
Kansanhuoltoministerien päätös
tarkempia määräyksiä kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkinei-
den sekä niiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöste-

lystä sisältävän kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1942.

Kansanhuoltoministeri© on muuttanut 29 päivänä marraskuuta 1941 antamansa
päätöksen, joka sisältää tarkempia määräyksiä kutomateollisuustuotteiden, vaate-
tustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen käytettävien raaka-ainei-
den kulutuksen säännöstelystä 2, 8 ja 9 §:n, 2 §:n 1 momentin sellaisena kuin se
on kansanhuoltoministeriön 23 päivänä joulukuuta 1941 antamassa päätöksessä, näin
kuuluviksi:

2 §•

Teollisuuslaitoksen, liikkeen tai muun
elinkeinon tai ammatin harjoittajan sekä
laitoksen, järjestön tai yksityisen, jolla on
hallussaan muita kuin omaa kulutusta var-
ten luvallisesti hankittuja takavarikon alai-
sia kutomateollisuustuotteita, vaatetustar-
vikkeita, jalkineita, nahkaa tai nahkaval-
misteita, on viimeistään 15 päivänä huhti-
kuuta 1942 ilmoitettava hallussaan maini-
tun kuun 6 päivänä olleiden sanottujen tar-
vikkeiden jakelupistemäärät noudattaen
kansanhuoltoministeriön 28 päivänä maa-
liskuuta 1942 kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden, jalkineiden, nahan ja
nahkavalmisteiden jakelupistemääristä an-
tamaa päätöstä. Ilmoitus on tehtävä myös-
kin sellaisista edellämainituista tarvikkeista,
jotka ovat tarkoitetut luovutettaviksi ilman
korvausta.

Takavarikon alaiset tarvikkeet on ilmoi-
tuksessa jaettava jäljempänä mainittuihin
ryhmiin ja kunkin ryhmän kohdalle on
merkittävä sitä vastaava jakelupistemäärä:

1) villakankaat;
2) muut kankaat;
3) villalanka;
4) ompelulanka;
5) muu lanka;
6) jalkineet;
7) nahka ja muut nahkavalmisteet paitsi

jalkineet; ja
8) muut paitsi edellämainitut tarvikkeet.
Kansanhuoltolautakunnan tulee viimeis-

tään 25 päivänä huhtikuuta 1942 lähettää
kansanhuoltoministeriölle eri liikkeiden pis-
teinventaarioista tekemänsä edellisessä mor
mentissa mainittujen tarvikelaatujen mu-
kaan ryhmitetty yhteenveto.

Teollisuuslaitoksen on tehtävä ilmoituk-
sensa kansanhuoltoministeriölle ja muun il-
moitusvelvollisen sille kansanhuoltolauta-
kunnalle, jonka tarkkailunalainen ilmoitus-
velvollinen on.

8 §.

Kutomateollisuustuotteiden, vaatetustar-
vikkeiden ja jalkineiden ensimmäinen jake-
lukausi alkoi 1 päivänä lokakuuta 1941 ja
kestää 6 päivään huhtikuuta 1942. Toinen
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jakelukausi alkaa 7 päivänä huhtikuuta ja
kestää 30 päivään syyskuuta 1942.

Ensimmäisenä jakelukautena ovat voi-
massa lisämerkinnällä Vio varustetut ku-
pongit ja numeroilla I—l 2merkityt eri-
koiskupongit sekä toisena jakelukautena
lisämerkinnällä 1/ 4 varustetut kupongit ja
numeroilla 13—24 merkityt erikoiskupon-
git sekä ensimmäisenä jakelukautena voi-
massa olleet kupongit, mutta eivät erikois-
kupongit.

9 §.

Säännöstelyn alaisia tarvikkeita ostokor-
tin tai ostolupakortin kuponkeja vastaan
luovutettaessa on, mikäli jäljempänä 15
§:ssä ei toisin määrätä, luovuttajan otet-
tava sellainen määrä kuponkeja, joka vas-
taa kansanhuoltoministeriön 28 päivänä
maaliskuuta 1942 kutomateollisuustuottei-
den, vaatetustarvikkeiden, jalkineiden, na-
han ja nahkavalmisteiden jakelupistemää-
ristä antamassa päätöksessä tarvikkeille
vahvistamia jakelupistemääriä. Jos luovu-
tettavien tarvikkeiden yhteinen jakelupiste-
määrä ei vastaa täysiä jakelupisteitä, on
kuponkeja otettava lähinnä suurempaa
täyttä jakelupistemäärää vastaavasti. Sen
lisäksi on tarvikkeen luovuttajan otettava

ostokortista kansanhuoltoministeriön 23 päi-

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1942.

Ministeri Henrik Ramsay.
v

vana maaliskuuta 1942 ostokortin varsinais-
ten kuponkien ohella vaatetustarvikkeita
ja jalkineita luovutettaessa vaadittavista
erikoiskupongeista antaman päätöksen 2
§:ssä määrätyt erikoiskupongit.

Edellä 1 momentissa mainituissa päätök-
sissä miesten vaatetustarvikkeiksi ja jalki-
neiksi merkittyjä tarvikkeita saadaan niitä
ostokortin kuponkeja vastaan luovutettaessa
antaa ainoastaan K kirjaimella ja naisten
vaatetustarvikkeiksi sekä jalkineiksi mer-
kittyjä tarvikkeita ainoastaan N kirjaimella
merkityn ostokortin kuponkeja vastaan.
Lasten tarvikkeiksi mainitussa päätöksessä
merkittyjä vaatetustarvikkeita ja jalkineita
saadaan luovuttaa L kirjaimella merkityn
ostokortin kuponkeja vastaan; kuitenkin
saadaan niitä lasten tarvikkeita, joiden
koot on sanotussa jakelupistemääristä anne-
tussa päätöksessä mainittu, luovuttaa myös-
kin K tai N kirjaimella merkityn ostokor-
tin kuponkeja vastaan. Yhteisiksi ja osto-
lupaa vastaan luovutettaviksi merkittyjen
tarvikkeiden hankkimiseen kelpaavat kaik-
kien ostokorttien kupongit ja erikoiskupon-
git.

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä
huhtikuuta 1942.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.
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