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Kansanhuoltoministerin elokuun 9 päivänä 1946 tekemän
päätöksen mukaan tapahtuu metsä- ja uittotyömaille varattujen
säännöstelymääräysten alaisten varusteiden jakelu alempana esi-
tetyllä tavalla.

I. YLEISTÄ.

Säännöstelymääräysten alaisten tarvikkeiden jakelu metsä-
työmaille perustuu n.s. keskusvarastosysteemiin. Keskusvarastoina
toimivat tukkuliikkeet seura*avilla osuuksilla:

SOK 20 %

OTK 20 %

Kesko 20 °/ 0

Tuko 40 °/o
Työnantajalla, saadakseen tarvikkeet, on käytettävissään,

kuten kohta 111 osoittaa, kaksi tapaa:
1) toimii itse jakelijana tai
2) jakelun suorittaa vähittäisliike.
Kummankin tavan eroavaisuus toisistaan on huomattava ja

työnantajan harkintaan jää, kummanko se näistä katsoo edulli-
semmaksi. Viimeksimainittu tapa on kuitenkin mahdollinen vain
silloin, kun vähittäisliike sijaitsee työmaahan nähden siten, että
työntekijät voivat vaikeuksitta käyttää sitä. Työnantajan itse jaka-
essa tarvikkeet, jää hänen määrättäväkseen, mitä keskusvarastoa
käyttää. Vähittäisliikkeen ollessa jakelijana ei työnantaja voi
määrätä tätä, vaan jää sen määrääminen vähittäisliikkeelle.

Edellämainittu tarvikkeiden prosentuaalinen jako ei vaikuta
kumpaankaan tapaan, vaan tarkoittaa se sitä, missä suhteessa
tuotantolaitokset toimittavat metsätyömaiden tarvikkeita kullek-
kin tukkuliikkeelle

11. TYÖNANTAJAN TARVIKEOSUUS.
Hankintapiiri ilmoittaa kullekin työnantajalle, paljonko

tämä tulee saamaan kutakin tarvikelajia. Tämän perusteella laa-
tii työnantaja oman jakosuunnitelmansa ja sitä mukaa kun saa
n.s. metsätyömiehen ostososoituksia, tekee tilauksensa (met-
sätyötarvikkeiden tilaus, lehdet A—C) kuten kohdassa 111 on seli-
tetty.
111. TARVIKKEIDEN TILAUS JA JAKELU.

1. Työnantaja jakaa itse tarvikkeet.
a) tarvikkeiden tilaus:
Työnantaja täyttää metsätyötarvikkeiden tilauslomakkeen kol-

min kappalein (A, B, C) merkiten tähän sen keskusvaraston (kts.



kohta IV), josta haluaa tarvikkeet toimitettaviksi. Tilauslomak-
keen A — ja B—kappaleet lähetetään hyväksymistä varten han-
kintapiiriin. Hankintapiiri palauttaa A-kappaleen merkinnöillään
varustettuna työnantajalle. Työnantaja lähettää tämän paikalli-
seen kansanhuoltolautakuntaan, joka myöntää tilatuille tarvikkeil-
le pistetilitystä vastaan ostoluvat sekä lähettää nämä ja palauttaa
tilauksen A-kappaleen työnantajalle. Ostoluvat ja A-kappale lähe-
tetään keskusvarastolle, joka sitten toimittaa tarvikkeet työnanta-
jalle. — C-kappale jää työnantajalle.

Työnantajan allekirjoitus tulee tilauslomakkeen kohtaan:
"Työnantajan hyväksyminen".

b) tarvikkeiden jakelu metsätyömiehille:
Kun työnantaja jakaa tarvikkeita työntekijöille, täyttää hän

kutakin tarvikkeen saajaa varten metsätyömiehen osto osoituksen,
johon merkitsee siinä kysytyt tiedot. Asianomaisen vaatetuskort-
tiin tehdään merkintä osto-osoituksen saannista ja myydyistä tar-
vikkeista. Merkinnän varmentaa työnantaja nimikirjoituksellaan
ja leimalla. Vaatetuskortista irroitetaan ne pisteet, mitkä on mai-
nittu osto-osoituksessa. Pisteet liimataan osto-osoitukseen (kään-
töpuolelle), joka jää työnantajalle. Näin jaetuista ja käytetyistä
osto-osoituksista on työntekijältä otettava kuittaus tarkoitusta var-
ten laadittuun luetteloon.

c) pistetilttys:
Edellisen kuukauden aikana kerääntyneet osto-osoitukset,

joihin on liimattu pisteet, toimitetaan pistetilityksenä paikalliselle
kh-lautakunnalle seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.
Paikallisella kh-lautakunnalla tarkoitetaan sitä kh-lautakuntaa,
joka on työnantajalle myöntänyt kyseisten tarvikkeiden ostoluvat.

2. Vähittäisliike jakaa tarvikkeet.
Vähittäisliikettä jakelijana voi työnantaja käyttää vain siinä

tapauksessa, jolloin kaupan sijainti asianomaiseen työmaahan
nähden on sellainen, että työntekijät suuremmitta vaikeuksitta
voivat käydä siitä ostamassa heille osoitetut tarvikkeet.

a) tarvikkeiden tilaus:
Tilaus on tehtävä kutakin jakelua suorittavaa vähittäislii-

kettä varten erikseen.
Työnantaja lähettää tilauslomakkeen A- ja B-kappaleet niille

vähittäisliikkeille, joita haluaa käyttää jakelijoina. Vähittäisliike
merkitsee tilaukseen keskusvaraston nimen ja varustaa sen alle-
kirjoituksellaan sekä lähettää tilauksen tämän jälkeen hankinta-
piiriin. Hankintapiiri toimittaa A-kappaleen asianomaiseen kes-
kusvarastoon, joka lähettää tavarat vähittäisliikkeeseen.
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Työnantajan allekirjoitus tulee tilauslomakkeen kohtaan:
"Työnantajan hyväksyminen"'.

6) tarvikkeiden jako metsätyömiehille:
Saatuaan hankintapiiriltä metsätyömiehen osto-osoituksia ja-

kaa työnantaja ne- kuittausta vastaan metsätyömiehilleen ja tekee
näiden vaatetuskortin kääntöpuolelle merkinnän osto-osoituksen
saannista. Samalla on osto-osoitukseen merkittävä ne tiedot, mit-
kä siinä kysytään.

Kun metsätyömies on saanut työnantajaltaan asianmukaises-
ti täytetyn osto-osoituksen, myy vähittäisliike hänelle tätä vastaa-
van tarvikkeen, irroittaa pisteet vaatetuskortista ja tekee merkin-
nän ostosta tämän kääntöpuolelle.

c) pistetilitys:
Vähittäisliike huolehtii tilityksestä saamiensa ohjeiden mu-

kaisesti.

IV. KESKUSVARASTOT.
Itä-Savon hankintapiirin alueella toimivat keskusvarastoina:
Savonlinnan Tukkukauppa, omist. Alpo Jordan Savonlinna
Kesko Oy Savonlinna
SOK Savonlinna
Itä-Savon Osuusliike r. 1., Savonlinna.

V. PISTETILITYKSEN ALAISET TARVIKKEET.
Pistetilityksen alaisista tarvikkeista, joita myydään värillisiä

la osto-osoituksilla, menee seuraavat määrät pisteitä ja erikois-
kuponkeja:

1 par. rukkasia 2 pist.
1 „ saappaita tai lapikkaita 13 „ 1 erik. kup.

1 „ nahoitettuja huopasaap-
paita, käytettyjä 2

„
1

„

1 „ hiihtohuopakenkiä 6 „

1 „ kumiteriä 3 „ 1

1 kpl. työpuseroita 9 „

1 „ paitoja 5 „

1 par. alushousuja 6 „

1 „ työhousuja 8
1 „ jalkarättejä 2

VI. PISTEETTÖMAT TARVIKKEET.
Metsätyömaille jaetaan myöskin käytettyjä paitoja ja alus-

housuja sekä uusia huopasyylinkejä. Näistä ei mene pisteitä.



Myynti tapahtuu valkoisilla osto-osoituksilla, joissa on merkintä
SA (käytetty). Valkoisia osto-osoituksia ei hyväksytä pistetilityk-
senä.
VII. TARVIKKEIDEN HINNAT.

KHM:n ilmoituksen mukaan tulee kussakin tarvikkeessa il-
menemään sen hinta, jota ei saa ylittää. Keskusvaraston myydes-
sä tavaran työnantajalle, tulee hintana olemaan tukkumyyntihin-
ta lisättynä kuluttajan liikevaihtoverolla. Työntekijä joutuu tarvik-
keesta maksamaan aina vähittäismyyntihinnan. Sitäpaitsi laadi-
taan tarvikkeista yleishinnastot, jotka pitää olla nähtävänä kus-
sakin vähittäisjakelupaikassa.

VIII. TYÖNANTAJAN TARVIKEKIRJANPITO.
Kaikista osto-osoitusten alaisista tarvikkeista on työnantajan

pidettävä sellaista kirjanpitoa, mistä täydellisesti selviää saadut
erät ja kenelle nämä on jaettu. Siten metsäkonttorilla (vast.) on
kirjanpito keskusvarastoista saaduista eristä ja näiden edelleen
jaosta sekä työnjohtajilla kirjanpito metsäkonttorilta (vast.) saa-
duista tai vähittäisliikkeen hänen työmailleen jakamista eristä.
Työntekijöille suoritettu jako tulee ilmetä henkilökohtaisesti.

IX. TARKKAILU JA VALVONTA.
Työntekijäin edustajalla. (luottamusmiehenä) on oikeus ja

velvollisuus valvoa ja tarkastaa suoritettuja jakoja, perittyjä hin-
toja ja vaatetuskorttiin tehtäviä merkintöjä. Aiheen ilmaantuessa
voi luottamusmies kääntyä hankintapiirin puoleen.

Tarkastajina tulevat hankintapiirin lisäksi toimimaan Metsä-
työmaiden Muonitustoimiston ja Metsätyö- ja kuljetustarviketoi-
miston yhteiset tarkastajat sekä kh-piirin metsätyömaiden huolto-
tarkkailija.

X. LOMAKKEET.
Tarvittavat lomakkeet toimittaa hankintapiiri työnantajan

tilauksesta.
XI. MUUT METSÄTYÖTARVIKKEET.

Muiden metsätyötarvikkeiden jako tapahtuu, ellei toisin
määrätä, entiseen tapaan.

Savonlinna, lokakuun 15 päivänä 1946.

ITÄsSAVON HANKINTAPIIRIN PÄÄLLIKKÖ.
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Savonlinnan Kirjapaino Oy. 1946.


