtaan sana ,vapaat ", 
kun lumi on ikiskonharjaa alempana siten, 
ettci lumi tee minkiiiinlaista estcttii kululle, 
mutta sana ,kuljettu", kun hanki on enin
Liiiin 5 em kiskonharjaa kor'keampi, mutta 
toinen juna on jo edeltii kulkenut raivaten 
auki kiskojen kohtaa, mutta varsinaista lu
menaurausta ci viela ole toimitettu. 

Rivia 8-A-b ikiiyttaii veturinkuljettaja, 
joka joutuu ajamaan auki enintaiin 5 em 
paksun haugen ja jonka edellii sitii siis ei 
ole aukaistu. 

Rivia 8-A-c kiiyttaa veturinkuljettaja, 
joka joutuu ajamaan yli 5 em paksussa 
hangessa, jota ei ole ajettu eikii aurattu. 



Rivin 9-A-D tiiyWi.ii veturinkuljettaja, 
1.-un hoyryliimmitys toimii, ja tiilloin voi
daan kiiyttiiii yhtii tai useampaa riviii, kul
lakin matkanosalla kulutetun hoyrymiiiiriin 
mukaan. 

Kohtoon 10 saa veturinkuljetiaja kirjoit
taa oman vapaan mielipiteensii matkan su
jumisesta sekii siitii, mitii hiinen miclcstiiiin 
on huomioonotettavaa. 
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Kaavakkeen vasempaan alalmlmaan pai
netaan varikon leima. Oikeanpuoliseen kir
joittaa veturinkuljettaja oman nimensii ja 
liimmittiijiin nimen, ellei liimmiWijiillii 
itselli:iiin ole tilaisuutta nimensii kirjoitta
misecn. 

Kaavaketta tayteWiessii ci kiiytetii ylivii
vausta, vaan vaihtoehtoisesti tiiytettiivien 
asianomaisten kohtien alle \Tedetiiiin viiva. 

S. A. Louekari 

Helsinki 1943. Valtioneuvoston lrirjapaino. 


