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Ohjeita tarkastusmiehille.

Ravintokasvituotteiden inventointeja suo-
rittamaan on kunkin kansanhuoltolautakun-
nan piiristä valittu 2-miehisiä tarkastus-
ryhmiä, jotka suorittavat inventoinnit
tammi—maaliskuun aikana joko kansan-
huoltolautakunnan määräyksestä tai viljeli-
jöiden pyynnöstä sillä alueella, joka heidän
toimipiirikseen on osoitettu. Tarkastus-
miehille jakaa kansanhuoltolautakunta val-
takirjat, muistiinpano- ja pöytäkirjat sekä
työilmoitus- ja laskulomakkeet.

Inventointeja suoritetaan kansanhuolto-
lautakunnan määräyksestä

1) kaikilla niillä tiloilla, joiden haltijat
ovat anoneet oikeutta saada luovuttaa täy-
dennysluovutusvelvollisuuden alaista leipä-
viljaa kauran tai perunan ja ruoka juurikas-
vien asemesta liittämättä anomukseen pä-
tevää selvitystä ravintokasvituotevarastojen
määristä,

2) niillä tiloilla, jotka sijaisluovutusoi-
keuttakaan käyttämällä eivät kykene täyttä-
mään perusluovutusvelvollisuuttaan kaik-
kien ravintokasvituotteiden osalta, vaan
joutuvat täydentämään luovutuksia vastike-
tuotteilla,

3) niillä tiloilla, jotka luovutusajan pi-
dennystä saamatta ovat jättäneet perus-
luovutusvelvollisuutensa (myös ennakkoluo-
vutuksensa) kokonaan tai jonkun ravinto-
kasvituotteen osalta aikanaan täyttämättä,
tai muulla tavoin rikkovat ravintokasvituot-
teita koskevia säännöstelymääräyksiä (esi-
merkiksi jos viljelijä, joka ei ole täyttänyt
kauran perusluovutusvelvollisuuttaan koko-
naan kauralla, pyytää ylijäämäkauran jau-
hatuslupaa tai on luvannut luovuttaa sitä
ostolupaa vastaan),

4) niillä tiloilla, jotka laiminlyövät täy-
dennysluovutusleipäviljaa koskevan ilmoi-
tuksen lähettämisen tai, jotka kansanhuolto-
lautakunnan käsityksen mukaan eivät täytä
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leipäviljan täydennysluovutusvelvollisuut-
taan tai suorittavat sen puutteellisesti.

Kaikissa niissä tapauksissa, joissa inven-
tointi tapahtuu kansanhuoltolautakunnan
määräyksestä, on inventoinnissa todetut
jäännökset ravintokasvituotteita kokonai-
suudessaan luovutettava yleiseen kulutuk-
seen silloinkin, kun ne ylittävät alunperin
määrätyt perusluovutusmäärät.

Kansanhuoltolautakunnan suostumuksella
voivat tarkastusmiehet suorittaa inventoin-
teja myös viljelijäin omasta pyynnöstä, mil-
loin nämä tarvitsevat inventointitodistuksen
sijaisluovutusoikeutta koskevan hakemuk-
sensa, liitteeksi. Myös tällaiset viljeli-
jöiden pyynnöstä tapahtuvat inventoinnit
korvataan valtion varoista. Näissä tapauk-
sissa tapahtuu luovutus perusluovutusmää-
rien puitteissa siitäkin huolimatta, että ti-
lalta löydettäisiin enemmän sijaisluovutuk-
seen käytettävissä olevaa kauraa tai peru-
naa ja ruokajuurikasveja kuin mitä perus-
luovutusmäärien täyttämiseen tarvitaan.

Ennen inventoinnin suorittamista on tar-
kastusmiesten vakuuttauduttava kohtien 1
ja 2 edellyttämissä tapauksissa, että tila
todella kuuluu jompaankumpaan näistä
ryhmistä. Jos käy selville, että tila pystyy
luovuttamaan perusluovutusmäärät, voidaan
inventoinnista luopua.

Ennenkuin kansanhuoltolautakunta antaa
tarkastusmiehille ne pöytäkirjat, joihin ra-
vintokasvituotteiden määrät merkitään, täy-
tetään pöytäkirjat kansanhuoltolautakun-
nan toimesta merkitsemällä niihin tiedot
viljelmältä jo ennen inventointia luovute-
tuista ja tilitetyistä ravintokasvituotteista,
vuoden 1942 kylvöaloista, omavaraisruoka-
kunnan jäsenluvusta, jakeluvarastopidätyk-
sestä, kotieläinten lukumäärästä y. m. Pöy-
täkirja tehdään kultakin tilalta vain yh-
tenä kappaleena, joka heti inventoinnin
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tultua loppuunsuoritetuksi toimitetaan kan-
sanhuoltolautakunnalle. Merkinnät pöytä-
kirjoihin tehdään kosmoskynällä.

Tarkastusmiesten tehtävät.

Tarkastusmiesten ensi tehtävänä on ottaa
selville ja merkitä pöytäkirjan taulukko
l:een, onko tilalta inventointipäivään men-
nessä luovutettu ravintokasvituotteita, joista
tilitys kesken kuukauden on vielä kansan-
huoltolautakunnalle tekemättä. Toisena teh-
tävänä on selvittää ravintokasvituotevaras-
tojen määrä ja kolmantena merkitä pöytä-
kirjaan eri kasvien vuodelle 1943 suunni-
tellut kylvöalat. Lopuksi suoritetaan pöy-
täkirjojen allekirjoitus. Vasta senjälkeen
kun pöytäkirjat on palautettu kansanhuol-
tolautakunnalle, suoritetaan kerättyjen tie-
tojen tarkistus ja loppulaskelmat, joihin
nojautuen luovutusmääräykset lähetetään.

Tarkastusmiesten valtuudet.

Ravintokasvituotteiden inventointi on toi-
mitettava ensisijassa niissä paikoissa, joissa
viljaa tai viljatuotteita ilmoitetaan säily-
tettävän tai tavanmukaisesti säilytetään
siis vilja-aitoissa, riihissä, kotieläinsuojissa
y. m. Senlisäksi tarkastusmiehet voivat tar-
peen vaatiessa tarkastaa muitakin varasto-
huoneita, eläin- ja tavarasuojia, maatila-
rakennuksiin kuuluvia huoneistoja, kulje-
tusneuvoja sekä rehuvarastoja päästäkseen
varmuuteen siitä, ettei ravintokasvituot-
teita heiltä salata.

Kansanhuoltolautakunnan määräämissä
tapauksissa tarkastusmiehet ovat velvolliset
suorittamaan etsinnän, jolloin heillä on tar-
vittaessa oikeus avauttaa lukkoja ja ovia,
poistaa esteitä, etsittää huoneita ja säilytys-
paikkoja sekä vastarintaa kohdatessaan
käyttää senverran väkivaltaa kuin vasta-
rinnan voittamiseksi on tarpeen.

Tarkastusmiehillä on lisäksi, mitä edellä
on sanottu, oikeus vaatia nähtäväkseen jau-
hatuskortit ja -luvat, elintarvikekortit y.<m.
ravintokasvituotteita koskevat tosikkeet,
joilla on merkitystä ravintokasvituotteiden
määrän selvittelyssä sekä suullisesti vaatia
totuudenmukaiset tiedot muista inventoin-
tia koskevista seikoista.

Tarkastusmiesten tulee kaikissa tilan-
teissa esiintyä rauhallisesti ja hillitysti.

Havaitessaan, että ravintokasvituotteita, et-
siskelyistä huolimatta löytyy niin vähän,
että on syytä epäillä niitä käytetyn, sään-
nöstelymääräysten vastaisesti tai niitä salat-
tavan, on asiasta ilmoitettava kansanhuolto-
lautakunnalle.

Viljavarastojen inventointi.
Tarkastusmiesten tärkeimmät työvälineet

ovat varastojen ja varastopaikkojen mit-
tauksiin soveltuva mitta tai esimerkiksi 1.5
metrin mittainen mittakeppi, johon sentti-
metrit on merkitty, puntari tai koelypsy-
vaaka, kappamitta viljan hl-painomääräys-
ten suorittamista varten sekä muistikirja,
jona käytetään apulomaketta KH N:o E 147.
Kaikki laskutoimitukset suoritetaan apu-
lomakkeen takasivulla tai reunoissa niin,
että ne voidaan tarkistaa myöhemmin.

Viljavarastojen suuruutta, selvitettäessä
inventoidaan jauliamaton vilja varastopai-
koissa kuutioimalla, punnitsemalla tai mit-
taamalla hl-mitalla. Viljan ollessa sään-
nöllisenmuotoisissa laareissa, kuutioidaan se
pintakerroksen tasoituksen jälkeen siten,
että kunkin laarin pituus, leveys ja vilja-
erän korkeus mitataan, saadut senttimetri-
luvut kerrotaan keskenään, saadaan m-:i-
määrä ja muunnetaan se hehtolitroiksi.
1 m 3=10 hl. Jos,laarien sisäpinnalla on.
kulma- tai muita tukilautoja, on niiden
vaatima tila huomioitava.

Jos vilja on säkeissä, on se mikäli mah-
dollista punnittava. Säkkien paino vähen-
netään punnitustuloksesta. Paperisäkit pai-
navat yleensä n. 500 g, kangassäkit n.
750—1000 g. — Pienemmät laarien poh-
jilla, tynnyreissä, lattioilla kasoissa y. m.
olevat viljaerät on joko punnittava tai mi-
tattava tasamittausta käyttäen.

Viljelijän suostumuksella käytetään vah-
vistettuja, apulomakkeessa, esitettyjä nor-
maali-hehtolitrapainoja. Jos viljan omis-
taja vaatii hl-painomääräystä sen johdosta,
että on syytä epäillä viljan olevan alempi-
painoista, punnitaan kustakin tarkistuksen
tarpeessa olevasta viljaerästä 2 kpl. 5 lit-
ran suuruista näytettä, jotka mitataan kap-
pamitalla siten, että mitta ensin täytetään
yli reunojen, mutta tasoitetaan sitten suo-
ralla laudanpalalla täsmälleen reunojen ta-
salle. Apulomakkeen huomautuksiin merki-
tään tällöin muistiinpanona ~hl-paino to-
dettu".
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Jos tilalla on juuri puitua, ehdottomasti
kuivauksen tarpeessa olevaa viljaa, on sen
määrä pyrittävä ilmoittamaan varastoimis-
kelpoisena vähentäen punnitsemalla saa-
dusta tai todettuun hl-painoon nojautuvasta
painomäärästä 5 %.

Jauhamattoman viljan tultua inventoi-
duksi suoritetaan viljatuotevarastojen eli
siis jauhojen, suurimoiden, maltaiden, rou-
heiden ja leivän inventointi. Viljatuote-
kilojen katsotaan vastaavan viljakiloja, joten
niiden painomäärät lasketaan sellaisinaan
yhteen jauhamattoman viljan kanssa. Leipä
otetaan huomioon vain, jos sitä on run-
saammin leivottuna. Leipäkortteja vastaan
ostettuja viljatuotteita ja leipää ei tieten-
kään oteta mukaan varastoihin'.

Ne viljamäärät, jotka mahdollisesti ovat
parhaillaan tilan ulkopuolella jauhettavina,
kuivattavina tai lajiteltavina, on muistet-
tava ottaa mukaan varastoja laskettaessa.
Tarvittaessa voivat tarkastusmiehet käydä
myllyllä tai muualla toteamassa niiden
määrän. — Inventoinnin ulkopuolelle jäte-
tään viljan puhdistusjätteet eli siis sellai-
nen viljasta sitä puhdistettaessa erotettu
jäte, joka pääasiallisesti sisältää multaa,
pölyä, hiekkaa, korrenpalasia, rikkaruoho-
jen siemeniä ja muita roskia.

Puimattoman viljan inventointi suori-
tetaan ensi käynnillä alustavasti kuutioi-
malla viljakasat säilytyspaikoissa. Kuutio-
määrät merkitään pöytäkirjan taulukkoon
2, johon myöhemmin merkitään myös puin-
titulokset. Puimatonta viljaa kuutioitaessa
mitataan kunkin viljakasan pituus, leveys
ja korkeus ja kerrotaan saadut senttimetri-
luvut keskenään. Määrättäessä kasan kor-
keutta kiivetään sen päälle ja suoritetaan
mittaus sille korkeudelle, mihin vilja sen
päällä seistessä keskimäärin painuu. Jos
kasan pinta tai reuna on kalteva, otetaan
mitta keskikohdalta.

Perusluovutuksen osittaiseksi täyttämi-
seksi voi käydä tarpeelliseksi jo ennen koko
viljaerän puintia arvioida, paljonko jyviä
saadaan puimattomasta viljasta. Arvioin-
nin suorittaa tällöin kansanhuoltolauta-
kunta seuraavin perustein:

jyviä saadaan keskimäärin:
1 m3 : sta ruista 20 kiloa
1 ~ vehnää 25 „

1 „ kauraa 28 „

1 ~ ohraa 30 ■ „

Siemenvaraus vuodelle 1943.

Tarkastusmiehet voivat kansanhuoltolau-
takunnan luottamusmiehinä ja kansanhuol-
lonjohtajan yhdessä työvoimapäällikön an-
tamien ohjeiden mukaan määrätä puinnin
toimitettavaksi kohtuullisessa ajassa ja
olisi heidän saavuttava puintipäivänä, joka
on määräyksen antaneille ilmoitettava, tar-
kastamaan puidun viljan määrän. Ellei
tällaista tarkistusta voittamattomien estei-
den vuoksi puintipäivänä suoritettaisi, on
viljelijä velvollinen (henkilökohtaisesti tai
lähetin välityksellä) viipymättä kirjallisesti
ilmoittamaan puitaessa saamansa viljan
määrän tarkastusmiehille.

Peruna- ja juurikasvivarastojen inventointi.

Sikäli kun peruna- ja ruokajuurikasvi-
varastot voidaan kellareissa tai muissa säi-
lytyspaikoissa mitata tai punnita, suorite-
taan tehtävä tarkastusmiesten toimesta. Jos
varastojen määrää ei pakkasen vuoksi tai
muista syistä voida todeta, arvioidaan va-
rastot ottamalla ensin selville viljelijän kor-
juun yhteydessä suorittama, satoarvio ja
sen perusteet (esimerkiksi-kuormien luku
ja niiden tilavuus) ja vertaamalla sitä
omien mitta-arvioiden ja viljelijän anta-
mien mittatietojen (esimerkiksi kuopan sy-
vyys) perusteella suoritetun tilavuuslas-
kelman tulokseen. Luonnollisesti on ar-
vioinnissa huomioitava myös mahdollinen
pilaantumishäviö. Jos varastojen määrän
selvittely jää viljelijän oman - ilmoituksen
ja arvioinnin varaan, on tarkastusmiesten
varmistuttava siitä, että viljelijä on selvillä
vastiketuotteiden luovutusvelvollisuudesta.

Inventointiaika jatkuu kullakin tilalla,
'kunnes koko viljasato on puitu, ja on pöy-
täkirjat sen jälkeen toimitettava kansan-
huoltolautakunnalle. Sikäli kun kansan-
huoltolautakunta katsoo olevan aihetta, voi-
daan milloin tahansa myöhemmin ryhtyä
toimiin jälkitarkastusten toimittamiseksi.

Kansanhuoltolautakunnassa taulukkoon 6
jo etukäteen merkittyjen vuoden 1942 vil-
jelysalojen viereen merkitään suunnitellut
viljelysalat vuodelle 1943. Pinta-aloja
muutetaan viljelijän esittämien tietojen ja
toivomusten mukaan. Tarkastusmiesten on
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syytä huomauttaa siitä, miten tärkeätä on,
ettei nykyoloissa vähennetä ravintokasvi-
tuotteiden viljelysalaa, vaan koetetaan vai-
keuksista huolimatta,'ylläpitää ja lisätä nii-
den tuotantoa. Vihantarehua varten vara-
taan siementä vain siellä, missä sitä on ai-
kaisemmin säännöllisesti viljelty ja missä
siemenseokseen saadaan mukaan riittävästi
palkokasveja.

Ravintovaraukset ja pidätykset.

Taulukoiden 4 ja 5 edellyttämät leipä-
vilja-, peruna- ja ruokajuurikasvivarauk-
set sekä leipäviljan pidättäminen jakelu-
varastoksi merkitään pöytäkirjaan etukä-
teen kansanhuoltolautakunnan toimesta sen
ilmoituksen nojalla, jonka viljelijä on Kh-
lomakkeella E N:o 128 kansanhuoltolauta-
kunnalle tehnyt.

Kotieläimille varattava kauramäärä.

Taulukko 7, johon on laskettu kotieläin-
ten käyttöön säännöstelymääräysten puit-
teissa- varattu kauramäärä, on kansanhuolto-
lautakunnassa täytetty seuraavalla tavalla:

Eläinten lukumäärällä on kerrottu ne
pöytäkir jassa esitetyt määrät kauraa, jotka
viljelijä vuodessa on oikeutettu varaamaan
ruokintaa varten. Tällöin on saatu kulle-
kin eläinryhmälle vuodessa varattavat mää-
rät. Suorittamalla niiden yhteenlasku, on
saatu ruokintaa, varten vuoden ajaksi kai-
kille eläimille varattava kokonaismäärä. Se
on jaettu 365:11ä, jolloin tulokseksi on
saatu päivää kohden varattava määrä. In-
ventoimispäivästä syyskuun 1 päivään 1943
jälellä olevien päivien lukumäärän mukaan
lasketaan lopuksi, minkäverran kauraa koti-
eläinten käyttöön saadaan varata.

Jäännös ravintokasvituotteita.

Yhdistelmän (taulukko 8) täyttää koko-
naan kansanhuoltolautakunta. Kun todet-

Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.

tujen , varastojen määrästä vähennetään
sallitut varaukset ja pidätykset, jäävät jä-
lelle ne ravintokasvituotemäärät, joilla tila
voi täydentää puuttuvia perusluovutusmää-
riä sijaisluovutusoikeutta käyttäen. Ellei
jälelläolevien ravintokasvituotteiden määrä
riitä perusluovutuksen täyttämiseen, antaa
kansanhuoltolautakunta luovutusmääräyk-
sen yhteydessä kullekin viljelijälle tiedon
niistä vastiketuotemääristä, heinästä tai li-
hasta, jotka hänen on ravintokasvituottei-
den sijasta luovutettava yleiseen kulutuk-
seen.

Pöytäkirjaa, allekirjoitettaessa toimii toi-
nen tarkastusmiehistä inventoinnin suorit-
tajana ja toinen todistajana. Ellei viljelijä
itse kirjoita nimeänsä pöytäkirjaan, on hä-
neltä kysyttävä, onko hän ilmoittanut in-
ventoitaviksi kaikki ravintokasvituotevaras-
tonsa ja merkittävä hänen vastauksensa
pöytäkirjaan.

Inventoinnin suorittajien lähimpänä esi-
miehenä toimii kansanhuollonjohtaja. Tar-
kastusmiesten on KH-lomaketta E. N:o 148
käyttäen pidettävä muistiinpanoja, toimi-
tuksistaan. Kaikkien tarkastuskäyntien tul-
tua suoritetuiksi, tehdään toimituksista kan-
sanhuoltolautakunnassa lasku, johon liite-
tään työilmoitus. Laskun jatyöilmoituksen
tarkastaa kansanhuollonjohtaja ja maksun
suorittaa kunnantoimisto.

Jotta tarkastusmiesten työ ei aiheuttaisi
ikäviä jälkiselvityksiä, on varastojen in-
ventointi suoritettava ehdottoman huolelli-
sesti, numerot kirjoitettava lomakkeisiin
selvästi ja laskut laskettava kahteen ker-
taan. Suurempia viljaeriä punnittaessa tai
mitattaessa on syytä käyttää tilojen omaa
työvoimaa, apuna, jotta varastojen määrä
saataisiin nopeasti selville.

Tarkastusmiesten on tartuttava luotta-
mustehtäväänsä vakavasti ja vietävä se läpi
tinkimättömän oikeudenmukaisesti ja sään-
nöstelymääräyksiä noudattaen.
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