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Kiertokirje N:o 162.

Huhtikuun 24 päivänä 1942 valtioneu-
vosto antoi kansanhuollon alaan kuuluvista
tarkastuksista päätöksen, jolla kumot-
tiin valtioneuvoston 21 päivänä marras-
kuuta 1941 kansanhuoltoa koskevien sään-
nöstelymääräysten noudattamisen valvomi-
seksi toimitettavista tarkastuksistal antama
päätös.

Alussa mainitun, kuluvan toukokuun 1
päivänä voimaan tulleen valtioneuvoston
päätöksen 9 §: an nojaten kansanhuoltomi-
nisteriö on katsonut tarpeelliseksi antaa
päätöksen soveltamisesta seuraavat ohjeet:

Tarkastusvaltuudet.

Valtioneuvoston! päätös antaa poliisivi-
ranomaisten ohella, kansanhuoltoministeriön,
kansanhuoltopiirin toimiston ja kansan-
huoltolautakunnan tarkastajille ja tarkkai-
lijoille sekä kansanhuollon johtajille väes-
tön toimeentuloa vaarantavien rikosten sel-
ville saamiseksi sekä kansanhuollon alaan
kuuluvien säännöstelymääräysten valvon-
taa jai tarpeen vaatiessa myös niiden toi-
meenpanoa varten vallan toimittaa pää-
töksessä mainituissa tapauksissa tarkastuk-
sia, kotietsintöjä ja henkilöön kohdistuvia
tarkastuksia, Tarkastusvaltuudet ovat kah-
denlaisia: a) sellaisia!, joiden käyttämiseen
päätöksen 1 §:ssä mainituissa tapauksissa
jokaisella siinä mainitulla kansanhuoltovi-
ranomaisella ilman muuta on oikeus tai
b) sellaisia, joiden käyttämiseen päätöksen
2 §: n mukaan on oikeus virallisen syyttä-
jän ja poliisimiehen ohella kansanhuoltomi-
nisteriönl tarkkailijoilla ja tarkastajilla, sekä
vain niillä kansanhuoltopiirin toimiston ja
kansanhuoltolautakunnan tarkastajilla ja
tarkkailijoilla, joille kansanhuoltoministeriö
kansanhuoltopiirin toimiston esityksestä on
antanut sellaisen oikeuden.

Edellä a) kohdassa mainittu tarkastus-
oikeus on jokaisella päätöksen 1 §:ssä mai-
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Kansanhuoltopiirien toimistoille ja kansanhuolto-
lautakunnille.

Erikoisvaltuuksien saaminen.

nitulla kansan-huoltoviranomaisella ilman,
että hänen sitä varten tarvitsee joka kerta
erikseen pyytää valtuutta. Kuitenkin oma-
aloitteisesti ryhdyttäessä tarkastuksen toi-
mittamiseen on siitä, mikäli se käy haitatta
päinsä, ilmoitettava sille kansanhuoltovi-
ranomaiselle, jonka alaisena .tarkastuksen
suorittaja, toimii. Edellä b) kohdassa mai-
nittu tarkastusoikeus on edellistä laajempi
ja on sen nojalla asianomaisella valta toi-
mittaa paitsi päätöksen 2 §:ssä mainittuja
tarkastuksia, myöskin kotietsintä ja henki-
löön kohdistuva tarkastus. Kun päätöksen
2 §:ssä mainittu tarkastus rajoittaa suu-
resti kansalaiselle kuuluvia perusoikeuksia
ja saattaa olla omiansa, ellei tarkastusten
yhteydessä noudateta riittävästi asialli-
suutta, yleisön keskuudessa herättämään
tyytymättömyyttä ja vastenmielisyyttä, kan-
sanhuoltoviranomaisia kohtaan ja siten vai-
keuttaa kansanhuoltotehtävien hoitamista,
mikä tietenkään ei ole päätöksen tarkoitus;,
on tämän laatuisen, tarkastusoikeuden myön-
täminen mainituille kansanhuoltoviranomai-
sille jätetty kansanhuoltoministeriön, pää-
tettäväksi. Tarkastusvaltuus on voimassa
niin kauan 'kuin asianomainen on, toimes-
saan, ei kuitenkaan, kauemmin kuin vuoden
1942 loppuun. Kansanhuoltoministeri öllä
on valta milloin hyvänsä peruuttaa myön-
tämänsä oikeus.

Kun kansanhuoltopiiriin toimisto tekee
ministeriölle esityksen päätöksen 2 §:ssä
mainitun tarkasitusoikeudeni myöntämisestä
tarkastajilleen ja tarkkailijoilleen, tulee sitä
seurata asianomaisen henkilön 1) virkato-
distus ja 2) rikosrekisterinote sekä 3) sel-
vitys hänen aikaisemmasta toiminnastaan ja
siitä kuinka kauan sekä millä menestyksellä
hän on toiminut kansanhuollon palveluk-
sessa, minkä lisäksi kansanhuoltopiirin toi-
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miston tulee hankkia ja ministeriölle toi-
mittaa 4) paikallisen poliisiviranomaisen
lausunto mainitusta henkilöstä,

Jos kansanhuoltolautakunta katsoo tar-
peelliseksi hankkia tällaisen oikeuden mää-
rätylle tarkkailijalleen tai tarkastajalleen,
on sitä tarkoittavasta esityksestä tehtävä
päätös kansanhuoltolautakunnan kokouk-
sessa, jossa kansanhuollon johtajan, mikäli
kunnassa on sellainen toimihenkilö, tulee
olla saapuvilla. Sen jälkeen on kansan-
huoltolautakunnan kirjallisesti pyydettävä
asianomaista kansanhuoltopiirin toimistoa
tekemään asiassa esityksen kansanhuoltomi-
nisteriölle. Lautakunnan on tällöin tarkoin
harkittava onko henkilö, jolle tarkastus-
oikeutta pyydetään niin Juotettava ja muu-
ten siveellisiltä ominaisuuksiltaan ja koke-
mukseltaan sellainen, että hänen voidaan
otaksua harkitsevasi!, päättävästi ja jous-
tavasti käyttävän hänelle myönnettyjä val-
tuuksia. Pyyntökirjelmään on liitettävä
asianomaisen henkilön virkatodistus ja sel-
vitys hänen aikaisemmasta toiminnastaan ja
siitä onko hän ja kuinka kauan sekä millä
menestyksellä toiminut kansanhuollon pal-
veluksessa, Kansanhuoltopiirin toimiston
asiana on hankkia mainitusta henkilöstä ri-
kosrekisterin ote ja paikallisen poliisiviran-
omaisen lausunto erittäinkin sen seikan, sel-
ville' saamiseksi onko häntä pidettävä sel-
laisena, että hänelle tällaiset oikeudet voi-
daan myöntää, Kansanhuoltopiirin toimis-
ton tulee tarvittaessa myöskin hankkia pai-
kallisen poliisiviranomaisen lausunto siitä
onko paikkakunnalla kansanhuollon
naita tarpeellista myöntää tällaisia oikeuk-
sia kansanhuoltolautakunnan tarkkailijoille
ja tarkastajille. Piiritoimiston on sen jäl-
keen toimitettava asiakirjat ministeriölle
oman lausuntonsa ohella,

Kun ka.nsanhuoltoministeriö on myöntä-
nyt 2 §:ssä mainitun tarkastusoikeuden on
siitä viipymättä tehtävä ilmoitus asianomai-
selle poliisiviranomaiselle.. Kansanhuolto-
lautakuntien ja kansanhuoltopiiirien tarkas-
tajista ja tarkkailijoista ja heidän toimi-
alueistaan tekee tällaisen ilmoituksen kanr
sanhuoltopiirin toimisto asianomaiselle lää-
ninhallitukselle. Kansanhuoltoministeriö te-
kee omista tarkkailijoistaan ilmoituksen
sisäasiainministeriölle.

Asianomaisten kansanhuoltolautakuntien
ja kansanhuoltopiirien toimistojen on pi-
dettävä luetteloa kaikista niistä henkilöistä,
joille kansanhuoltoministeriö on myöntänyt
päätöksen 2 §:ssä mainitun tarkastusoikeu-
den ja on siitä pyydettäessä auettava tie-
toja sitä haluaville. Kansanhuoltoministe-

Alueellinen toimivalta.

riössä pidettävää koko maata käsittävää
tarkkailijaluetteloa varten on kansanhuol-
tolautakuntien asianmoaisen kansanhuolto-
piirin toimiston kautta ilmoitettava henkilö-
tiedot kansanhuoltoministeriölle 1 §: ssä
mainituista tarkastusoikeuden omaavista
henkilöistä samoin kuin tarkkailijakunnassa
tapahtuvista muutoksista.

Kansanhuoltoministeriön antama tarkas-
tusoikeutta koskeva määräyskirja ja virka-
merkki, jonka suhteen ministeriö antaa
myöhemmin lähemmät määräykset, on
asianomaisen kansanhuoltoviranomaisen toi-
mesta otettava pois tarkkailijalta, tai tar-
kastajalta niin pian kuin mainittu oikeus
syystä tai toisesta lakkaa ja on määräys-
kirja toimitettava kansanhuoltoministeriölle.

Kansanhuoltoviranomaisen toimivalta .tar-
kastuksen toimittamiseen nähden rajoittuu
hänen toimialueeseensa. Tämän, perusteella
on kansanhuoltoministeriön omilla tarkas-
tajilla ja tarkkailijoilla tarkastusoikeus
koko valtakunnan alueella, kansanhuolto-
piirin toimiston tarkastajilla, ja tarkkaili-
joilla ainoastaan asianomaisen kansanhuol-
topiirin alueella sekä kansanhuoltolauta-
kunnan tarkastajilla ja tarkkailijoilla asian-
omaisen kunnan alueella, paitsi milloin
kaksi tai useampi kunta on palkannut yh-
teisien tarkkailijan, jolloin hänellä on tar-
kastusoikeus mainittujen kuntien alueella.
Kansanhuollonjohtajan tarkastusoikeus on
samoin rajoitettu sen tai niiden kuntien
alueisiin,, joiden kansanhuollonjohtajana
hän toimii. Piiritoimiston tarkastaja ja
tarkkailija, saavat kuitenkin tarvittaessa
kansanhuoltoministeriön määräyksestä toi-
mittaa tarkastuksia toimialueensa ulkopuo-
lellakin.

Tarkastusvaltuuksien käyttäminen.
Päätöksen 1 §:n mukaan on kansanhuol-

toministeriön,l kansanhuoltopiirin toimiston
ja kansanhuoltolautakunnan tarkastajilla,
tarkkailijoilla sekä kansanhuollonjohtajilla
valta tarkastaa myymälöitä, tuotantolaitok-
sia,, konttoreja, huoneustoja, varastoja,
eläin- ja tavarasuojia, kuljetusneuvoja,
niissä olevia varastoja ja eläimiä sekä kau-
panpito- ja muita sellaisia asiakirjoja, ei
kuitenkaan asuinhuoneistoja, joissa tai joi-
den välittömässä yhteydessä ei harjoiteta
liikettä tai muuta elinkeinotoimintaa. Kun
mainitussa pykälässä on kielletty tarkas-
tuksen toimittaminen sellaisissa asuinhuo-
neistoissa,, joissa tai joiden välittömässä yh-
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teydessä ei harjoiteta liikettä tai muuta
elinkeinotoimintaa, on luonnollista, että mi-
käli asuinhuoneita käytetään liike- tai elin-
keinotoimintaan tai niiden yhteydessä säi-
lytetään sitä tarkoittavia varastoja, tarkas-
taminen on sallittu. Edellämainittu eläin-
ten (tarkastus oikeuttaa tarvittaessa m. m.
punnitsemaan eläimen tai suorittamaan
karjan koelypsyjä. Suljetun säilytyspaikan
tarkastamiseen on kuitenkin sovellettava
päätöksen 4 §:n säännöksiä kotietsinnästä.
Tarkastuksessa tulee olla saapuvilla, todis-
taja vain' silloin' kun se, johon tarkastus
kohdistuu, sitä vaatii.

Päätöksen 2 §:ssä mainittu tarkastus
koskee matkatavaroiden, kuljetettavien ta-
varoiden ja tavaralähetysten tarkastuksia.
Tarkastuksen saa suorittaa päätöksen
1 §:ssä mainitun tarkastusoikeuden omaa-
vista kansanhuoltoviranomaisista vain se,
jolle kansanhuoltoministeriö on antanut eri-
tyisen valtuuden. Tarkastuksen tarkoituk-
sena (tulee kussakin yksityistapauksessa olla
väestön toimeentuloa vaarantavan rikoksen
selville saaminen, Sen vuoksi tarkastusta
ei saa suorittaa yleensä kansanhuollon alaan
kuuluvien säännöstelymääräysten valvontaa
tai niiden toimeenpanoa varten. Tarkas-
tuksen toimittajalla on oikeus vaatia, että
asianomainen henkilö avaa matkalaukkunsa
ja tavarakäärönsä, joiden sisällyksen tar-

kastuksen toimittaja vaatii nähdäkseen.
Mikäli asianomainen henkilö ei tähän
suostu, on tarkastuksen toimittajalla oikeus
suorittaa avaaminen, jolloin kuitenkin pi-
tää aina olla läsnä todistaja. Matkalauk-
kujen ja tavarakääröjen avaaminen on toi-
mitettava niin, että siitä koituu tavaran
haltijalle mahdollisimman vähän haittaa,

Kotietsintä.

Kotietsintä kohdistuu henkilön kotirau-
han suojaaman asunnon tutkimiseen, Pää-
töksen 2 §:ssä mainitun tarkastusvaltuuden
omaavalla kansanhuoltoviranomaisella on
oikeus toimittaa kotietsintä sen luona, jota
todennäköisillä perusteilla epäillään väes-
tön toimeentuloa vaarantavien rikosten ran-
kaisemisesta annetun' lain mukaan rangais-
tavasta rikoksesta taikka kun on syytä va-
roa, että henkilö, joka on syytteenalaisena
sellaisesta rikoksesta tahi on senlaatuisesta
rikoksesta lainvoimaisella päätöksellä tuo-
mittu rangaistukseen, jatkaa rikollista toi-
mintaansa,

Kotietsinnästä, jonka tulee tapahtua kah-
den esteettömän todistajan' läsnäollessa ja
josta on pidettävä pöytäkirjaa, on toimi-

Henkilöön kohdistuva etsintä.

tusta aloitettaessa suullisesti ilmoitettava
huoneiston haltijalle tai ellei hän ole ko-
tona, hänen vaimolleen tai sille, jonka hän
on pannut talouttaan hoitamaan taikka
ellei häntä tavata, lähimmälle naapurille.

Kotietsinnässä on sen toimeenpanijan va-
rottava, ettei häiriötä tai vahinkoa aiheu-
teta enemmänkuin on välttämätöntä ja, että
tarpeellista 1 sävyisyyttä noudatetaan, Koti-
etsinnän toimittajalla on kuitenkin tarvit-
taessa oikeus avauttaa lukkoja ja ovia, pois-
taa esteitä, etsittää huoneita ja säilytyspaik-
koja sekä, vastarintaa kohdatessaan käyt-
tää sen verran väkivaltaa kuin vastarinnan
voittamiseksi on tarpeellista, Kotietsintää
ei saa pitää yöaikana eikä pyhäpäivänä,
ellei se ole välttämätöntä.

Henkilöön kohdistuvan etsinnän tarkoi-
tuksena on päästä käsiksi hänen hallus-
saan oleviin esineisiin, jotka voivat olla to-
disteina kysymyksessä olevasta rikoksesta
tai jotka on otettava takavarikkoon,. Täl-
laisen etsinnän eli n. s, ruumiin tarkastuk-
sen1 on oikeutettu toimittamaan vain se
kansanhuoltoviraniomainen, jolla on päätök-
sen 2 §:ssä mainittu tarkastusoikeus ja
niiJlä edellytyksillä, joiden vallitessa edellä
mainittu kotietsintä on sallittu ja tulee
tarkastuksen tapahtua kussakin' eri tapauk-
sessa väestön toimeentuloa vaarantavan ri-
koksen selville saamiseksi. Henkilöön koh-
distuvaan etsintään nähden on erityisesti
huomattava, että milloin se on perusteel-
linen, on se suoritettava erillisessä huo-
neessa todistajan läsnä ollessa. Naisen
kiloon kohdistuvan tarkastuksen saa toimit-
taa vain nainen ja tulee todistajana tällöin
olla myös nainen.

Eyhtyessään tarkastukseen tai kotietsin-
tään taikka henkilöön kohdistuvaan tarkas-
tuksen toimittamiseen tulee asianomaisen
kansanhuoltoviranomaisen esittää virka-
merkkinsä tai määräyskirjansa.

Yleisenä sääntönä tarkastuksien .toimit-
tamiseen nähden on pidettävä sitä,, että
pääasiallisesti havaintoja ja huomioita te-
kemällä tarkastuksessa saavutetaan se tar-
koitusperä, johonpyritään; hankitaan sään-
nöstelymääräyksiä koskevien rikosten sel-
vittämiseksi tarpeellinen todistusaineisto tai
muu tarvittava selvitys annettujen sään-
nösten toimeenpanoa ja valvontaa varten.
Kotietsinnän ja henkilöön kohdistuvan tar-
kastuksen toimittamiseen saadaan ryhtyä
vain silloin kun lailliset edellytykset siihen
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ovat olemassa ja kun ei ole muita keinoja
asian ilmisaamiseksi.

Edellä mainittuja tarkastusoikeuksia on
pääasiallisesti käytettävä tavanomaisten tai
ammattimaisesti suoritettujen väestön toi-
meentuloa vaarantavien rikosten selvittämi-
seksi sekä myöskin silloin kun säännöstelyn
vastaisella rikoksella on tarkoitettu talou-
dellisen hyödyn saavuttamista tai kun on
pyritty luvattomasti keräämään tarvikkeita
varastoon, Tällöin on syytä kiinnittää eri-
koista huomiota maaseudulla kiertäviin os-
tajiin, jotka ylihintoja suorittaen kokoile-
vat tuottajilta elintarpeita ja myyvät, ne
kohtuuttomilla hinnoilla asutuskeskuksien
kuluttajille.

Omaisuuden haltuun ottaminen.

Kun päätöksen 1 ja 2 §:ssä mainituissa
tarkastuksissa tai kotietsinnässä taikka hen-
kilöön käyvässä tarkastuksessa tavataan sel-
laista omaisuutta, joka väestön toimeen-
tuloa vaarantavien rikosten rankaisemi-
sesta annetun lain 2 §:n mukaan voidaan
julistaa menetetyksi, on asianomaisella tark-
kailijalla, tarkastajalla ja kansanhuollon-
johtajalla tällöin 1 saman lain 3 §:n mukai-
nen valta ottaa omaisuus haltuunsa. Mil-
loin liikekirjeenvaihdosta, kirjanpidosta tai
muista asiakirjoista, voidaan saada selvi-
tystä rikosta tutkittaessa taikka, milloin
sellaiset asiakirjat voivat olla todisteina
oikeuden käynnistä, on päätöksen 1 ja
2 §:ssä mainituilla kansanhuoltoviranomai-
silla oikeus ottaa tällainenkin omaisuus
huostaansa, Sille, jolta omaisuutta on
otettu, on annettava luettelo tai todistus
haltuunotetusta omaisuudesta sekä tehtävä
ilmoitus ottamisesta ja luettelon tai todis-
tuksen kaksoiskappale sekä omaisuus luo-
vutettava viivytyksettä lähimmälle poliisi-
miehelle tai asianomaiselle poliisipäällikölle,
jonka viimeksi mainitun asiana on mene-
tellä omaisuuden suhteen sillä tavalla kuin
edellä, mainitun lain 3 §:ssä määrätään'.
Kansanhuoltoviranomaisten on pyydettäessä
annettava virka-apua poliisipäällikölle tä-
män myytäväksi määräämän tai menete-
tyksi tuomitun omaisuuden toimittamiseksi
yleiseen kulutukseen.

Kansanhuoltoministeri V. A. Arola.

Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.

Kansanhuolto- ja poliisiviranomaisten
yhteistoiminta tarkastuksissa.

Yleisistä kansanhuoltoa koskevista sään-
nöstelymääräyksistä huhtikuun 24 päivänä
1942 annetun valtioneuvoston päätöksen
58 §:n mukaan on poliisi- ja kansanhuolto-
viranomaisten asiana valvoa kansanhuoltoa
koskevien säännöstelymääräysten noudatta-
mista ja poliisiviranomaisten on pyynnöstä
annettava kansanhuolitoviranomaisille virka-
apua valvonnassa ja määräysten täytäntöön
panossa, Tämän vuolisi tulee kansanhuolto-
viranomaisten toimittaessaan kansanhuollon
alaan kuuluvia tarkastuksia tarvittaessa
kääntyä poliisiviranomaisten puoleen virka-
apua saadakseen. Siihen nähden, että sekä
poliisi- että kansanhuoltoviranomaiset tu-
levat säännöstelymääräysten noudattamisen
valvontatyössä suorittamaan tarkastuksia,
kainsanhuoltoministeriö kehoittaa piiritoi-
mistoja huolehtimaan siitä, että kun osoit-
tautuu välttämättömäksi toimittaa päätök-
sen 2 §:ssä mainittuja tarkastuksia tai koti-
etsintä taikka henkilöön kohdistuva etsintä,
tarkkailijat ja tarkastajat, mikäli mahdol-
lista, kääntyvät asianomaisen poliisiviran-
omaisen puoleen saadakseen virka-apua
taikka että poliisiviranomainen suorittaisi
tarkastuksen. Kansanhuoltoviranomaisten'
omakohtaisten tarkastusten tulee ensisijai-
sesti koskea tuotantoa ja luovutusvelvolli-
suutta sekä kauppaliikkeitä ja muita ja-
kelulaitoksia. Kun poliisiviranomaiset pyy-
tävät tarkastuksen suorittamista varten tai
muussa kansanhuollon alaan kuuluvassa
tehtävässä virka-apua, on sitä annettava
siinä laajuudessa kuin kulloinkin on mah-
dollista.

Ministeriö tahtoo erikoisesti kiinnittää
tarkkailijain ja tarkastajien huomiota sii-
hen, että heidän tulee toimia tarkastuk-
sissa harkitusti, joustavasti ja ehdottoman
puolueettomasti sekä teoistaan lain edessä
vastuunalaisina virkamiehinä, joiden toi-
mintaan eivät saa vaikuttaa enempää, oma
etu kuin sivullisten vaikutus tai pyyteet.

Tämän kansanhuoltoministeriö ilmoittaa
kansanhuoltopiirien toimistojen ja kansan-
huoltolautakuntien tiedoksi ja noudatetta-
vaksi ja tarkkailijoiden ja tarkastajien tie-
toon saatettavaksi.

V. t, toimistopäällikkö Sakari Alanko.
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