
KANSANHUOLTOMINISTERI

Helsingissä
joulukuun 2 päivänä 1947.

Allamainittujen tarvikkeiden inventointi on suo-
ritettava koko maassa joulukuun 31 päivänä.

Inventoitavat tarvikkeet.

Inventointi koskee:
a) tukkuliikkeitä,
b) vähittäisliikkekä,
c) kemikalioliikkeitä,
d) rautakauppoja,
e) ravitsemisliikkeitä sekä
f) leipomoita

Tukkuliikkeet.

ja kohdistuu seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) sokeri ja siirappi,
3) meijerivoi,
4) ravinto- ja ruokarasvat,
5) tupakkavalmisteet,
6) pesu- ja puhdistusaineet,
7) hienosaippua,
8) parranajovalmisteet,
9) -perunajauho,

10) kahvi,
11) Sakariini,
12) rusinat,
13) omenat,
14) karamellit,
15) suklaajauhe tai tee.

Inventointi-ilmoituksen laatimiseen käytetään in-
ventointilomaketta N:o J 388.

Tämä inventointilomake on kahtena kappaleena
toimitettava viimeistään tammikuun 8 päivänä sille
kansanhuoltolautakunnalle, jossa edellämainittuja
tarvikkeita koskevia liikkeen tarkkailutilejä pide-
tään.

Inventoinnin suorittaminen.

Annettujen tietojen tulee perustua todella suori-
tettuun varastojen inventointiin, jotta mahdolliset
varastoimis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien inven-
toitavien tarvikkeiden osalta tulevat näkyviin.
Siinä tapauksessa, että inventoinnin suorittaminen
ei ole jostakin syystä mahdollista inventointilomak-
keessa on nimenomaan mainittava, että varastoja
ei ole inventoitu sekä syy siihen.
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Vähittäisliikkeet.

Ravitsemisliikkeet.

Kulutustarvikevarastojen inventointi 31. 12. 1947.

Kemikalioliikkeet ja rautakaupat.

KH-lomake N:o J 389.

Tukkuliikkeiden, jotka tekevät viljatuotteiden
kuukausitilitykset Valtion Viljavarastolle, ei tar-
vitse täyttää inveMointilomakkeessa olevaa, viljaa
ja viljatuotteita koskevaa kohtaa. Kuitenkin tulee
tukkuliikkeiden. tehdä Valtion Viljavarastolle toi-
mitettava joulukuun tilitys inventoinnin mukai-
seksi, joten siitä pitää näkyä mahdollinen varastoi-
mis- ja jakeluvajaus.

Tukkuliikkeet eivät ilmoita sallitun perusvaras-
ton määriä sokerin, siirapin, meijerivoin, ravinto-
ja ruokarasvojen, tupakkavalmisteiden eikä saka-
riinin osalta, koska sellaisia ei tukkuliikkeille ole
määrätty.

Paitsi vähittäisliikkeiden hallussa varastossa ole-
via tarvikemääriä, on niiden ilmoitettava inven-
tointilomakkeessaan myös ne perusvarastojärjestel-
män alaiset tarvikemäärät, joita liike ei ole vielä
hankkinut tai saanut hallussaan olevia tai muualle,
kuten tukkuliikkeille taikka tehtaille lähetettyjä
hankintatodistuksia vastaan. Tällaisia hankinta-
todisteita ovat liikkeen kansanhuoltoviranomaisilta
saamat ostoluvat, kupongit ja puolustusvoimien
hankintatodisteet, joita vastaan vähittäisliike on
tarvikkeita luovuttanut ja joita vastaan se hankkii
taas uusia tarvikkeita.

Kaikki perusvarastojärjestelmän alaisten tarvik-
keiden inventointimäärät verrataan kansanhuolto-
lautakunnassa liikkeen perusvarastokortteihin Kh-
lomakkeisiin N:o J 287.

Kemikalidiikkeiden ja rautakauppojen tulee
täyttää inventointilomake pesu- ja puhdistusainei-
den (myös lipeäkiven), hienosa-ippuan sekä parran-
ajovalmisteiden osalta, ottaen huomioon, mitä edellä
vähittäisliikkeistä on mainittu.

Ravitsemisliikkeiden tulee täyttää inventointilo-
make viljatuotteiden ja tupakkavalmisteiden osalta.

Käännä!
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Leipomot.
Leipomoiden tulee antaa tiedot viljatuotteiden

ja siirapin osalta.

Vilja, ja viljatuotteet.

Tuore leipä on ilmoitettava kuivapainona, jolloin
tuoreen leivän painosta vähennetään neljännes.

Valtion Viljavaraston asiamiesliikkeiden on ilmoi-
tettava erikseen ja eri lomakkeella (VV-lomake 32)
varastossa olevan Valtion Viljavaraston vrljan
määrä. Tämä ilmoitus toimitetaan Valtion Vilja-
varastolle. Inventointi-ilmoituslomaketta on aikai-
semmasta muutettu siten, että keksit, mannasuuri-
mot ja makaroonit lasketaan inventoinnissa vehnä-
tuotteiksi (aikaisemmasta poikkeavasti) ja on nii-
den myynti 1. 1. 1948 jälkeen sallittua ainoastaan
viljatuotekortin alleviivattuja kuponkeja vastaan.

Meijerivoi.

Meijerivoi in inventointilomakkeessa ilmoitettava
sille kuuluvassa kohdassa. (C) kuten aikaisemmin-
kin.

Ravinto- ja ruokarasvat.
Ravinto- ja ruokarasvojen osalta on inventointi-

lomake tehty selvemmäksi siten, että kotivoin
ilmoittamista varten on lomakkeessa oma rivinsä
(D 5) sekä edam- ja talous juuston ilmoittamista
varten rivi (D 3).

Kahvi.

Sakariini.

Rusinat.

Tupakkavalmisteet.

Tupakkavalmisteet on ilmoitettava pisteiksi muun-
nettuina voimassa olevan pistetaulukon mukaan.

Pesu- ja puhdistusaineet.

Pesusaippua, suopa, lipeäkivi ja nestesaippua on
ilmoitettava painomäärien mukaan.

Hienosaippua.
Varastossa oleva sekä 40 % että 80 % hieno-

saippua on ilmoitettava kappaleluvun mukaan, ja
on näiden lukumäärä laskettava yhteen.

Parrana jovalmisteet.
Parranajovalmisteet on ilmoitettava kuten aikai-

semminkin ja on inventoinnissa ilmoitettava ehdot-
tomasti pakkausten kappaleluku sekä painomäärä.

Perunajauho.

Inventointilomakkeessa on ilmoitettava ainoastaan
varastossa, oleva tarvikemäärä.

Omenat.

Karamellit.

Sukaajauhe tai tee,

Helsinki 1947. Valtioneuvoston kirjapaino.

Tilitykset sekä varastoimis- ja jakelu-
vajausten vähentäminen.

Inventointilomakkeessa on ilmoitettava ainoastaan
varastossa oleva tarvikemäärä.

Sakariini on ilmoitettava kuten aikaisemminkin
pakkausten lukumäärän, eikä painon mukaan. »

Liikkeen varastossa olevat rusinat on ilmoitettava
painon mukaan.

Liikken varastossa olevat tanskalaiset omenat on
inventoinnissa ilmoitettava painon mukaan.

Liikkeen varastossa olevat karamellit on ilmoi-
tettava yhtä kuponkia vastaavina annoksina eikä
painon mukaan.

Varastossa oleva suklaajauhe tai tee on ilmoi-
tettava yhtä kuponkia vastaavina annoksina eikä
painon mukaan.

Säännöstelymääräysten mukaisesti saavat tuk-
kuliikket joulukuun 31 päivänä suoritettavassa in-
ventoinnissa vähentää eri selvityksellä kesä —joulu-
kuun aikana kertyneen varastoimis- ja jakeluva-
jauksen. Edellä olevan mukaan vähittäiskauppa-
liikkeet saavat samalta ajalta vähentää syntyneen
varastoimis- ja jakeluvajauksen viljatuotteissa ja
perunajauhoissa. Perusvarastojärjestelmän alaisten
tarvikkeiden vastaavia vajauksia ei saa inventoin-
nissa vähentää. Saippuassa ja suovassa, hienosaip-
puassa sekä parranajovalmisteissa ei myöskään sal-
lita varastoimis- ja jakeluvajausta. Vähennettävien
varastoimis- ja jakeluvajauksien pitää olla todelli-

sia. Nämä eivät saa ylittää sallittuja varastoimis-
ja jakeluvajauksia.

Inventointi-ilmoituksen allekirjoittaminen.

Inventointi-ilmoituslomake on varustettava liik-
keen virallisella allekirjoituksella. Tämän lisäksi
tulee kahden inventointitilaisuudessa läsnäolleen
muun henkilön, kuin liikkeen omistajan tai liikkeen
vastuunalaisen hoitajan, allekirjoituksellaan todistaa
ilmoitus oikeaksi.


