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KANSANHUOLTOMINISTERI
Puu- ja Polttoaineosasto.

Koskee: autohiilen tuotantopalkkioita.

Valtioneuvoston 28. 1. 1943 tekemän päätöksen
mukaan on kansanhuoltoministeriön käytettä-
väksi osoitettu määräraha tuotantopalkkioiden
suorittamiseksi muille kuin valtion hiiltämöille
ministeriön määräämillä ehdoilla.

Tuotantopalkkiota voidaan ministeriön har-
kinnan mukaan maksaa hiiltämöille niinhyvin
yleistien kulutukseen myytävästä kuin valmista-
jan itse käyttämästä autohiilestä, joka täyttää
autohiilen laatuvaatimuksista ja ylimmistä
myyntihinnoista 1. 4. 1942 annetun kansanhuol-
toministeriön päätöksen edellyttämät laatuvaati-
mukset.

i
Peruspalkkiona suoritetaan yksityisille auto-

hiilen tuottajille maaliskuun 1 päivän ja touko-
kuun 31 päivän välisenä aikana 1943 kulutuk-
seen toimitetusta autohiilestä, 10 mk. hehtolit-
ralta. Erityisen vaikeissa olosuhteissa työsken-
televät hiiltämöt.voivat anoa suurempaakin tuo-
tantopalkkiota. Tämän suuruudesta sekä kesä-
kuun 1 päivän 1943 jälkeen kulutukseen toimi-
tetusta autohiilestä suoritettavasta tuotantopalk-
kiosta päättää kansanhuoltoministeriö eri hiilto-
yritysten kohdalta erikseen.

10 markan tuotantopalkkio.

Edellä mainitun 10 markan tuotantopalkkion
suoritus tapahtuu kahta eri tietä riippuen siilii
kenelle autohiili luovutetaan. Jos ostajana on
jokin valtion viranomainen tai laitos, puolustus-
laitos mukaan luettuna, suorittaa kansanhuolto-
ministeriö tai asianomainen ostaja siitä erikseen
annettujen, ohjeiden mukaan tuotantopalkkion
lisähintana tuottajalle, mutta ei siis välittäjälle.
Mikäli autohiili luovutetaan yksityiseen kulutuk-
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Autohiilen tuottajille.

Helsingissä maaliskuun 1 päivänä 1943

seen, maksaa kansanhuoltoministeriö tuotanto-
palkkion hiiltämölle tai useampien liiiltämöiden
yhtymälle. Tarpeellisen tarkkailun ja valvonnan
aikaansaamiseksi on autohiilen tuottajien täytet-
tävä eräitä tarkkailun, vaatimia velvollisuuksia.

Tuotantopalkkion saamiseksi yksityiseen ku-
lutukseen menevästä autohiilestä on tuottajan
taikka jäljempänä sivulla 2 tarkoitetun tuotta-
jien yhtymän tehtävä kirjallinen anomus kansan-
huoltoministeriön puu- ja polttoaineosastolle.

Tuotantopalkkiota koskevassa anomuksessa on
selvitettävä:

1) Hiiltämön omistajan tai yrittäjän nimi ja
osoite. (Yhtymän kohdalta siihen kuuluvien
yrittäjien nimet).

2) Hiiltämön johtajan (yhtymän edustajan)
nimi, osoite ja puhelinnumero.

3) Hiiltämön (hiiltämöiden) sijainti (kunta,
kylä jne.)

4) Hiiltämön (hiiltämöiden) laatu; uunien tai
laitteiden malli, kpl- ja m3-määrä; lajittelulait-
teiden laatu; kuukausi- ja vuosituotanto hl.

5) Lähin käytetty tuotteiden edelleen lähetys-
paikka sekä samoin kulutuspaikka; käytetyt
etäisemmätkin kulutuspaikat; kuljetustavat ja
matkojen pituudet näihin lähetys- ja kulutus-
paikkoihin.

6) Hiiltämön valvojiksi ehdotetun kahden
jäävlttömän henkilön nimet ja osoitteet. Maini-
tuiksi valvojiksi, joille hiiltämön on suoritettava
kohtuullinen korvaus heidän tehtävistään ja
matkoistaan, on ehdotettava, mikäli mahdollista,
metsänhoitoyhdistysten tai kunnan (myös 'kan-
sanhuoltolautakunnan) toimihenkilöitä tahi po-
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liisiviranomaisia. Muista valvojiksi ehdotetuista
on anomukseen liitettävä kansanhuoltolautakun-
nan lausunto heidän .sopivaisuudestaan po. teh-
tävään.

Kansanhuoltoministeriö hyväksyy hiillon val-
vojat. Heidän tulee tarkastaa autohiilen valmis-
tusta, jakelua ja lähetystä, ja kuukausittain toi-
mittaa kansanhuoltoministeriölle todistus auto-
hiilen luovutus- ja lähetysmääristä. Todistuk-
seen tulee liittää luettelo, johon on merkitty
kunkin vastaanottajan nimi, osoite,'luovutusaika
ja hänelle luovutettu autohiilimäärä. Todistuk-
sesta tulee erikseen ilmetä ne määrät, joita on
toimitettu toisaalta valtion laitoksille ja toisaalta
yksityiseen kulutukseen. Valtion viranomaisille
tai laitoksille menevästä hiilestä suoritetaan tuo-
tantopalkkio, kuten alussa on. mainittu, toista
tietä. Mikäli autohiiltä on luovutettu hiiltämön
kautta kulkeville autoille, on näiden kuljetta-
jalta vaadittava vastaanottotodistukset, joihin
tulee olla merkittynä saadun autohiilen määrä
sekä autojen laatu ja rekisterinumero.

Kansanhuoltoministeriö voi kuitenkin erityi-
sestä hakemuksesta hyväksyä muunkinlaisen
tarkkailumenettelyn autohiilen valmistajan nou-
datettavaksi.

7) Hiiltämön omistajan omassa käytössä ole-
vien autojen laadut (kuorma-, linja-, henkilö-
autot) ja rekisterinumerot.

Anomukseen on liitettävä:
8) Jäljennökset kaikista autohiilen tuotan-

nosta tehdyistä hankintasopimuksista. Hankinta-
sopimuksesta tulee käydä selville vastaanottajan
nimi ja osoite, kuukausittain vastaanotettavat
hiilimäärät ja vastaanottopaikat sekä muut oleel-
liset sopimusehdot. Kaikkien autohiilen vaki-
naisten ostajien kanssa on tehtävä hankintasopi-
mukset kirjallisesti.

Tuotantopalkkiota maksetaan valmistajalle
1. 3. 1943 jälkeen kulutukseen toimitetusta auto-
hiilestä kerran kuukaudessa, ensimmäisen kerran
1. 3.—31. 3. 1943 väliseltä ajalta sekä sen jäl-

keen kalenterikuukauden käsittäviltä ajanjak-
soilta sitten, kun paikalliselle kansanhuoltolau-
takunnalle annettavat kuukausittaiset valmistus-

ilmoitukset niihin liittyvine hiillon valvojien to-
distuksineen ovat saapuneet ministeriöön.

10 markkaa suurempi sekä kesäkuun 1 päivän
jälkeiseltä ajalta maksettava tuotantopalkkio.

Mikäli tuottaja haluaa saada peruspalkkiota
suuremman autohiilen tuotantopalkkion, tahi
tuotantopalkkiota kesäkuun 1 päivän jälkeen
kulutukseen toimitetusta autohiilestä, on hänen
tehtävä siitä anomus selvityksineen tuotanto-
kustannuksista kansanhuoltoministeriön puu- ja
polttoaineosastolle, jokaisen olennaisesti erilai-
sissa olosuhteissa toimivan hiiltolaitoksen osalta
erikseen. Samanlaatuisten hiiltämöiden, so. toi-
saalta uuni- ja toisaalta miiluhiiltämöiden, jotka
lähellä toisiaan sijaiten ovat suunnilleen yhtä
etäällä samalta lähetysasemalta tai kulutuspai-
kasta, on mikäli mahdollista, tehtävä yhteinen
anomus tuotantopalkkion saamisesta. Tämä hel-
pottaa käytännössä asioiden käsittelyä ja hoitoa.
Niinpä voivat sellaiset hiiltoa harjoittavat met-
sänomistajat, joiden yksityinen hiiltomäärä on
suhteellisen pieni, muodostamansa hiiltoyhtymän
edustajan avulla hoitaa suurempienkin hankinta-
sopimusten täyttämisen tasaisesti kulutuksen tar-
peen mukaan. Sitäpaitsi voidaan edellä koh-
dassa 6 mainittu hiillon tarkkailu hoitaa samo-
jen valvojien avulla.

Peruspalkkiota suurempaa sekä 1. 6. 1943 jäl-
keiseltä ajalta maksettavaa tuotantopalkkiota
anottaessa on anomuksessa edellä lueteltujen
seikkojen lisäksi selvitettävä:

9) Raaka-aineen vuosikulutus pm 3, raaka-ai-
neen saantialue, raaka- aineen kuljetuksen hevos-
ja autoajo- sekä vesikuljetusmatkat ja maksut,
työvoiman yleinen saanti, pakkohakkuiden tar-
peellisuus.

10) Hiiltomon perustamisaika, minkä takia ja
mistä asti aikaisempi hiilen valmistus on ollut
keskeytyneenä, milloin tuotanto jälleen voidaan
alottaa ?

11) Kustannusten jakaantuminen 100 hl säki-
tetyä autohiiltä kohden allaolevan laskelman mu-
kaisesti. On ilmoitettava perustuuko laskelma
aikaisempaan kirjanpitoon vaiko arvioimiseen.



(Raaka-aineen kuukausikulutus pm 3)

2 Työ- ja polttoainekustannukset kuukaudessa:

b) apulaista (myös murskaus-, säkitys- ja

varastointityö- ynnä paikallismyyntikustannukset)

d) polttopuiden käyttö kuukaudessa pm 3 å

3. Säkkien hinta valmistuspaikalla rahteineen

4. Kuoletus:

Uunien jalaitteiden hankintakustannus mk

Rakennusten hankintakustannus .... mk

mk

Yht. mk

(paikan nimi)
km

(määräpaikan nimi)

(jakeluliikkeen nimi ja sijainti)

1. Raaka-aineen koko ja laatu

puulaji '. pm 3 å : mk

(Työväestöön kuuluu miestä, naista, alaikäistä.)

a) hiiltäjää, palkka kk. kohden yhteensä mk

kk. kohden yhteensä : mk

c) mk

mk mk

eli, kun tuotanto on hl autohiiltä kk:ssa, 100 hl kohden

Kuoletus
vuotta kohden

, mk

...: , mk

, mk

Yht. mk

eli, kun vuosituotanto on hl autohiiltä, 100 hl kohden

5. Työnjohto, verot, korot ja muut yleiskulut ....... mk v:ssa,

6. Yrittäjänpalkkio mk v:ssa,

Yht.

7. Kuljetus edelleenlähetys- tai kulutuspaikkaan

8. Rautatie- tai laivarahti

9. Jakeluvarasto- ja vähittäismyyntikulut

Yht.

100 hl.
kohden mk
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Edellisessä kohdassa vaaditun selvityksen ase-
mesta voidaan kansanhuoltoministeriön harkin-
nan mukaan selvitykseksi hyväksyä myös oi-
keaksi todistettu jäljennös voitto- ja tappio-
tilistä sekä aloittavasta ja lopettavasta omai-

Kuukausituotannosta käyte- Omaan kulutukseen
tään:

Tuotantopaikassa hl

hl
(Muitten paikkojen nimet)

Hakijan esittämän ja kansanhuoltoministeriön
muulla tavoin saaman selvityksen perusteella
tuotantopalkkion tarpeellisuudesta ministeriö
päättää, kuinka paljon tuotantopalkkiota on
maksettava. Harkinnan lähtökohtana on voi-
massaolevan autohiilen myyntihinnan ja kulu-
tukseen jatkuvasti toimitettavan hiilen todellis-
ten valmistus- ja kuljetuskustannusten välinen
suhde.

Ministeriö antaa autohiilen valmistajalle sitou-
muksen tuotantopalkkion maksamisesta ja vah-
vistaa samalla ne ehdot, joita hiiltämön on toi-
minnassaan noudatettava. Nämä ehdot tulevat
sisältämään mm. seuraavaa:

hiiltämön on toimitettava autohiiltä kansant-
huoltoministeriön osoittamiin kulutuspaikkoihin,
mikäli se voi tapahtua vaarantamatta entisten
hiilensaajain kuljetuksia;

tuotantopalkkion suuruutta voidaan muuttaa,
jos tuottajasta riippumattomien kustannusten
muutosten katsotaan antavan siihen aiheen, jol-
loin voi tulla kysymykseen myös laskettua lä-
hempään tai etäisempään kulutuspaikkaan oh-
jaamisesta johtuvan kuljetuskustannusten eron
aiheuttama tuotantopalkkion suuruuden muutos;

jakeluliikkeiden, joille valmistaja myy tuot-
teensa, tulee olla taitoa ja kokemusta omaavia
suurliikkeitä, jotka kansanhuoltoministeriö voi
hyväksyä jakeluliikkeiksi;

valmistajan on ilmoitettava tuotannon lopet-
tamisesta kansanhuoltoministeriölle.

Kun hiilen ja pilkkeen tuottajilla on nyt kevät-
talven aikana viimeinen tilaisuus raaka-aineen

Ministeri N. A. Osara.

Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
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suustaseesta siihen liittyvine valmistustilastoi
neen edelliseltä tilikaudelta.

12) Selvitys tuotannon käytöstä ja välttämät-
tömäksi katsotun tuotantopalkkion määrästä:

Yleiseen kulutukseen: Tuotantopalkkiota pyydetään:

hl rak hl :ltä

hl mk hl:lta

hankintaan tänä vuonna tapahtuvaa hiiltoa var-
ten, on tarvittavan työvoiman saamiseksi ja li-
säämiseksi heti ryhdyttävä toimenpiteisiin sekä
tarvittaessa käännyttävä työvoimapäällikön puo-
leen. Raaka-aineen saantiin nähden on huomat-
tava, että ellei sitä saada hankituksi vapaa-
ehtoista tietä, on turvauduttava pakollisiin hak-
kuisiin. Tämän takia on hiiltämöiden käännyt-
tävä asianomaisten hankintapiirien päälliköiden
puoleen metsänhoitolautakuntien toimistojen
kautta. Sellaiset raaka-aineeksi soveltuvat puu-
tavaramäärät, joita ei suostuta vapaaehtoisesti
myymään, niiden sijaitsemispaikat sekä omista-
jien nimet ja osoitteet on ilmoitettava kansan-
huoltoministeriölle, joka voi ottaa erät takavarik-
koon.

Kansanhuoltoministeriö ilmoittaa vielä, että
ministeriö tulee asettamaan autohiilen ja pilk-
keen tuottajien edustajiston, jonka tehtävänä
on mm.:

neuvotella ministeriön kanssa tuotantopalk-
kiosta ja muista toimenpiteistä hiilen ja pilkkeen
tuotannon ja jakelun hyväksi;

huolehtia tarpeen mukaan yksissä neuvoin
asianomaisten viranomaisten kanssa kurssien ja
harjoittelupaikkojen järjestämisestä riittävän
ammattihenkilöstön saamiseksi po. alalle;

huolehtia joko yksin tai asioiden laadun mu-
kaan yhdessä asianomaisten viranomaisten
kanssa alan tiedoitus- ja valistustoiminnasta.

Edustajiston jäsenten ja sen Helsingissä asu-
van sihteerin nimet ja osoitteet ilmoitetaan myö-
hemmin.

Toimistopäällikkö M. J. Kallio.


