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Valtioneuvoston 29 päivänä toukokuuta 1941 eräistä väestön toimeentulon ja maan
talouselämän turvaamista tarkoittavista toimenpiteistä antaman päätöksen nojalla velvoitetaan
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Sillä, jonka oikeutta tai etua tämä velvoitus välittömästi koskee, on oikeus valittaa työvoima-
lautakunnalle viidentoista päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.

Työvoimalautakunnan päätökseen tyytymätön saa siitä kirjallisesti valittaa kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriöön kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän sai päätöksen
tiedoksi. Valittajan tulee valitukseen liittää selvitys siitä, mistä päivästä valitusaika on laskettava,
muussa tapauksessa ei anomusta oteta käsiteltäväksi.

Valituksesta huolimatta voidaan toisella puolella oleva päätös heti panna täytäntöön.
Määräysten rikkomisesta rangaistaan kuten väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten

rankaisemisesta 6/5 1941 annetussa laissa on säädetty. . |
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Sillä, jonka oikeutta tai etua tämä velvoitus välittömästi koskee, on oikeus valittaa työvoima-
lautakunnalle viidentoista päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.

Työvoimalautakunnan päätökseen tyytymätön saa siitä kirjallisesti valittaa kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriöön kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän sai päätöksen
tiedoksi. Valittajan tulee valitukseen liittää selvitys siitä, mistä päivästä valitusaika on laskettava,
muussa tapauksessa ei anomusta oteta käsiteltäväksi.

Valituksesta huolimatta voidaan toisella puolella oleva päätös heti panna täytäntöön.
Määräysten rikkomisesta rangaistaan kuten väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten

rankaisemisesta 6/5 1941 annetussa laissa on säädetty.
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