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Ohjeet

Diaariin vienti.
Diaari jaetaan kahteen osaan, kirjeasiaindiaariin

(KD) ja anomusasiaindiaariin (AD), mitkä tarvit-
taessa piiritoimistoissa ja suuremmissa lautakun-
nissa voidaan pitää kahtena eri kirjana. Anomuk-
set voidaan myös kirjata korteille.

Asiat kirjataan mahdollisimman lyhyesti, kui-
tenkin niin, että ne helposti voidaan erottaa muista
samanlaatuisista'asioista. Piiritoimistoissa ja tar-
vittaessa suuremmissa kansanhuoltolautakunnissa
voidaan asiat merkitä diaarin alussa olevaan aakko-
selliseen hakemistoon lähettäjän nimen mukaan.
Nimen jälkeen merkitään, mikäli mahdollista vain
yhdellä sanalla, mitä asia koskee. Kansanhuolto-
ministeriöltä saapuvia kirjelmiä ei yleensä ole tar-
peellista merkitä hakemistoon.

Jos kirjelmä liittyy välittömästi jo aikaisemmin
kirjattuun asiaan, kirjataan se samalla numerolla
merkinnöin ad. N:o Ellei asian kohdalle
ole varattu tarpeeksi tilaa, voidaan sitä jatkaa
uudelle sivulle asianmukaisin siirtomerkinnöin. Sa-
moin menetellään, jos jollekin ryhmälle varattu
tila loppuu kesken.

Kirjediaariin kirjataan kaikki kansanhuoltomi-
nisteriöltä saapuneet asetukset, päätökset, kierto-
kirjeet ja muut määräykset sekä muilta virastoilta
ja viranomaisilta saapuneet kirjelmät, lukuunotta-
matta anomuksiin liittyviä lähetekirjelmiä ja lau-
suntoja. Kansanhuvit opiirien ja -lautakuntien
alotteet kirjataan kirjeasioina. Kirjeasiat kirja-
taan allalueteltuihin ryhmiin, joita tarvittaessa
voidaan joko lisätä, vähentää tai yhdistää. Jos
kirje kuuluu useampaan ryhmään, kirjataan se yh-
teen ryhmään ja muihin ryhmiin tehdään viite.
Kukin kirjeasia saa ryhmänsä ylänumeron ja kir-
jan sivun mukaan juoksevan alanumeron. (Esim.
KD 3/28 1943.)

1. Autot, polkupyörät -y. m. sekä niiden tar-
vikkeet

2. Hedelmät, marjat, marmelaadi, hillo ja
mehu

3. Kahvi ja tee
4. Kala

sivu

5. Kananmunat
asiakirjalle.

6. Kemiallisen teollisuuden raaka-aineet ja
tuotteet (ks. S. T. ryhmä 7)

7. Liha ja eläimet
8. Matka-, palkkio- y. m. laskut
9. Metalliteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet,

(ks. S.T. ryhmä 6)
10. Ostokortit, -kupongit ja ostoluvat
11. Peruna ja juurikasvit
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diaarinpidosta kansanhuoltopiireissä ja kansanhuoltolautakunnissa.

16. Tarkkailutoiminta

18. Vilja ja viljatuotteet
19. Sekalaista

Diaarista poisto.

Arkistointi.

12. Poltto- ja voiteluaineet (ks. S.T. ryhmä 13)
13. Ravintorasvat ja maito
14. Siemenet, rehut ja lannoitteet (ks. S.T.

ryhmä 5)
15. Sokeri, siirappi ja keinotekoiset makeutta-

inisaineet

sivu

17. Tekstiili- ja nahkateollisuuden raaka-aineet
ja tuotteet (ks. S.T. ryhmät 8 ja 9)

Anomusdiaariin kirjataan kaikki yksityisten ja
järjestöjen jättämät anomukset ja kirjelmät anojan
nimen mukaan, sellaisetkin, jotka lähetekirjelmin
tai lausunnoin ovat saapuneet virastoilta tai viran-
omaisilta. Anomus kirjataan saapumisjärjestyk-
sessä (esim. AD 2623/180 1943) ylänume-
ron tarkoittaessa juoksevaa numeroa ja alanumeron
kirjan sivua. Ostokorttianomuksia ja eräitä muita
määräajoin saapuvia anomusryhmiä ei kirjata erik-
seen, vaan ainoastaan lyhyin merkinnöin kirje-
diaariin sen asian kohdalle, jossa niistä on annettu
ohjeet tai kaavakkeet ja johon myös merkitään
anomusten aiheuttamat toimenpiteet. Karjanhalti-
jain ja viijelmänhaltijäin sekä liikkeiden kuukausi-
tilityksiä ei myöskään tarvitse erikseen kirjata,
mikäli tilitykset merkitään asianomaisten tili-
kortteihin.

Asia poistetaan diaarista siten, että kaikki toi-
menpiteet merkitään niille diaariaukeaman oikealla
puolella varattuihin sarekkeisiin, ensimmäiseen vä-
litoimenpiteet, toiseen vastineet ja viimeiseen lo-
pulliset toimenpiteet. Esim.: Lähete :lle
30/6 -43 N:o (postikirjan juokseva N:o);
Päätös anojalle 30/6 -43 N:o ; Kirje ja
asiakirjat :lle 30/6 -43 N.-o ;

Hyväksytty 30/6 -43; Ilmoitus puhelimitse; Hyl-
jätty 30/6 -43; Ilmoitettu henkilökohtaisesti j. n. e.
Merkinnät lopullisista toimenpiteistä tehdään myös

Kun asia on lopullisesti käsitelty, siirretään
asiakirjat, mikäli niitä ei ole lähetetty muuanne,
arkistoon, jossa ne säilytetään joko kansissa tai

•pahvikoteloissa, kukin vuosi erillään, kirjeasiat
diaarinumerojärjestyksessä ja anomusasiat joko
anojan nimen tai diaarinumeron mukaan järjestet-
tyinä.
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Postitus.

Lähtevät kirjeet numeroidaan ja merkitään ly-
hyesti postikirjaan. Kirjeen vasempaan yläkul-
maan merkitään juokseva numero ja alakulmaan
diaarinumero. Useita samansisältöisiä kirjeitä lä-
hetettäessä voidaan harkinnan mukaan käyttää vain
yhtäkin postikirjan numeroa, jota ei ole väittämä-
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töntä merkitä kirjeisiin. Tällöin on kuitenkin lähe-
tysten lukumäärä merkittävä postikirjaan. Kirje-
konseptit on järjestettävä joko aakkosjärjestykseen
vastaanottajan nimen mukaan tai numerojärjestyk-
seen. Ne voidaan myös liittää vastaaviin asiakir-
joihin. Konseptiin on aina merkittävä lähtevän
kirjeen numero.

Toimistopäällikkö Olli Ilola.
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