
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ. 7. I. 1943.
Tiedoitustoimisto .

Aineistoa puheselostuksiin.
X:o 16.

SÄÄNNÖSTELYN KEHITYKSESTÄ.

Kuten kaikki tiedämme, valmistelut, talouselämän säännöstelyä
varten olivat meidän maassamme aivan puutteelliset. Taloudelli-
sen puolustusneuvoston loimesta- oli kyliä vuosina 1932—1933 laa-
dittu suunnitelma organisatioksi, joka. sodasta tai muusta syj-stä
aiheutuneen eristystilan aikana huolehtisi niistä tuotannon, kau-
pan ja kulutuksen säännöstelytoimenpiteistä, joihin valtiovallan
tällaisissa olosuhteissa mahdollisesti oli pakko ryhtyä, Samoin oli
taloudellisessa puolustusneuvostossa laadittu useita ehdotuksia
valtioneuvoston ja perustettavan säännöstelyelimen päätöksiksi eri
tuotteiden kaupan ja kulutuksen säännöstelyä varten. Tärkein
tehtävä, säännöstelyhallinnon elimien asettaminen ja ainakin nii-
den johtavain henkilöitten kouluttaminen jo rauhan aikana, oli
laiminlyöty, samoin ei maahamme ollut kerätty säännöstelyssä
tarvittavia tavara varastoja, joten sodan puhjetessa jouduttiin
tulemaan toimeen niillä varastoilla, jotka meillä luonnostaan sodan
puhkeamishetkellä oli käytettävissä. Tässä ei ole aihetta eikä
tilaisuutta ryhtyä käsittelemään kysymystä siitä, mistä nämä lai-
minlyönnit aiheutuivat, mainittakoon kuitenkin perussyynä tähän
olleen oman rauhanrakkautemme ja hyväuskoisen luottamuksemme
sopimuksien pyhyyteen.

Juuri ennen suurvaltasodaii puhkeamista otettiin laadittu
säännöstelyorganisatioehdotus taloudellisessa puolustusneuvostossa
tarkistuksen alaiseksi ja tehtiin siihen huomattavia korjauksia,
joiden jälkeen organisatio peruspiirteissään muodostui sellaiseksi,
jollaisena se sitten syyskuun loppupuolella
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vuonna 1939. Heti Saksan ja Puolan sodan puhjettua asetettiin
esittelijäneuvos Kahran puheenjohdolla komitea väliaikaisesti hoi-
tamaan perustettavaksi suunnitellun säännöstelyministeriön teh-
täviä ja tarkastamaan sekä saattamaan lopulliseen asuunsa sään-
nöstelyelimen perustamista jatoimintaa koskevat asetukset. Tämä
toimikunta laati, paitsi edelläesitettyjä. asetuksia, myös ehdotuk-
sen laiksi kohtuuttomani hintain ehkäisemiseksi sekä ehdotukset
sokerin ja siirapin säännöstelyä koskeviksi valtioneuvoston ja
kansanhuoltoministeriön päätöksiksi. Komitea teki ehdotuksen
valtioneuvostolle sokerin tuonnin antamisesta monopooliksi
Suomen Sokeri Oy:lie, joka puolestaan sitoutui hankkimaan
maahan määrätyn määrän sokeria. Edelleen käsitteli tämä komi-
tea betoniraudan ja kivihiilen sekä koksin saantikysymyksiä avus-
taen mahdollisuuksien mukaan niiden sekä eräitten muittenkin
tärkeitten tarvikkeitten tuojia tavaran hankinnassa, osallistui
polttopuu-kysymyksen käsittelyyn ja selvitti alustavasti viljan
tuontitarvetta. Syyskuun 20 päivänä 1939 annettiin laki valtio-
neuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta
annetun lain muuttamisesta ja samana päivänä annetulla asetuk-
sella perustettiin ja aloitti toimintansa kansanhuoltoministeriö,
jonka käsiteltäviksi tulevat asiat määritteli 25 päivänä syyskuuta
1939 annettu asetus.

Tämän asetuksen mukaisesti kansanhuoltoministeriön tehtä-
vänä oli. paitsi elin- ym. tarvikkeiden kulutuksen säännöstely
tarpeen vaatiessa, myös tuotannon edistäminen ja suunnittelemi-
nen olosuhteiden vaatimusten mukaan, korviketuotannon aikaan-
saaminen, huolenpito tavarain, tuonnin ja viennin jatkumisesta,
tarpeen vaatiessa itsekin harjoittaen, kysymyksessäolevain tava-
roiden tuontia, työmarkkinoiden kehityksen, seuraaminen ja toi-
menpiteisiin ryhtyminen työvoiman hankkimiseksi maan puolus-
tukselle tai väestön toimeentulolle tärkeään työhön sekä huolehti-
minen yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain
täytäntöön panosta, mikäli sitä ei ollut jätetty puolustusministe-
riölle tai muille viranomaisille, sekä evakuoitujen henkilöitten
majoituksesta,, muonituksesta, ja työhön sijoittamisesta huolehti-
minen. Ministeriön tehtävät olivat siis tavattoman laajat ulottuen
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melkeinpä kaikille talouselämän aloille. Ministeriö jakaantui
4 osastoon, jotka olivat: yleinen osasto, elintarvikeosasto, teolli-
suusosasto ja jakeluosasto. Ministeriön apuna toimi neuvottelu-
kunta, johon voi kuulua enintään 18 valtioneuvoston määräämää
jäsentä. Puolustuslaitoksella oli kansanhuoltoministeriössä yhdys-
upseeri, jonka tehtävänä oli seurata ministeriön, toimintaa sikäli
kuin se tarkoitti puolustuslaitoksen tarpeiden tyydyttämistä.

Kansanhuollon paikallisina toimeenpanevina eliminä tulivat
olemaan kansanhuoltolautakunnat, jollainen yleensä perustettiin
jokaiseen kuntaan. Kansanhuoltolautakunta on kunnallinen elin,
johon asianomaisen, kunnan valtuusto valitsee jäsenet ja nimeää
myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden vaali kui-
tenkin on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. Kansan-
huollon toiminnasta aiheutuvat kustannukset suorittaa kunta.
Kun ministeriö ei olisi voinut olla välittömästi kosketuksissa kaik-
kiin yli 500 kansanhuoltolautakuntaan, perustettiin ministeriön
ja paikallisten elinten välielimiksi kansanhuoltopiirien toimistot,
jollaisen alueena yleensä on lääni. Piiritoimiston työtä johtaa
piiritoimiston johtaja. Jokaisessa piiritoimistossa on neuvottelu-
kunta, jonka jäseninä on puolustuslaitoksen teollisuuspiirin pääl-
likkö tai puolustuslaitoksen yhdysupseeri sekä 4 jäsentä, joista
kahden tulee edustaa kuluttajapiirejä sekä muiden tuotantoa ja
kauppaa.

Ennenkuin käsitellään varsinaisia, kansanhuoltoministeriön
toimenpiteitä, on mainittava pari säännöstelytoimenpidettä, jotka
läheltä koskettelevat kansanhuoltoministeriön toiminta-alaa, vaik-
kakin ne on annettu muiden ministeriöiden toimesta. Ensiksikin
ulkomaan kaupan säännöstely. Ensimmäinen viennin säännös-
telyä tarkoittava asetus annettiin syyskuun 4 päivänä 1939, jol-
loin kiellettiin romun vienti maasta. Seuraavana päivänä anne-
tulla asetuksella vientikieltoa laajennettiin, ja vientisäännöstelyä
valvomaan asetettiin valtion lisenssitoimikunto. Syyskuun 1,6 päi-
vänä 1939 annetulla asetuksella kiellettiin kaiken tavaran tuonti
ilman valtion lisenssitoimikunnan lupaa, Maaliskuun 21 päivänä
1940 annetulla asetuksella ulotettiin vientikielto kaikkiin tava-
roihin. Ensimmäinen ulkomaan valuuttaa koskeva- säännöstely-
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määräys annettiin syyskuun 8 päivänä 1939,, mutta, valuutta-
kaupan säännöstely toteutettiin varsinaisesti lokakuun 5 päivänä
1939 annetulla valtioneuvoston päätöksellä,

Jos lähdettäisiin aikajärjestyksessä seuraamaan säännöstelyn
kehitystä, ei siitä voisi saada minkäänlaista selvää kuvaa, siksi
eriluonteisia asioita on samalla kertaa ollut kansanhuoltoministe-
riössä käsiteltävänä. On siksi tarkoituksenmukaisinta ryhmittää
esitys ja seurata kussakin ryhmässä tapahtunutta kehitystä alusta
loppuun yhtäjaksoisesti. Käsiteltävät asiaryhmät ovat: 1) kansan-
huoltohallinnon kehitys, 2) toimenpiteet elintarviketalouden alalla,
3) muiden kulutustavarain säännöstelytoimenpiteet, 4) toimen-
piteet polttoainetalouden alalla, 5) toimenpiteet teollisuuden
alalla, 6) työvoima-, kuljetus-, siirtoväen huolto- ym. kansan-
huollon hallussa olleet asiat ja 7) hintojen valvonta. Kehityksen
selostus rajoitetaan, yleensä, vain vuoden 1941 loppuun.

1. Kansanhuoltohallinto.

Edellä; esitettiin jo kansanhuolto-organisatio ja mainittiin
aivan, lyhyesti sen tehtävät. Kansanhuollon tehtävät laajenivat
nopeasti niin että vuoden kuluttua ministeriön toiminnan aloitta-
misesta ministeriötä oli syyskuun 5 päivänä 1940 annetulla ase-
tuksella laajennettava, lisäämällä ministeriöön 3 uutta osastoa,
nimittäin polttoaine- ja kuljetusosasto) hinnanmuodostuksen val-
vontaosasto ja kaupallinen osasto. Kansanhuoltoministeriön neu-
vottelukunta, jota talvisodan aikana ei lainkaan voitu käyttää ja
joka muutenkin oli osoittautunut kankeaksi ja suhteellisen vähän

käyttökelpoiseksi elimeksi, lakkautettiin valtioneuvoston huhti-
kuun, 18 päivänä 1940 tekemällä päätöksellä. Ministeriön hen-
kilökunnan lukumäärä, oli toiminnan alussa noin 30—40 henkeä,
v. 1941 lopussa 161 henkeä ja elokuun lopussa 1042 2-83 henkeä.

Kansanhuollon piirihallintoa muutettiin helmikuun. 15 päi-
vänä 1940 annetulla valtioneuvoston päätöksellä siten, että Vaa-
san läänin kansanhuoltopiiri jaettiin Vaasan ja Seinäjoen, Vii-
purin läänin kansanhuoltopiiri Viipurin ja Sortavalan; kansan-
huoltopiireihin, Rauhanteon jälkeen Sortavalan, piirin asiat hoi-
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dettiin Viipurin piirin, toimistossa. Nyttemmin, Viipurin läänin-
jälleen kokonaisuudessaan kuuluessa Suomeen, on Viipurin lääni
jaettu Lappeenrannan ja. Karjalan kansanhuoltopiireihin. Piiri-
toimistojen virkailijain lukumäärä oli v. 1941 lopussa 241 henkeä
ja elokuun lopussa 1942 375 henkeä,.

Annettujen säännöstelymääräysten tarkkailua, jota varten
alussa, ei ollut erikoisia, toimihenkilöitä, kehitettiin syksyllä 1940
asettamalla kiansamhuoltopiirien. toimistojen ja kansanhuoltolauta-
kuntien yhteyteen paikallisia kansanhuollon tarkkailijoita. Tark-
kailutoimintaa johtaa, ministeriön, hinnanmuodostuksen valvonta-
osastoon perustettu tarkkailutoimisto, joka vuoden 1941 alusta
lukien, siirrettiin ministeriön yleiseen osastoon,

Paikallinen kansanhuoltohallinto on muodostunut kunnille
verraten rasittavaksi. Kuntien rasitukseni supistamiseksi ja kan-
sanhuoltotoiminnan, tehostamiseksi asetettiin maaliskuun 12 päi-
vänä 1941 annetulla asetuksella maalaiskuntiin valtion palkkaa-
mat kansanhuollonjohtajat, jotka kansanhuoltolautakunnan
ohella suorittavat määrättyjä, ka-nsanhuoltotehtäviäi. Syksyllä 1940
asetettujen n. s. paikallisten tarkkailijain toimet lopetettiin, tä-
män toimenpiteen, yhteydessä ja osa heidän tehtävistään siirret-
tiin kansanhuollonijohtajille, mutta samalla, lisättiin myös piiri-
toimistojen alaisten piiri- ja kiertävien, (myöhemmin apulaispiiri)
tarkkailijain lukumäärää, Marraskuussa 1941 Lisättiin näiden
tarkkailijain, lukumäärää, edelleen, tuntuvasti. Keväällä 1942 tark-
kailua edelleen tehostettiin ja siinä tarkoituksessa perustettiin
aluetarkkaiilijoideni toimet. Nykyisin on piiri- ja apulaispiiri-
tarkkailijoita 53- ja aluetarkkailijoita vähän yli 200. Kussakin
piirissä on, tarkkailun ylin johto piiritarkastajalla, joita on 12.

Maamme kansanhuollon palveluksessa- toimii nykyään yhteensä
noin 4,000 virkailijaa,

2. Toimenpiteet elintarviketalouden alalla.

Ensimmäiset elintarvikkeet, joiden kauppa ja kulutus sään-
nösteltiin, olivat sokeri ja siirappi, joiden säännöstelyä koskeva
päätös annettiin lokakuun 3- päivänä 1939. Niitä seurasi kahvin
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kulutuksen, säännöstely lokakuun 25 päivänä 1939 annetulla pää-
töksellä, Kahvin säännöstelyyn liittyi laki kahviverosta,, jonka
perusteella, kahvia myytiin vapaassa kaupassa, säännöstellyn kah-
vin hintaa huomattavasti korkeammalla, hinnalla. Viljan säästä-
miseksi ihmisravinnoksi kiellettiin joulukuun 7 päivänä 1939 lei-
päviljan ja herneen syöttö kotieläimille. Ohran syöttökielto pe-
ruutettiin myöhemmin talvella,. Samana päivänä annetulla pää-
töksellä säännösteltiin herneen, kauppa ja kulutus lähinnä her-
neen, varaamiseksi armeijan tarpeisiin. Saimassa tarkoituksessa
säännösteltiin edelleen sama-nai päivänä, annetulla, päätöksellä kau-
ran ja, heinän kauppa, Viljan ja viljatuotteiden saannin, turvaa-
miseksi annettiin joulukuun 21 päivänä 1939 laki viljan ja vilja-
tuotteideni varastoimisesta, mutta viljan osto- ja tuontivaikeudet
muodostuivat niin suuriksi, että liikkeet eivät voineet täyttää,
varastoimisvelvollisuutta ja ne vapautettiin talvella 1940 tästä
velvollisuudesta.

Rehukysymys oli kaiken, talvea, vaikea ja muuttui kevään tul-
lessa niin kriitilliseksi, että varsin monet- pieneläjät, jotka nor-
maaliaikoina, olivat ostaneet huomattavan osan; korsirehuna tar-
peestaan, olivat vaarassa, menettää kotieläimensä rehun, puutteen
takia. Tämän vuoksi annettiin: maaliskuun 7 päivänä 1940 val-
tioneuvoston päätös heiniin ja kevätviljan: olkien luovuttamisesta
väestön toimeentuloa, varten välttämättömien tuotteiden turvaa-
miseen.

Talvisodan! aikana pysyi elintarviketilanne verraten hyvänä,
olipa yhteen aikaan; lähinnä viennin pysähtymisen johdosta sian-
lihan ylitarjontaa, josta aiheutui hintojen lasku ja, siainkasvatuk-
sen, supistuminen, kun, riittävän suuria, varastoonostoja ei saatu
järjestetyksi. Talven, kuluessa kääntyi tilanne kotieläintuottei-
den kohdalla, niukkuuden puolelle ja, jo tammi—helmikuussa, 1,940
suunniteltiin voin kortille panoa. Näistä suunnitelmista ei kui-
tenkaan tullut mitään sen, takia, että maamme meijeritoiminnan
johdon, taholta pelosta,, että säännöstely johtaisi kotivoin valmis-
tuksen lisääntymiseen meijerivoin tuotannon, kustannuksella, lu-
vattiin vapaaehtoisesti huolehtia kulutuksen rajoittamisesta siinä
määrin', että, määrätyt . varmuusvarastot saataisiin syntymään.
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Leipäviljan säännöstelyä, ei talvisodan aikana suunniteltu, vaan
tyydyttiin vaatimattomampiin toimenpiteisiin leipäviljan hankki-
miseksi yleiseen kulutukseen:. Maaliskuun- 16 päivänä 1940 an-
nettiin valtioneuvoston päätös, joka velvoitti jokaisen, jolla, oli
hallussaan vehnää: tai ruista tai näistä valmistettuja, viljatuot-
teita yli kulumassa: olevan, satokauden kulutus- ja siementarpeen,
luovuttamaan ylijäämä yleiseen kulutukseen.

Sivulta käsin on ministeriötä, arvosteltu siitä, ettei jo talvi-
sodan aikana ja sitä ennenkin ryhdytty yleisempään elintarvike-
kulutuksen säännöstelyyn. Mikäli tällaiseen, olisi- voitu ryhtyä,
olisi — niin ajatellaan — voitu pelastaa kulumasta maassa olevat
elintarvikevarastot ja saatu siten, vankka pohja, säännöstelyn me-
nestymiselle. Kaikki tämä pitäisi paikkansa, jos meillä olisi ollut
edellytyksiä: ryhtyä säännöstelyyn laajemmassa mitassa. Kansan-
huollon paikallinen elimistö oli kuitenkin aivan: kouluttamatonta
tehtäviinsä,, osaksi vielä kunnallislautakuntien hoidossa ja sota
oli. vienyt kykenevät henkilöit niin tarkkaan pois siviilielämästä
maaseudulta, että jäljelle jääneillä oli monta rautaa kullakin hoi-
dettavana, ja työ jäi siten heikoksi. Jos säännöstelyä olisi yritetty
laajassa mitassa, olisi seurauksena saattanut olla; kaikkien kansan-
huolitoasioiden joutuminen täydelliseen sekasortoon- paikallisissa
lautakunnissa. Huomioon on otettava myös se seikka, että, talvi-
sota merkitsi kansallemme niin suunnatonta sielun ja ruumiin
voimain; ponnistusta, että olisi luultavasti ollut epäviisasta lisätä
vielä, säännöstelyn ja kulutuksen rajoituksen kivi siihen taak-
kaan, mikä ihmisillä, jo oli kannettavanaan. Enemmän aihetta
kuin moitteella säännöstelyn, laajentamisen laiminlyönneistä on
moitteella, hintakonitrollin puuttumisesta kansanhuoltoministeriön
-toiminnan ensimmäisenä vuotena. Monien tuotteiden- hinnat pää-
sivät ryöstäytymään, jane lähinnä elinkeinonharjoittajain omatoi-
misuuteen pohjautuvat, hintasäännöstelytoimenpiteet, joihin ryh-
dyttiin, osoittautuivat aivan tehottomiksi.

Talvisodan aikana ei ollut pakko eikä mahdollisuuksiakaan,
kuten edellä, on esitetty, viljan säännöstelyyn!, mutta välittömäsi i
talvisodan, jälkeen jouduttiin viljan: kulutus säännöstelemään, lä-
hinnä sen takia, että Norjan joutuminen Saksan haltuun katkaisi
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tuontiyhteytemme valtamerien takaisiin, maihin Pohjanmeren, ja
Itämeren kautita, joten ainoaksi yhteydeksemme viljantuontimai-
hin — lukuunottamatta yhteyksiämme Venäjälle — jäi Liina-
hamarin satama Petsamossa, eikä suurien viljamäärien kuljetta-
minen tätä kaiutta heti ilman muuta, ollut mahdollinen. Vilja-
säännöstelyn lähempi selvittely ei tässä ole tarpeellinen', mainit-
takoon kuitenkin, että säännöstely nojautui viljavarastojen ilmoi-
tuksiin, joita tarpeen, vaatiessa voitiin 'kontrolloida, inventoimalla.
Muunkaanlaiseen säännöstelyyn ei ollut edellytyksiä, sillä näin
satovuoden loppupuolella suurin, osa viljelijöistä oli jo myynyt
liikenevän viljansa, eikä siten, pinta-alan pohjalle voitu vi-ljai-
säännöstelyä rakentaa.

Viljan viljelyksen edistämiseksi oli välttämätöntä taata viljan
viljelijöille jonkinlainen vähimmäishinta, jonka valtio sitoutuisi
olosuhteista huolimaitta kotimaisesta viljasta maksamaan. Laki
kotimaisen: viljan, vähimmäishinnoista annettiin kesäkuun 7 päi-
vänä 1940.

Jo näin varhaisessa, vaiheessa, alkoi esiintyä- maidon tuottajain
pyrkimystä- pois meijereistä kotivoin valmistajiksil, jolla tiellä
onnistuttiin -saamaan säännöstelymääräyksiä rikkoen parempia
hintoja maidosta. Tämän kehityksen estämiseksi annettiin kesä-
kuun 13 päivänä 1940 valtioneuvoston päätös, jolla kiellettiin
kotivoin valmistus myyntiä, varten muualla paitsi seuduilla, jotka
kansanhuoltoministeriön antamassa, päätöksessä, erikseen, mainit-
tiin sekä poikkeustapauksissa, myös kansanhuoltolautakuntien lu-
valla.

Ankaran kuivuuden takia muodostui v. 1940 rehusato hei-
koksi, minkä vuoksi lokakuun 4 päivänä 1940 annetulla valtio-
neuvoston päätöksellä jälleen jouduttiin säännöstelemään koisi-
rehun kauppa ja takavarikoimaan osa korsirehusta. armeijani tar-
peiden tyydyttämiseen. Rehupulan hei polttamiseksi ryhdyttiin
myös toimenpiteisiin rehuselluloosan kauppaan saamiseksi. Väki-
rehun ostamiseen myönnettiin ostolupa vain niille karjanomista-
jille,, jotka osoittivat hankkineensa rehuselluloosaa karjansa ruok-
kimiseen.
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Rasvakysymys muodostui vuoden 1940 kuluessa, kuukausi kuu-
kaudelta yhä kireämmäksi ja syksyllä oli pakko säännöstellä ras-
van kulutus. Ensiksi kohdistui säännöstely margariiniin ja laar-
diin, mutta jo syyskuun 19 päivänä 1940 annetulla valtioneuvos-
ton päätöksellä ulotettiin säännöstely kaikkien ravintorasvojen, ja
maidon kulutukseni säännöstelyyn. Tässä yhteydessä kumottiin,
kotivoin valmistus-kielto., mutta joulukuun 1 päivänä 1941 annet-
tiin voin valmistusta, koskeva päätös, joka jonkin, verran toisia
menettelytapoja käyttäen pyrkii samaan päämäärään kuin koti-
voin valmistuskieltokin. Maidon kulutuksen säännöstely ei tullut
välittömästi voimaani, vaan jäi sen, voimaantulo jollakin paikka-
kunnalla riippuvaksi kansanhuoltoministeriön päätöksestä. Jou-
lukuun alusta 1940 maidon kulutus säännösteltiin koko maassa.

Uusi viljaa ja viljatuotteita koskeva päätös annettiin syys-
kuun 19 päivänä 1940. Tämä päätös rakentui suurin piirtein
katsoen samalle perustalle kuin -ensimmäinen, toukokuussa 1940
tehty viljatuotteiden säännöstelypäätös.

Vuoden 1940; alusta alkaen oli maassa ollut puutetta sianli-
hasta, mutta heikon rehusadon: ja alueluovutuksen johdosta teu-
rastettiin nautakarjaa tavallista enemmän, minkä vuoksi lihan
tarve voitiin kesän ja syksyn kuluessa tyydyttää säännöstelytoi-
menpiteisiin, ryhtymättä. Oli kuitenkin, selvää, että. niin pian
kuin, tavanomainen syysteurastus oli suoritettu, supistuisi nau-
danlihankin saanti niin huomattavasti, ettei lihan säännöstelyä
voitu välttää. Säännöstelypäätökset annettiin marraskuun 21 päi-
vänä 1940 ja säännöstely -alkoi joulukuun, 1 päivänä. Säännöste-
lyn yhteydessä järjestettiin lihakauppa, siten:, että maa jaettiin
hanikinta-alueisiin, joissa lihan hankinta oli annettava alueella
huomattavassa' määrin lihakauppaa harjoittaneelle liikkeelle tai
vähintään: kolmen liikkeen muodostamalle yhtymälle.

Lihan kauppaantulon supistuttua, joulukuun lopulla aivan
riittämättömäksi annettiin joulukuun. 31 päivänä 1940 valtioneu-
voston päätös nautaeläinten luovuttamisesta teuraseläimiksi. Tä-
män mukaan jokaisen,, jolla tammikuun 1 päivänä 1941 oli ruo-
kinnassaan, vähintään viisi yli -kuuden kuukauden, ikäistä nauta-
eläintä, oli viimeistään vuoden 1941 helmikuun kuluessa luovu-
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tettav-a karjan suuruuteen nähden suhteellinen määrä eläimiä
teuraseläimiksi.

Teen kulutus säännösteltiin lokakuun 31 päivänä 1940 anne-
tulla valtioneuvoston, päätöksellä.

Sodan johdosta menetti maamme osan peruinajauhoteollisuu-
destaan, joka säännöllisissäkään oloissa ei ollut tyydyttänyt kuin
noin, puolet maamme tärkkelystarpeesta,. Tämän johdosta joudut-
tiinkin, säännöstelemään, perunatärkkelyksen kulutus marraskuun
28 päivänä. 1940 annetulla valtioneuvoston päätöksellä.

Vuoden 1940 perunasato oli runsas ja perunaa olikin riittä-
västi saatavissa. Kun, kuitenkin rehupulan takia oli syytä pelätä,
että perunoita, syötett aasiin kotieläimille niin runsaasti, että ku-
lutta javäestön perunåtar peen ja siementarpeen tyydyttäminen
joutuisi vaaraani, annettiin, joulukuun 30 päivänä 1940 valtio-
neuvositon päätös eräistä perunan, kaupan ja kulutuksen: sään-
nöstelytoimenpiteistä, Tällä, päätöksellä! julistettiin osa peruna-
sadosta takavarikoiduksi.

Vuoden 1940 viljasato jäi kuivuuden vuoksi vähäiseksi. Tuon-
nin avulla; Neuvostoliitosta ja valtamerentakaisista maista voitiin
kuitenkin annokset jakaa, Petsamoni kautta tapahtuneen tuonnin
katkettua jouduttiin vilja-annoksia kesäkuun alusta. 1941 supista-
maan' noin 30 %.

Viljan, säännöstelystä elokuun 21 päivänä 1941 annetulla val-
tioneuvoston päätöksellä: määrättiin vuoden 1941 viljasadon luo-
vutus tapahtuvaksi siten, että viljelijä oli velvollinen luovutta-
maan eri luovutuskausina yleiseen, kulutukseen määrätyt määrät
leipäviljaa ja. kauraa erikseen, leipäviljan ja kauran, viljelyksessä,
ollutta peltohehtaaria kohden. Luiovutusmäärät hehtaarilta vah-
vistettiin satoarvioiden perusteella kuitakin kuntaa, varten erik-
seen. Ne viljelijät,, jotka eivät voineet täyttää viljelysalan, perus-
teella määrättyä luovutusvelvollisuutta, joutuivat n. s. inventoin-
titalouteen ja tuli heidän täyttää luovutusvelvollisuutensa tilalla
suoritetun; tarkastuksen kautita todetun; viljamäärän perusteella.
Samalla päätöksellä keskitettiin viljan, kauppa valtion viljavaras-
tolle, jolle tällä päätöksellä- aminettiin viljan yksiniosto-oikeus,
eräitä pieniä poikkeuksia lukuunottamatta.
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Ylleistä kulutusta, varten tarvittavan perunan saannin, turvaa-
miseksi määrättiin syyskuun, 19 päivänä 1941 annetulla, valtio-
neuvoston päätöksellä, perunaa luovutettavaksi yleiseen kulutuk-
seen. 9,000 kiloa viljeltyä: perunahehtaaria kohden, josta vähin-
itään 60 % oli luovutettava ennen 1 päivää tammikuulta 1942 osto-
kuittia tai puolustuslaitoksen ofttotodistetta vastaan. Muu osa
oli luovutettava ennen 1 päivää toukokuuta 1942. Samalla kiel-
lettiin perunan syöttäminen kotieläimille. Muiden elintarvikkei-
den niukkuuden takia lisääntyi kulutus ihmisravinnoksi suuresti,
ja kun perunasta lisäksi saatiin vuonna 1941 heikko sato, katsot-
tiin tarpeelliseksi kieltää myös lantun syöttäminen eläimille, ja
annettiin, tästä valtioneuvoston päätös joulukuun 2-2 päivänä 1941.

Vuosi 1941 aloitettiin ravintorasvatalouden kohdalta niiden
säännöstelymääräysten puitteissa, jotka oli annettu edellisen
vuoden viimeisen vuosikolmanneksen alussa. Yhdysvalloista ostet-
tiin huomattavat määrät margariinin raaka-aineita ja laardia ja
onnistuttiinkin rasvoja tuomaan maahan sellaisia määriä, että
margariinin raaka-aine- ja laardivarastot vuoden ensi puoliskon
päättyessä olivat suuremmat kuin milloinkaan aikaisemmin. Ulko-
laisen voin ostoja tehtiin kevätkauden kuluessa niinikään Ruot-
sista ja Tanskasta, Karja joutui laitumelle rehupulan vuoksi
heikkokuntoisena. Kuivuuden takia, pysyi kaiken kesää, maidon
tuotanto tyvin pienenä, Heinäsato muodostui heikoksi, ulkomailta
ei väkirehuja saatu.maahan jakaurasadostakin voitiin vain aivan
pieni osa antaa eläimille. Seurauksena olikin, että voin tuotanto
laski jyrkästi ja varastot pienenivät nopeasti. Marraskuun alussa
jouduttiin alentamaan kuluttajan annosta, 20% :11a ja joulu-
kuussa oli pakko edelleen pienentää perusannosten kohdalla
marraskuussa saatuja annoksia 75 %lla. Syyskuun 19 päivänä
1940 annettu valtioneuvoston päätös maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä uusittiin muuttuneet olosuhteet huomioon otteen,
1 päivänä joulukuuta 1941 annetulla valtioneuvoston päätöksellä.

Edellisenä- vuonna toimeenpantu, hankinta-alueisiin perustuva
lihan säännöstely osoittautui käytäntöön sovellettuna, kankeaksi.
Liha-kortin kuponkeja, vastaavien lihamäärien saaminen kulutus-
keskuksiin tuotti tämän vuoksi vaikeuksia, Kulutus voitiin tosin



\

12

talvipuolella jotenkuten tyydyttää käyttäen apuna ulkomailta
tuotua lihaa. Koska näytti siltä, ettei lihaa voitaisi jatkuvasti
tuoda maahan ainakaan niin suuria määriä kuin katsottiin tarvit-
tavan, antoi valtioneuvosto 26 päivänä kesäkuuta 1941 päätöksen
lihan luovutusvelvollisuudesta. Tämän mukaan oli jokainen
karjan haltija, jolla 1 päivänä maaliskuuta 1941 suoritetun koti-
eläinten laskennan perusteella oli ollut vähintään 2 nautayksik-
köä nautaeläimiä ja lampaita tai enemmän kuin 1 sika, velvol-
linen luovuttamaan lihaa yleiseen kulutukseen. Kun samoihin
aikoihin, jolloin säännökset lihan luovutusvelvollisuudesta tulivat
voimaan, maamme joutui sotaan, lisääntyi puolustuslaitoksen
lihan tarve entiseen verrattuna moninkertaiseksi. Kun näin
suurta lihamäärää ei katsottu voitavan saada vapaaehtoisesti,
ryhtyi puolustuslaitos lihan pakko-ottoon.

Elokuun 21 päivänä 1941 annettiin uusi valtioneuvoston
päätös lihan säännöstelystä. Sen mukaan lihan hankinta on
keskitetty määrätyille keskusliikkeille ja näiden alaisille kansan-
huoltoministeriön hyväksymille hankintaliikkeille. Lihan han-
kintatoimintaa saavat harjoittaa kaikki ne, jotka sitä aikaisem-
minkin olivat harjoittaneet ja jotka sitoutuivat noudattamaan
säännöstelymääräyksiä. Elävän karjan, lihan ja lihatuotteiden
kuljetus on sallittu vain erityisellä kuljetusluvalla. Karjanomis-
tajalle maksettava, hinta, joka aikaisemmin oli ollut määrätty,
on jätetty vapaaksi. Ylin tukkumyyntihinta ja vähittäismyynti-
hinta on sen sijaan määrätty.

Helmikuun 27 päivänä 1941 annetulla valtioneuvoston päätök-
sellä julistettiin kananmunat takavarikkoon ja niiden keräily
annettiin keräilytukkuliikkeiksi hyväksyttyjen vientiliikkeiden
yksinoikeudeksi. Kananmunien jakelu yhdistettiin lihan jakeluun
siten, että. ostaja sai- lihakortillaan ostaa vaihtoehtoisesti joko
lihaa tai kananmunia.

Maaliskuun 1 päivänä 1941 annetulla valtioneuvoston päätök-
sellä määrättiin, että tuoreen silakan varastoiminen jalostusta
varten voi tapahtua vain kansanhuoltoministeriön luvalla. Pää-
töksen aiheutti kiristynyt kalatilanne. Maaliskuun 10 päivänä
1941 valtioneuvosto antoi päätöksen kalaa ja kalatuotteita koske-



w

13

vista säännöstelytoimenpiteistä. Tällä päätöksellä sai kansan-
huoltoministeriö valtuuden säännöstellä kalan tuotantoa, kauppaa,
kulutusta, kuljetusta ja hintoja. Säännöstelytoimenpiteet kansan-
huoltoministeriö kuitenkin rajoitti vuoden 1941 aikana vain
silakan kaupan ohjaamiseen.

Toukokuun 29 päivänä 1941 annetulla valtioneuvoston pää-
töksellä liitettiin myös mallasjuomat, sekä verolliset että vero-
vapaat, viljan ja viljatuotteiden säännöstelyyn, kun viljatilanne
oli tullut vaikeaksi. Kesäkuun 26 päivänä 1941 annetulla valtio-
neuvoston päätöksellä kuitenkin vapautettiin verovapaat ja I-vero-
luokan mallasjuomat säännöstelystä.

Vuoden 1942 viljasadon käyttöä käsittelevässä valtioneuvoston
päätöksessä säilytettiin Valtion viljavaraston monopoli, vieläpä
sitä jonkin verran jyrkennettiinkin. Viljan luovutuksessa
noudatettiin suurin piirtein samoja periaatteita kuin 1941 viljan
luovutuksessakin, paitsi että niiden, jotka eivät voi täyttää luo-
vutusvelvollisuuttaan, on viljan asemesta luovutettava vastik-
keena korsiirehua tai lihaa. Viljelijäin viljatuotteiden myyntiä
rajoitettiin siten, että se on sallittua vain erikoista, viljelmältä,
ostoa varten annettua ostokorttia vastaan. Marraskuun alusta
1942 voitiin annokset korottaa suunnilleen sille tasolle, millä ne
olivat 1940 syksyllä ja kesäkuun alkuun 1941.

Vuoden 1942 peruna- ja ruokajuurikasvisatoon nähden on
voimassa näiden kasvien viljelysalaan perustuva luovutusvelvol-
lisuus. Luovutusvelvollisuus saadaan täyttää myynnillä osto-
kuittia tai oittotodistetta vastaan tai sellaisen kunnan kansan-
huoltolautakunnan antamaa ostolupaa vastaan, jonka alueella
perunan kulutus on säännöstelty.

Kananmunien tuottajille määrättiin luovutusvelvollisuus hei-
näkuun 9 päivänä 1942 annetulla päätöksellä. Mikäli tuottaja
voi myydä kananmunia luovutusvelvollisuutta suuremman mää-
rän, sai hän myydä tämän ylimäärän vapaassa kaupassa kuiten-
kin rajahintoja noudattaen.

Lokakuun alussa 1942 säännösteltiin tupakan kulutus ja joulu-
kuun alusta sakariinin kulutus.
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3. Muiden kulutustavaroiden säännöstelytoimenpiteet.

Ensimmäinen elintarvikeryhmän ulkopuolella oleva kulutus-'
tavara — lukemalla kahvikin elintarvikkeisiin —;,joka säännös-
teltiin, oli saippua. Säännöstelypäätös annettiin lokakuun 14 päi-
vänä 1940. Oleellisia suurempia muutoksia ei säännöstelyyn ole
tullut, annoksia on jouduttu supistamaan ja saippuan laatua
jatkuvasti huonontamaan. Marraskuun 13 päivänä 1941 anne-
tulla päätöksellä kansanhuoltoministeriö valtuutettiin säännöstele-
mään teknillisten rasvojen ja hartsiöljyn käyttö.

Välittömästi saippuan kulutuksen jälkeen säännösteltiin loka-
kuun 22 päivänä 1940 annetulla valtioneuvoston päätöksellä
kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
sekä niiden valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden kulutus.
Säännöstelyä on jatkuvasti tiukennettu vähentämällä ostokortissa
olevien pisteiden lukua, korottamalla vaatetusesineiden piste-
arvoja, ottamalla käytäntöön erikoiskupongit, joilla rajoitetaan
pisteiden käyttöä erikoisen haluttujen valmisteiden ostoon. Vii-
meksi on jalkineiden osto määrätty ostoluvasta riippuvaksi.

4. Toimenpiteet polttoainetalouden alalla.

Kesäkuun 21 päivänä 1940 annettiin laki polttopuun saannin
turvaamisesta, Sanotun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
annetun asetuksen nojalla antoi kansanhuoltoministeriö tarkem-
mat määräykset sekä päätöksen polttopuun hintatakuusta. Samoin
valmistettiin polttopuiden hakkuusuunnitelma ja asetettiin kaik-
kiin metsänhoitolautakuntiin ministeriön alaiset hakkuupäälliköt
suunnitelmaa -toteuttamaan.

Lokakuun 22 päivänä 1940 annettiin kansanhuoltoministeriön
päätös polttopuun hintatakuusta kulutuskauden 1941—42 tar-
vetta varten hakattaville haloille. Tämän pohjalla valmistettiin
hakkuusuunnitelma kulutuskauden 1941—42 tarpeeksi hakatta-
van polttopuun hankintaa varten.

Kulutuskeskusten halkojen saannin turvaamiseksi annettiin
marraskuun 29 päivänä 1940 päätös hiillon rajoittamisesta kau-
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pungeissa, -kauppaloissa ja niihin verrattavissa yhdyskunnissa
sekä määrätyllä vyöhykkeellä niiden ympäristössä.

Syksyllä 1939 saatettiin voimaan kivihiilen ja koksin myyn-
nin ja jakelun valvontajärjestelmä, joka jatkui aina toukokuu-
hun 1940, jolloin valvonta, keskitettiin kansanhuoltoministeriöön.
Ministeriö on yhdessä lisenssitoiimikunnan kanssa valvonut kivi-
hiilen ja koksin maahantuontia, jakanut ostoluvat teollisuuden
tarvitsemalle kiinteälle polttoaineelle sekä hoitanut kansanhuolto-
lautakuntien välityksellä polttoaineen jakelun asuintalojen läm-
mitykseen. Samalla on valvottu hinnanmuodostusta eri paikka-
kunnilla. Valtioneuvosto antoi 11 päivänä lokakuuta 1940 pää-
töksen kivihiilen, koksin ja hiilibrikettien kaupan ja kulutuksen
säännöstelystä ja kansanhuoltoministeriö 21 päivänä lokakuuta
1940 päätöksen lämpimän vedten jakelun säännöstelystä,

Halkojen saannin, turvaamiseksi antoi kansanhuoltoministeriö
8 päivänä elokuuta 1941 päätöksen polttopuun hintatakuusta.
Päätöksellä annettiin rautatiehallituksen puutavaratoimistolle
oikeus antaa, eräin rajoituksin, polttopuun myyjälle takuu siitä,
että valtio ostaa määrätyllä hinnalla ne polttopuut, joita ei
muuten saada myydyksi.

Polttoaineen saannin ja tarkoituksenmukaisen jakelun turvaa-
miseksi annettiin- 11 päivänä . lokakuuta 1941 valtioneuvoston
päätös polttoaineen hankinnan ja jakelun keskittämisestä sekä
polttoainepäällikön asettamisesta kuntiin.

Kesäkuun 19 päivänä 1941 annettiin valtioneuvoston päätös
polttoaineiden ilmoittamisvelvollisuudesta.

Kulutuskeskusten halkojen saannin turvaamiseksi sekä tarvit-
tavien tietojen saamiseksi hiiltotoiminnan tuotannosta annettiin
tammikuun 2,2 päivänä 1941 kansanhuoltoministeriön päätös
autohiilen valmistuksen rajoittamisesta eräillä alueilla.

Huhtikuun 28 päivänä 1938 oli säädetty laki nestemäisten
poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta. Lain toi-
meenpanoasetus annettiin syyskuun 9 päivänä 1939. Välittö-
mästi varastoimisasetuksen jälkeen annettiin syyskuun 14 päivänä
1939 asetus nestemäisten polttoaineiden säännöstelystä sekä yksi-
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tyiskohtaiset säännöstelymääräykset sisältävä valtioneuvoston
päätös.

Säännöstelyä on asteittain tiukennettu. Bensiinin jakelu
kuorma- ja linja-autoille — puolustuslaitosta ja eräitä valtion
laitoksia lukuunottamatta — lopetettiin käytännöllisesti katsoen
elokuussa 1940.

Tuontivaikeuksien lisääntyessä julistettiin syyskuun 26 päi-
vänä 1940 annetulla valtioneuvoston päätöksellä jäteöljyt taka-
varikkoon ja määrättiin puhdistettaviksi. Uuden moottoriöljyn
saanti kytkettiin jäteöljyn palauttamisvelvollisuuteen.

Voiteluaineet julistettiin tammikuun 30 päivänä 1941 anne-
tulla valtioneuvoston päätöksellä takavarikkoon ja kulutusta
ryhdyttiin säännöstelemään.

Laki puu- japuuhiilikaasuttimien käytön edistämisestä annet-
tiin kesäkuun 7 päivänä 1940. Samaa tarkoittava uusi laki
annettiin marraskuun 11 päivänä 1940.

Vuoden 1941 alkupuoliskolla suoritettiin kansanhuoltoministe-
riön toimesta kokeita auto-, traktori- ja venekäyttöön tarkoite-
tuilla puu- ja puuhiilikaasuttimilla sopivien tyyppien kehittämi-
seksi eri käyttöaloille.

Koska tarktorikaasuttimien varsin vähäinen kysyntä ei anta-
nut takeita niiden riittävälle valmistukselle, antoi valtioneuvosto
tammikuussa 1,200 kaasutinta koskevan myyntiltakuun Työteho-
seura r. y:lle, jolle myös pääasiassa keskitettiin kokeissa hyväk-
syttyjen kaasutoimien myynti. Kaikki 1,200 kaasutinta tulivat
myydyiksi, joten valtiolle ei näin ollen tullut mitään vahinkoa
myöntämästään takuusta.

Merkittävin toimenpide polttoainetalouden alalla v. 1942 oli
halkovarastojen takavarikointi keväällä 1942. Toimenpide ei
osoittautunut onnistuneeksi ja peruutettiin syksyllä 1942.

5. Toimenpiteet teollisuuden alalla.

Ensimmäiset ministeriön toimenpiteet teollisuuden alalla koh-
distuivat sähkövoiman tuotannon ja kulutuksen säännöstelyyn,
josta päätös annettiin joulukuun 15 päivänä- 1939. AMimatilan-
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Netta on jatkuvasti seurattu, mutta asiaa on hoidettu enemmän
kiertokirjeillä kuin varsinaisilla säännöstelypäätöksillä. Tämä
koskee yleensäkin teollisuusosaston toimintaa, jonka johtama
säännöstely suureksi osaksi rakentuu vapaaehtoisen toiminnan
perustalle. Edellytykset tällaiselle menettelylle tarjoaa se seikka,
että toimenpiteet usein kohdistuvat suhteellisen harvoihin laitok-
siin, jotka verraten helposti saadaan käsittämään säännöstelyn
tarpeellisuus ja joiden toimintaa myös hyvin voidaan valvoa.

Kevättalvella 1940 alkoi tekstiiliraaka-aineiden saanti vaikeu-
tua, minkä johdosta asetettiin asiantuntijalautakunta neuvottele-
maan tarvittavista toimenpiteistä, Tuloksena oli, että puuvilla-
ja villateollisuus velvoitettiin supistamaan painavien kankaiden
valmistusta. Työmahdollisuuksien järjestämiseksi kaikille teolli-
suuslaitoksille suoritettiin maassa olevan ja maahan tulevan puu-
villan ja villan jakelu tehtaiden kesken* sekä määrättiin sillan
sekoituspakko villatuotteisiin, lankoihin ja kankaisiin,

Lumppujen keräystä ryhdyttiin järjestämään sekä määrättiin
ylimmät hinnat suomalaiselle villalle ja villalumpullc. Kansan-
huoltoministeriön määräyksestä huolehtii Villatehtaiden Osto-
konttori niminen osuuskunta raaka-aineiden hankinnoista ja jaosta
teollisuudelle.

Kotimaisen raakavuodan laatutasoa on pyritty kohottamaan
järjestämällä yleinen laatutarkastus ja luokitteluun perustuva
maksutapa. Kesäkuun 20 päivänä 1940 eräistä vuotakaupan
säännöstelytoimenpiteistä, annetulla valtioneuvoston päätöksellä
velvoitettiin jokainen, jolla oli hallussaan vuotia, luovuttamaan
ne kansanhuoltoministeriön osoituksen mukaisesti, ellei maasta
vienltiä varten oltu saatu asianmukaista vientilupaa.

Ulkomailta, tuotavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden tuonti
on keskitetty kunkin alan yhteisille tuontielimille ja tärkeim-
pien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja kaiken valmiin nahan jakelu
tapahtuu ministeriön- valvonnan alaisena.

Tuotantoa on kehitetty mm. vähentämällä kenkämalleja, stan-
dardisoimalla kaikki valjaat ja tehostamalla uusien tuotteiden
ja tarvikkeiden, kuten esimerkiksi tekonahan ja puupohjaisten
kenkien valmistusta.
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Kun maassa on ollut puutetta pellavaöljystä, vernissasta, tär-
pätistä, liuotinbensiinistä, benzolista ja teollisuusrasvoista, on
näiden tarvikkeiden jakelusta teollisuudelle ja ammatinharjoit-
tajille huolehtinut kansanhuoltoministeriön kemiallinen toimisto.

Kansanhuoltoministeriön rakennusainetoimisto aloitti toimin-
t ansa syyskuun 14 päivänä 1940. Se huolehti rakennusraudan
jakelusta sekä yhteistoiminnassa ministeriön kemiallisen toimiston
kanssa bitumin ja vernissan jakelusta. Rakennusraudan säästä -

mistarkoituksessa laadittiin ehdotukset raudalle ja teräkselle
sallittujen jännitysten koroittamisesta myönteisin tuloksin,, minkä
seurauksena raudan käyttö rakenteissa on supistunut 16 %.

Rakennustoimisto siirrettiin v. 1941 . lopussa kulkulaitosten ja
yleisten töiden, ministeriöön.

Syksystä 1940 alkaen on: ollut havaittavissa puutetta, rauta-
levyistä, lähinnä sysi- ja puukaasuttimien valmistuksen johdosta,
mikä valmistus sitoo erittäin huomattavia määriä ohutta ja keski-
paksua peltiä. Sen samoin, kuin myös tinan ja sinkin käyttöä
on kansanhuoltoministeriön toimesta säännöstelty. Myöskin, mui-
den metallien käyttöä, on järjestetty. Niinpä, kupari ja. messinki
on hoidettu yhteistoiminnassa Outokumpu Oy:n kanssa sekä,
lyijy Ja alumini asianomaisten mainittujen metallien suurempien
kulutta jatehtaitten kanssa,

Kuparin ja, messingin käyttöä siviilitarkoituksiin jouduttiin
supistamaan vuonna 1941. Elokuun alusta 1941 alkaen on kupa-
rin ja messingin osto ja käyttö ollut sallittu vain kansanhuolto-
ministeriön luvalla.

Tinan, lyijyn, nikkelin ja aluminin saanti, vaikeutui sodan
alettua, jatkuvasti. Tämän johdosta valtioneuvosto 29 päivänä
joulukuuta 1941 antoi päätöksen tinan, lyijyn, aluminin ja nik-

kelin kulutuksen säännöstelystä,
Raaka-ainetilanteen edelleen vaikeutuessa ryhdyttiin toimen-

piteisiin sillan ja säterin tuotannon kiirehtimiseksi sekä niiden
tuonnin jakamiseksi vain sellaisille teollisuusryhmille, joille mai-
nitut raakai-aineet ovat ehdottoman välttämättömiä.

Syyskuun 19 päivänä 1941 valtioneuvosto antoi päätöksen
villan luovutusvelvollisuudesta-. Kun mainitussa.päätöksessä mää-
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rätyt luovuitusmää.räiti osoittautuivat liian korkeiksi, alennettiin
niitä valtioneuvositon lokakuun, 23 päivänä 1941 annetulla, pää-
töksellä. ,

Jotta vuodat ja nahat, mahdollisimman tarkkaan, sääteisiini
yleiseen .kulutukseen, valtioneuvosto antoi syyskuun 25 päivänä
1941 päätöksien vuotien säännöstelystä. Sen. mukaan on karjan-
omistajan omaa tarvettaan varten, valmistettavaksi jättämien vuo-
tien ja nahkojen määrä tehty kansanhuoltolautakuntien antamiista
lupatodistuksista riippuvaksi 1 . Lokakuun 4 päivänä 1941 annet-
tiin myös valtioneuvostoni päätös porontaljojen säännöstelystä ja
luov.utusvelvoll isuudesita.

Kariisanhuoltoministeriö jakoi helmikuun 4 päivänä 1941 voi-
matalouden valvomiseksi ja, sen, alaan kuuluvien asioiden hoita-
miseksi maan, kansanhuoltoministeriön. alaisiin, voimapiireihin ja
piirit voima-alueisiin sekä asetti näihin voimapiirien ja voima-
alueideni päälliköt, Tämä järjestely on varsinkin, sodan alettua
osoiitaut un uit onnistuneeksi.

6. Työvoima-, kuljetus-, siirtoväen huolto- ym. kansanhuollon
hallussa olleet asiat.

Työvoimakysymykset olivat kansan huolt©ministeriön hoidossa
sodan alusta vuoden 1941 alkuun saakka, jolloin nämä tehtävät
siirtyivät kulkulaitosten ja, yleisten töiden, ministeriölle, Kan-
sanhuoltomiinisitieriöin hoidossa, oli myös huolenpito siirtoväen ma-
joituksesta, muonituksesta ja työn saannista aina, maaliskuun
alkuun 1940, jolloin näiden kysymysten hoito siirrettiin sisäasiain-
ministeriön alaiselle .Siirtoväen, huollon keskukselle. Kansanhuol-
toministeriö on yhteistoiminnassa1 rautatie- ja merenkulkuhalli-
tusten kanssa järjestellyt rautatie- ja ■merikuljetuksia,. Joulu-
kuuni 8 päivänä 1939 .annetulla, valtioneuvositon, päätöksellä kiel-
lettiin suomalaisten laivojen aiikarahtaus ja joulukuun- 23 päivänä
1939 annettiin valtioneuvoston päätös laivojen ja alusten ottami-
sesta! käytettäväksi kansan toimeentulon, ja tuotannon turvaa-
mista, koskeviin tarkoituksiin, jonka, päätöksen pohjalla laivojen
käyttöä on voitu ohjata, Nykyisen sotamme aikana kuiljetuskysy-
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mysten hoito on keskitetty puolustusvoimain käsiin ja ministeriö
on osallistunut kuljeitusasioiden hoitoon yhteistoiminnassa asian-
omaisten puolustusvoimain elimien kanssa:. Ministeriö hoitaa mm.
puu- ja hiilikaasutinkysymyksiä siviilitarpeiden kohdalla ja sa-
moin auto- ja polkupyörärengassäännösitelyä.

7. Hintasäännöstely.

Vuoden 1940 alussa määrättiin kuhunkin kansanhuoiltopiiriin
hintatarkkailija valvomaan hintojen vaihteluita. Kun katsottiin
tarpeeilliseksii tehostaa ministeriöstä käsin- tapahtuvaa hinitatark-
kailutoiminitaa, asetettiin ministeriöön 17 päivänä, huhtikuuta
1940 toimikunta, jonka -tehtävänä oli kotimarkkinateollisuuden, ja
kauppaliikkeiden hinnoittelun, maataloustuotteiden hintojen,
asuntojen vuokrien seka kuljetusmaksujen- tarkkaileminen. Ke-
väällä saatiin Suomen Teollisuusliitoni kanssa, aikaan sopimus,
jonka mukaan liittoon kuuluvat teollisuuslaitokset sitoutuivat
olemaan korottamatta valmistamiensa yleisten (tarvikkeiden hin-
toja neuvottelematta siitä ensin kansanhuoltoministeriön kanssa.
Syyskuun 5 päivänä 1940 annetulla asetuksella' perustettiin mi-
nisteriöön erityinen hinnanmuodostuksen valvontaosasto sekä seu-
raavan lokakuun 23 päivänä annetulla valtioneuvoston päätök-
sellä ministeriön alainen liinta-lautakunta, johon kuuluu viisi val-
tioneuvoston määräämää: jäsentä, Hintalautakunnan tehtävänä
on antaa valtioneuvostolle jakansanhuoltoministeriölle lausuntoja
tavarain, hinnanmuodostuksen valvontaa koskevissa asioissa sekä
ratkaista erinäiset sille uskotut hintojen säännöstelyä koskevat,
asiat, Koska hintataso syys—lokakuussa osoitti voimakasta nou-
sua;, asetettiin yleisten tarvikkeiden hintojen säännöstelystä loka-
kuun 2-3 päivänä 1940 annetussa valtioneuvoston päätöksessä n. s.
hintasulku, määräämällä;, että lokakuun 15 päivänä 1940' voi-
massa olleita yleisten tarvikkeiden hintoja ei saanut koroittaa
ilman kansanhuoltoministeriön lupaa. Jos yleisellä tarvikkeella
31 päivänä elokuuta 1939 ollut hinta lisättynä tarvikkeen hankki-
mis- tai valmistamis- sekä myyntikustannusteni nousulla, oli alempi
lokakuun 15 päivän 1940: hintaa, oli viimeksimainitun päivän
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hintaa alennettava vastaavasti. Samassa päätöksessä, valtuutettiin
kansanhuoltoministeriö tarvittaessa vahvistamaan yleisille tar-
vikkeille ylimpiä, hintoja, KäyitännöUisesijä tarkkailutyöstä on
huolehtinut ministeriön tarkkailuitoimisto, jossa, marraskuun 1940
alusta lukien on toiminut 8 kiertävää tarkkailijaa. Tarkkailu-
toimiston alaisena, ovat toimineet samoin marraskuun 1940 alusta
kansanhuolitiopiirien piiritarkkailijait ja apulaistarkkailijat, joita
on ollut yhteensä 16.

Vuoden 1941 aikana on. tuotteiden hintojen säännöstely yhä
laajentunut. Talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa
oloissa toukokuun 6 päivänä. 1941 annetun, lain nojalla valtioneu-
vosito antoi seuraavan kesäkuun 12 päivänä hintojen säännöstelyä
koskevan päätöksen. Sanotun päätöksen nojalla, kansanhuolto-
ministeriö kesäkuun 18 päivänä 1941 antoi päätöksen eräiden
teollisuustuotteiden kaupassa noudatettavista hinnoitteluperus-
teista, joka koski teollisuustuotteiden sekä tukku- että vähittäis-
kauppaa, sekä toisen, päätöksen eräiden teollisuustuotteiden kau-
passa noudatettavista ylimmistä myyntipalkkioista, jolla minis-
teriö vahvisti joukkofculiutukseen tai -käyttöön, tarkoitettujen,
yleisessä kaupassa myytävien teollisuustuotteiden myynnissä nou-
datettavat ylimmät sallitut myyntipalkkiot.

Valtioneuvositon annettua toukokuun 21 päivänä 1941 pää-
töksen ravitsemisliikkeissä tarjoiltavan ravinnon ja virvokkeiden
sekä niiden hintojen säännöstelyst ii. kansanhuoltoministeriö elo-
kuun 12 päivänä 1941 antoi päätöksen ravitsemisliikkeissä tar-
joiltavan ravinnoin ja virvokkeiden sekä niiden hintojen säännös-

telystä, Siinä ravitsemisiidkkeeit luokitettiin kahdeksaan hinnoit-
teluryhmään, joille kullekin määrättiin; niissä: tarjoiltavan ravin-
non ja virvokkeiden, ylimmät hinnat,

Lokakuun 24 päivänä 1941 annetulla asetuksella kumottiin
kansanhuoltominiisteriön hinta-lautakunnasta ja eräiden hintojen
säännöstelyä; koskevain asiain ratkaisemisesta, kansanhuoltominis-
teriössä lokakuun 23 päivänä. 1940 annettu asetus. Samana päi-
vänä hiintaneuvostostai annetulla asetuksella perustettiin hinta-
tason ohjaamista sekä valtion eri hallintoelimissä tapahtuvan,
hintatasoon vaikuttavan toiminnan valvomista ja yhtenäistämistä
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varten valtioneuvoston ja lähinnä kansanhuoltoministeriön alai-
nen, kolmijäseninen hintaneuvosito, jonka toiminta alkoi seuraa-
van marraskuun 1 päivänä. Hintaneuvoston asiana on antaa ylei-
siä ohjeita, siitä, mitä periaatteita on noudatettava kaikenlaisten
tuotteiden!, tarvikkeiden ja muun irtaimen omaisuuden sekä voi-
man hintoja, samoin: kuin vuokria, kuljetus-, käyttö--, palvelus-
ja muita maksuja ynnä työpalkkoja koskevien kysymysten, ratkai-
semisessa sekä näissä tai niihin, .'liittyvissä asioissa tehdä esityksiä
samoinkuin valtion hallintoelimien pyynnöstä- antaa lausuntoja
niistä. Asetus määrää, lisäksi, ettei millään valtion hallinnoin
alalla saa ryhtyä hintatasoa koroittavaan toimenpiteeseen', ellei
tämä perustu valtioneuvoston päätökseen tai ole hintaneuvoston
antaman yleisen, ohjeen tai lausunnon mukainen. Hinta-neuvosto
antoi erinäisten hintojen-, maksujen ja työpalkkojen koroittamisen
kieltämisestä marraskuun 6 päivänä 1941 päätökseni, jossa hinta-
neuvosto määräsi yleisenä ohjeena noudatettavaksi, ettei min-
käänlaisten tuotteiden ja tarvikkeiden eikä voimani hintoja,
vuokra-, kuljetus-, käyttö-, palvelus- ja muita maksuja eikä työ-
palkkoja toistaiseksi saa, koroittaa;, ellei koroitus vastannut uutta
veroa.- tai julkista maksua,, perustunut viranomaisen, sitä ennen
antamaani päätökseen, tai ulkomaisen raaka-aineen tai tavaran
hinnan, kallistumiseen tai työpalkkojen luvalliseen nousuun. Tämä
määräys ei koske apteekkitavaroiden eikä painotuotteidenl hintoja.

Helsinki 1941-',. Valtioneuvoston kirjapaino.


