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Ammattinimitygtodistukget.

*

Työnantajille Tampereella.

Kuten tunnettua ei maamme ole leipäviljan samoinkuin muidenkaan elintarvikkeiden suhteentällä kertaa läheskään
omavarainen, vaan kuluttaja väestön tarvis on tähänkin asti saatu suureksi osaksi tyydytettyä vain ulkomaisen tuonnin
turvin. Kun yleinen tilanne maailmassa on kiristymistään kiristynyt ja toiveet elintarvikkeiden jatkuvasta tuonnista
ovat hyvin epävarmoja, voi tilanne hyvinkin johtaasiihen, että elintarvikekulutuksemme on tyydytettävä yksinomaan
oman maamme tuotannolla.

Tässä mielessä Tampereenkaupungin kansanhuoltolautakunta rohkenee kääntyä paikkakunnan työnantajien puoleen,
koska työnantajien osuus elintarpeitten riittävyyteen ja niiden jakelun oikeudenmukaisuuteen on hyvin suuri. Se, että
työnantajat merkitsevät työntekijöittensä ostokorttianomuslomakkeisiin asianomaisen ammattinimityksen, on katsot-
tava luottamustehtäväksi, jonkayhteiskunta on työnantajille hyvässä uskossa jättänyt. Tämän vuoksi ei tässä suhteessa
saisi esiintyä mitään helläkätisyyttä tai omien työntekijöiden edun valvomista — niin inhimillisesti ymmärrettävää kuin
se onkin — puhumattakaan suoranaisista väärinkäytöksistä.

Voinee kyllä tuntua hiuksenhalkomiselta, saako jokv työntekijä esim. D-vilj atuotekortin C-kortin asemesta, mutta jo
yksinkertaisella laskutoimituksella selviää, että tämä ero vähänkin suuremmassa mittakaavassa esiintyessään jo vaikut-

,
taa kaikille kuluttajille jaettavissa olevan viljamäärän suuruuteen. Jos oletamme, että viidelle prosentille kaupunkimme
asukkaita annetaan D-leipäkortti C-kortin asemesta, niin vastaa erotus noin 150.000 kilon ylimääräistä viljankulutusta
vuodessa eli toisin sanoen hyvin pitkää, viljalla täyteen lastattua tavarajunaa. Mihin lukuihin vastaava erotus kohoaa
koko maa huomioonottaen, käsittää jokainen. I/isäksi tulevat vielä D-kortin oikeuttamat ylimääräiset ravintorasva-
ja liha-annokset.

Ostokorttiralitukset.
Ammattinimitystodistuksiin nähden on erikoisesti Tampereella esiintynyt se valitettava epäkohta, etteivät useat

työnantajat merkitse työntekijöiden ammattia varsinaisessa ostokorttijakelussa jätettäviin ostokorttianomuksiin, vaan
todistukset ammatista jätetäänkansanhuoltotoimistoon vasta korttijakelun päätyttyä. Kansanhuoltotoimistossa sv«tyy
aina korttijakelun jälkeen toimistoon jätetyistä ostokorttivalituksista aivan tavaton ruuhka, jonka johdosta todella
asiallisten ja mahdollisesti erehdyksistäkin johtuneiden valitusten käsittely viivästyy.

Kuinka ankarasta »paperisodasta» tässä on kysymys, selviää siitä, että ostokorttivalituksista on joyksin kirjallisesti
perilletoimitettujan päätösten luku noussut noin 15.000:een. Vaikka jättäisimme huomioonottamatta kansanhuoltotoi-
miston henkilökunnalle tästä aiheutuvan tavattoman työmäärän, niin on valituspapereista puhumatta jo näihin viiteen-
toistatuhanteen ilmoitukseen menevän paperin jakirjekuorien sekä moneen kertaan vaihdettujen ostokorttien ym. arvo
aivan liian suuri kustannuserä suurimmaksi osaksi huolimattomuudella tai välinpitämättömyydellä aiheutetuksi. Yksin
postinkantajienkin työtä tämä suuresti lisää ja asianomaisille itselleen koituu runsaasti vaivaa ja ajanhukkaa jo toi-
mistossa jonottamisestakin. Ikävintä asiassa on se, että noin 80 % valituksista johtuu juuri alussamainitusta syystä.
On tietenkin selvää, että suuri — mahdollisesti suurin — syy tähän on työntekijöissä, kun nämä eivät ajoissa esitä
työnantajalle ostokorttianomustaan merkittäväksi.

Tulevan syyskuun ostokorttij akelussa kansanhuoltolautakunta toivoo työnantajien poikkeuksetta merkitsevän
ammattinimitykset jo varsinaisessa jakelussa jätettäviin anomuslomakkeisiin. Tässä suhteessa kansanhuoltolautakunta
ilmoittaa, että — mikäli asianomaisen ammatti ei ostokorttijakelun aikana ole todella muuttunut — kansanhuoltotoi-
mistossa tullaan ilman muuta jättämäänsyrjään ostokorttivalitukset, joiden suhteen ammattinimitys olisi voitu merkitä
jo alkuperäiseen, jakelussa jätettyyn lomakkeeseen. Nämä valitukset tullaan käsittelemään myöhemmin, mikäli siihen
tilaisuutta ja aikaa jää. Tästä pyydetään ilmoittamaan työntekijöille.

Kansanhuoltolautakunta tulee — mikäli mahdollista — jakamaantyönantajille etukäteen hyvissä ajoin ostokortti-
anomuslomakkeita, helpottaakseen ammattinimitysten aikanaan tapahtuvaa ja asiallista merkitsemistä. Ylijääneet
lomakkeet pyydetään mahdollisimman nopeasti palauttamaan kansanhuoltotoimistoon.

Työntekijäin vaihtuminen.
■_■

Kansanhuoltoministeriö ilmoittaa tietoonsa tulleen, että useat henkilöt suurempia elintarvekortteja saadakseen
soluttautuvat juuri ostokorttien jakelun ajaksi rakennustöihin, tehdastyöhön t.m.s. erotakseen niistä jo lyhyehkön ajan
kuluttua. Tämän vuoksi pyydetään työnantajia hyväntahtoisesti ilmoittamaan kansanhuoltotoimistoon, milloin joku
työntekijä eroaa heidän palveluksestaan jakuinka kauan asianomainen on palveluksessa ollut, jottakansanhuoltolauta-
kunta voisi ryhtyä asianvaatimiin toimenpiteisiin.

Tampereen kaupungin kansanhuoltolautakunta.




