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rintama-asioimistojen 

j ä rjestely ja toiminta.' 

ILaatinut G,cÅ.' Myreen! 

I LUKu: , 

Yleistä. .. 

1 §.' 

Sotilasviranomaisten pyynnöstä voi Suomen Pankki so'taväen , 

rahantarpeen tyydyttämiseksi perustaa rintama'-asioimistoja' eli 

vaihtokorittoreita: paikkakunnille, joista etukäteen sovl'taah soti~ , 

lasviranomais ten kanssa. ' 

Nämä asioimistot eivät työskentele , itseriäislnä~op.ttoreina, 

vaanjon,kun. kir'nteän haarakonttorin alaosastoiria.. , 

Näissä ohjeissa tarkoitetaan haarakonttoril1:a v~rs:i,:naif;!i1å 

haarakonttoria siihen littettyine asiöimistoverkostoineen. , ,J.os , 

tarkoitetaan haarakonttorin kes!{uselintä ilman asi:9imistojai käy·" 

tetään niniitystä: iikeskus". 

2 §. 

Jl;htokunnan tehdessä päätöksen asioim;i.ston avaamisestamää ... 

rää se samal,la, minkä haarakonttorin alaisena se.n tule'e toim;ta,' se · .. 
kä nimittää s'en muun henkilökunnan ,p,aitsi esimiehen, jonk~ riintittä-:-

vät pankkivaltuusmiehet. ' 

Saman haarakonttor':in al'aisuuteen voidaan määrätä Y1.csi tai 

useampia asioimistoja olosuhteiden mukaan. ' 



"3 §. 
' . 

Asioimiston johtajana toimii haarakonttorin johtaja, joka 

myös vastaa sen toiminnasta ja valvoo, että se kaikin puolin täyt-· 

tää tehtävänsä, samalla kuin hän huolehtii sen 'yhteyksistä pankin 

muihin eli!Iliin jasotilasviranomaisiin, mikäli ei , jossakin tapauk-

s~ssa toisin määrätä~ 

Paikallises·ta järjestylcs.~stä huolel1tii ja vastaa asioimis-

tossa sen esimies, joka on kassanhoitaja s~nan laajassa merkit yk-

. sessä. Hän pitää myös yhteyttä paikallisiin s.otilaselimiin ja ke8 .-

l{ukseen. Hän hoitaa kåikkikirjanpito- ja kir je .. envaihtotehtävät 

sekä huolehtii v1esti -· Ja postiyhteyksistä .• :., . Hän . vast.aa .as1.o imiston 

pääkassa.sta. ~ Ä«e4,/~J/~-d~#a". 

·Va,rsinaisesta . kassat yöstä h1.iolehtii ~ ja· ·vas.taa asioimiston 

. ' l{å,ssanhoitajatar, jolla setelinlajittelussa ja rahanlaskussa on 

apUnaan kassa-apulainen. Heidän tehtä,vänsä ovat ·, s.a.mat kuin pankin 

muissa vastaavissa toimissa. . ~ . . ' .. ' 

Tarpeen vaatiessa. voidaan, johtokunnan suostumuksella, ottaa 

vahtimestari-lähetti avuksinlln sisä- kuin ulkotehtäviin. 

4 § ~ 

Asibimiston ja sE1n hEmkilökunnan .huolto; .sikäli kuin pankki 

ei voi siitä itse huolehtia, on järjestetty siten, että aslolmis-

.. tot : ovat liitetyt .Päämajan :huoltoon" mikä m~rkltsee sitä; että 

k,aikki .. sotilasviranomais.etovat velvolliset antamaan ni.ille . kaik

.. kea mahdollista 'virka-- apua ja että henkilökunnalla on oikeus saada 

.; päivittäistä korvausta vastaan valtion varastoista muonansa yleis-
. . 

ten muonltussääntöjen .mukaan. 



, " 

5 § . 

Virallinen aukioloaika määrätään kirjanpidon ja järjestyksen 

vuoksi ainakin, 4 tunniksi päivässä, mutta tästä riippumatta on soti-

lasviranomaisia palveltava heti kun he saapuvat vuo:rok~udenajasta 

riippumatta. 

6 § ,. 

Asioimiston kassan tarka staa haarakonttorin johtaja ainakin 

kerran kuul<:audessa sekä laatii toimituksesta täydellis'en inventarion 

'kahtena ,kappaleena, jois t a niolernma t lähetetään johtokunnalle, , joka . . ' . 

toimittaa niistä toisen 'pankkivaltuusmiehille. Hän allekirjoittaa 

inventarion sekä sen yl?:~sassa olevan vakuutuksen, että , säästö vas

taa pa.ik~llisen kass'akirjåli' säästöä tarkastushetkellä. 

" 7 § . 

Riippuen postiyht'e,yksistä määrätään päivän tilinpäätösaika 
, ' . 

niin varhaiseksi kuin on välttämätöntä; kuitenkin on 'kats,ottava, 

että;'mahdollisimman tarkoi,Ii saadaan päivän tositteet muk;aan. 

P,os.titusajan jälkeen tulleet tositteet kirjataan ,seuraavan 
.' ,: :', " { . 

II LUKU: 

Perustaminen. 

8 § . 

Johtokunnan tehtyä päätöksen uuden asioimiston avaamisesta 

ja saatua tietää sen sijoituspaikan ilmoittaa se as,ias,ta ' asianomai

selle haarakonttorin JÖhta jalle, jonka velvollisuus on m,ikäli mah

dollista itse pail{alla 'varmistua siitä, että tarpee'llinen ja käyttö

kelpoinen huoneisto on 'olemassa, jossa voidaari tOimia, as.ua , ja ennen 

kaikkea turvallisesti ' säilyttää tarpeelliset kassavarat • ' " 



" 
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9 § .. 

Asioimiston henkilökuntaryhmä kokoontuu ja varustautuu saman,', 

aikaisesti sekä lähtee ilmoittautumaan asianomaiselle tulevalle joh~ 

tajalleen. 

Sen varus teet, kuten myös tarpeellinen alkukassa ja kont tori--

tarpeet, lähetetään niin ajoissa sopivaan noutamispaikkaan, että 

ne määrätyllä hetkellä ovat nopeasti siirrettävissä lopulliseen 

määr>äpaikkaansa. 

10 §. 

Lähtömääräylcs:en saatuaan vie johtaja ryhmän sen uuteen toi-

mipaikkaan, tarkastaa, että tarpeelliset yhteydet saadaa,n paikal '-- : 

lisiin sotilaselimiin, että huolto saadaan järjestykseen sel<:ä että 

yleensä kaikkl "on vaimista ja aloittamiskunnossa., 

Todettuaan~ että kaikki on kunnossa, antaa hänkäslcyn toi-' _ 

minnan aloittamif.3esta. ja luovuttaa paikallisen huolenpidol). asi01-

miston esimiehelle. 
' ,: " 

11 §. 

Palattuaan vie'mismatl<:alta tulee johtajan heti tehdä puhelin-

tai sähkeilmoitus johtokunnalle asioimiston toiminnan alkamisestl3. ", 

sekä antaa kirjallinen selostus tiloista ja olosuhteista, missä ryh-

mä työskentelee. 

Ilmoitus on tehtävä myös siitä, mitä viestiyhteylcsiä on käy-

tettävlssä ~ekä,niin pian kuin puhelinyhteys saSidaan,myöakin ~ii: 
.. ' . ' 

tä, mihin puhelinkeskukseeri asioimisto on ky~ketty ja millenumerol

Ie. Viimeksimainittu ilmoitus tehdään erillisessä salaise~sakir-

jeessä. ' 
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111 LUKU: 

Kassa. 

12 §. 

Heti työn alkaessa asioimistossa erotetaan kassavaroista 

90.000 a 100.000 markkaa käytettäväksi käsikassana., . joka siirtyy 

kassanhoitajattaren hoitoon. Loput säilytetään pääkassana sille 

varatussa paikassa. 

Pääkassasta On pidettävä tavanmukaista holvikir jaa, ja vähen··· 

nykset samoinkuin lisäyks'etkihsaavat· tulla kysymykseen ainoastaan 

vasta~via tositteita vastaan~ : · 

Kassavarojen käsittelYs·tä ja hoidosta on volmassa, mitä pan

kin ohjesäfuuiössä orisanöttu~ 

1., §. 

Kassassa. tapahtuvat ~iiketoimet merld tään kassakir jaan pää·

as lassa samaan ta:p~a~kuin n1Uiss~kin p;~nkin kassoissa ~ kuitenkin 
, ... . 

sillä poikkeuksell~,' että myös .vieraat kassa tosi tteet j kuten yksi-

tYi~·~a·rikkien . · .S~~klt · jåPos Jt+~hetYSVekselit, . kirjataan kutel;l omat 

jfl llihetet;!in)l1)lid~n · kassa+ PPUj en kans sake s kukse ~n . ja etjoa · ~ahan
s Hrrot as io im'ts ton ja ,kesr sen v äl1l1a kir ja taan ilman tOSl:t te i ta • 

. 14 §. . i . 

Asioimisto saa kaikkii tarvitsemansa rahat keskuksensa väli

tyksellä eikä se voi ·ti1.atJ htitä s:lioraan p~äkonttorista eikä se 

myösl{ään saa lähettää llilcJ rahOjaan, esim. kuluneita, suoraan. 
~ , ' '; ; ' . ' . ~ ." 

. 15§. 

Asloimistöissa esii~tyVät kassatositteet, olkoot ne mi~ä . laa-

tua tahansa, varustetaan .e 1UPUOlella vasemmassa alakulmassa asioi

miston tuntomerklnnällä !kenttäpostiosoitteella t.m~s.!. 
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16 §. 

Kertomuspäiviksi laatii kassanhoitajatar säännönmuka~~e~ ~-
... I . ,, }, • . , 

ventarion kalltena kappaleena. Sen tarkastaa ja vertaa holvisä.ästq~ll 
. 1: : 

asioimiston esimies, joka myös allekirjoittaa sen kirjoittamall~ 
" . 

nimensä oikeassa alakulmassa kassanhoitajalle varattuun paikl<aan 

jättäen konttorin johtajalle aiotun paikan avoimeksi keskuksessa täy-

tettäväksi. Kuukauden viimeisen päivän kertomukseen tarkoitetussa 

inventariossa täytetään myös t.akaS::vu sääntöjen mukaises.i;~. 

, . 

IV LUKU: 

. Kir janpito • 

17 § • 

. Asioimiston kir janpito on keskitetty kokonaisuudessaan kes -

leuksa.en; . joten ' sen omalle osalle jää .ainoastaan muil3"tloiden pitämi

nen siinä laa.juudessa kuin se on tarpeellista. ~' .. -:J"'~~E1' - .~:<; 
. J . ' /"p,~ . . ~ . 

18 § . 17. ~~ .;t....A: ~........ • 
• , 7 d"'7'_.....r /,-.4...t:.-?t>-h-wr 

(, ,/ .u.ru,....-r- - ~ - ' 
Asetetuista postilähetysvekseleistä on pidettävä muis~ion 

tapaista luetteloa, josta vekselinjuokseva numero selviää. Nume-
, 

roimisessa on otettava huomioon, että haarakonttorin konttoria osoit

tavaa rt~e~oa k~ytetääh myös asioimistossa , mutta siihen lisätään 

a, b, c j.n.e. riippuen 'siitä, monesko saman keskuksen asioimistois

ta on kysymyksessä. (Jbssiis haarakonttori numeroi esim.32432!5/1, 

niin on asioimiston vastaava numero 32432/5a/l.) Juokseva ntuneroin·· 

'ti alkaa kaikkialla ykkös,8stä( 1) . 

Asetetuis ta postilähetysyekseleis tä on kir joi tettava ta\ran~~ 

inukainen liite kertomukseen . kaksin, kappalein', ' kun sitävasto:tn luna:s ~

tetut postilähetysveksellt kir ja taan ' suoraan keskuksessa ja. huoma-: 

taan sen omassa liitteessä . 
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19 § '. 

Pano- ja ottotilirekist~ri on kokonaisuudessaan keskitetty 
. - . . 

keskukseen, mutta asioimistonvälityksellä voidaan tehdä suorituk-
'~: . 

sia tilille, nostaja shekeillä,avata ja lakkauttaa tilejä yhtä vai~ 

vattomasti kuin keskuksessakin. Asioimiston on vain huolehdittava. 

siitä, että tiliä avattaessa pyydetään keskukselta vapaana oleva 

tilin numero ja että nimikirjoitusnäytteet vaaditaan kahtena kappa-

leena, joista toinen ens;L postissa lähetetään keskukseen. Asioimis-

to varustaa myös asi.akkaansa tarpeellisilla vastakirjoilla ja shek-

kilomakkeilla, mutta on velvollinen heti ilmoittamaan keskukseen 

lcenelJe se on antanut shekkivihkoja ja niiden numerot. 

Tiliotteet ja säästöilmoitukset antaa., keskus eikä asioimisto. 

Pano- jaottotilin rinnalckaisrekisteriä ei a.sioimisto tarvit-

se~ koska . täinä : rekisteri ei kuitenkaan voi pysyä aikansa tasalla. 

Tilillä olevan katteen ' riittävyys tödetaan siten kuin se kunkin 

asioimisten suhteen parhaiten on mahdollista", ja keskuksen johtaja 

antaa menettelystä tarkemmat phJeet • 

. 20 . §. 

Kaikl{imaksurnääräykset ohjataan keskukseen, j0:3ta ne toimi

tetaan edelleen, ellei niitä .voida hoitaa paikallisesiitilisi~rr6n 

avulla, missä tapauksessa asioimistolle tehdään va;tn ilmoitus suori-

tuksesta asianomaisen vastakirjaan me.rkitsemistä vart~n. 

Asioimistot ovat oil{eutetut vastaanottamaan ·lahjoitulcsia 

Il Presidentti Kyösti Kallion muistorahaston" hyväksi perimättä suori

tuksista ja· välityksestä mit ään kuluja . Määrät siirretään Kontto-

rien tilin kautta keskukseen, joka toimittaa ne kuittia vastaan 

asianomaiselle tilille Kansallis-Osake - Pankkiin. 



21 §. 

Väl ttäälcseen turhia rahalähetyksiä rintamil ta kotiseudulle ja 

help?ttaaks€?en sotilaiden säästöjen kartuttamista on pankki suostu

nut siihe.n, et;tä' asioimistot saavat välittää rahalähetyl<:siä kotiseu

dul~e . postilähetysvekselien avulla siten, että asioimisto itse lä

hettää postilähetysvekselin vastaanottajalle annettuaan lähettäjäl

le tavallisen. kuitin. Postilähetysvekselin mukaan liitetään paitsi 

lyhyt saattokirje myös valmiiksi kirjoitettu vastaanottokuitti, joka 

pyydetään palauttamaan kenttäpostin välityksellä asioimistolle. 

Kuluja peritään ainoastaan mk 1:- postilähetysvekselistä. Välit yk

set voivat tapahtua sekä yksityiselle asianomaisen omaiselle että 

hänen tililleen johonkin rahalaitokseen. Postilähetysvekseli kirja

taan tavalliseen tapaan, samoin kulut. 

22 §. 

Tilivuoden viimeisenä päivänä ei saa lähettää kassatosittei

ta keskukseen, ennenkuin vuoden viimeinen lippu on mukana eikä ennen 

sitä myöskään saa päättää kirjoja eikä iaatia lopullisia luetteloi

t a . 

23 §. 

Kaikki kassatositteet lähetetään päivittäin keskukseen ja 

niiden mukana kirjallinen ilmoitus päivän loppusäästöstä IPää- ja 

käsikassa/, onko ja kuinka paljon otettu pääkassasta tai lisätty 

siihen sekä merkintä siitä montako kassatositetta seuraa liitteinä. 

24 §. 

Asioimistojen kertomukset käsittävät ainoastaan seuraavat 

luette.lot: 



9. 

, 
Kassainventario kahtena kappaleena, -.,'.: ". 

Postilähetysvekselien luetteio kahtena kappaleena s.ekä 
. ' . 

Ilmoitus plv-Iomakevarastosta ja siinä tapahtuneista muutok-

sista. ~ . . ' , . . 

Kaksi ens immäistä lähetetään joka kertomusta varten 7 mutt~ 

viimeksimainittu ainoastaan kuukauden lopussa. 

VuOden viimeisenä päivänä asioimistot laativat myös kalusto

inventari9n, joka kaksin kappalein lähetetään keskukseen. 

: .. ' . 

25 §. 

Koska asioimistojen henkilökunta nostaa varsinaisen palkkansa . 

kotipaikkakunnallaan, ei 'se tule huomi'oiduk'si asioimistoissamu\lta .. ' ~ ' 

kuin siinä tapauksessa, että se Siirretään sinne maksumääräyksenä. 

S1 tävastoin laaditaan ylirriääräi~ :i:st~' palkkioista kuten myös mahdol- .-;, : 

lisen vahtimes tari-Iähetin palkasta 'kuukauden viimeisenä päiv~nä . ' " ,. 

täydellinen pall<:kiolistaj 'johon : ~sianomaiset merkitsevät kuitt.auk

sensa ja joka jäljennöksineen iähetetään keskukseen • . Täällä se täy~ 

dennetään maksumääräykseksi . j~ktii tattu kappale · · l~he.tetään edelleen 

pääkonttoriin. Punainen ka.ssaiippu jää keskukseen tositteeksi. 

26 §. 

,: . . ' 

Asioimistoj'en henkilökunta: on . oikeutettu saamaan ruo.ka.iluaan , 
• . . . 1 

varten korvausta f& mk henkeä ja arkipäivää kohden lomapäiv,iä l.ukuUIl-

ottamatta. Kirjanpidossa määrät huomataan asianomaisessa keskuksessa 

kulujen tilillä.< A~;':"'';' '~~~~ ~~....k<-/~;a~. 

27 §. 

Asioimistot laativat kertomusluettelonsa niin hyvissä ajoin, 

että ne varmasti ehtivät mukåarikeskuksen kertomukseen määräpäivänä. 

~iitt~et päivätään kertomuspäivälle, mutta lähetetään niin ajoissa, 



10 •.. 

" , " 

että: keskuksen' kert.omus ei . sen tähdenviivästy" T~ä' porrastus voi 
'. 

ulottua yli usemmankin päivän etälsyyde.st,ä riipPu6lJ;" m·ut·ta· on tar:-
- . '-, -" . . ', , - " ,-

kasti laskettava niin että se on· perillä oikeaan. aikaan .. 

V LUKU: 

Ke.skuksen klrjanpi to • 

28§ .. . 

Keskuks 'en kir janpidos.sa huomat.aan asioimistojen kas.satosi't.:-

teet saapumispäivänä Ja. käs.ite.11ään kuten omatkin tositteet, jolloin 
. '. 

jOhtaJa myös täydentää' ne' tarpeellisilla maksumääräyksillä . ja muilla. 

mahd~ilisil1a me·rkinnöillä. 

29 §. 

Kass'akir 5assB merkitään lnmkin as ioimis ton alkusääs tö erik-

s·een päiv'än alkaessa ja samoin otetaan vastaavat luvut se.kä :b1moi.-

tukset muut0ksista pääkassois:sa päivän päättyes:sä huomioon toisistaan 
.- , . 

er'illisinä, mutta. muuten samal.la tavalla kuin omaa kassaa kos.kev·a .t 
: .. ' ',' 

merkinnät .. 

30 § •. 
. :: 

Inventariota laadittaessa on otettava huomioon, ~ että asi0i-

mistojen säästöt huomataan yht.enä sunnnana kutakin asiolmistoavar-

ten vaihtokassasarekkeen yläpäässä Ja, ellei kes'kuksella ole paikal

lista .. va.!htokassaa, si.irretään yhteissumma suoraan alas ja liittyy 

se' 'siten keskuksen kassava:r>oihin. Jos sitävastoin 'keskuksella on 

oma vaihtokassanSa, tulee asioimistojen säästöjen siirtyä suoraan 

äärinunäiseen oikealla olevaan sarekkeeseen sekä sitä tietä yhteis-
, ~ . . . . 

. ' . 

summaa.n jät·täen va ihtokassasarekkeeseen tilan paikallisen vaihtokas-

san erikoiserittelyä varten. 

Asioimistojen inventarioista liitetään toinen kertomukseen, 



", 
toise.n jäädessä l<:eskuksen arkistOon. 

31 §. 

Postilähetysvekselit käsitellään kuten tavallista .sillä ero

tUksella, että kertomuksen kansileht·een merkitään erillisinä sarek-

keen ulkopuolelle keskuksen ja asioimistojen laatimien liitteiden 

loppusumrnat, jotka yhdistettyinä siirretään sarekkeeseen. 

Asioimistojen laatimista plv-luetteloista liitetään toinen 

kertomukseen, · tOisen jäädessä kesk:·ukseen liitteeksi sikäläiseen pos-

t1lähetysvekselirekisteriin • . 

32 §. 

Lomaketui;ittelossa huomioi . keskus . asio-im1stojen varastot om1en 
. ... : . " 

varastoJensa yhteydessä eikä · s'iis eri summina. 

33 §. 

KassapäTväkirjassa huomataan kassasäästönä keskul<:sen ja asi01-

m1stojen yhteine,ri.·. säästö, eil~ä · se kirjanpid.ollisesti . mitenkään er.oa · 

tavallisesta kassapäiv~kirjasta. 

VI LUKU: · 

Asioim1stojen kirjeenvaihto. 

34 §. 

Kir je'envk ·ihto l!ajo1ttuu as1()1m,ie:t:Q~s.sa kfi"si t ,tämään ki~ jalli

sen yhteyd-en . ·ke:~firuksee~ sekä · 21 §: ssämalni ttujen saa ttokir jeid~n . . . .. ~ . . ' 

kirjoittarillsen, ; kUn sensijaan koko ;niuu · kirjeenvaihto hoidetaan kes

kukses ta käs 1n . tavallisessa järjestykses sä. . 

Jos erehdyksessä j-okukirje ulkoapäin tule~ asioimistolle, on 

se ens1 postissa toimitettava keskukseen asianomaista käsittelyä 

varten. 

Keskuksen määräyksestä välittää asioimisto .tiliotteita y.m.s., 

jotka l~eIittäpÖstis-sa tulisivat viipymään l1ian kauan matkalla. 



\ 

... .. . 

J 

• 

1~ .• · 

VII LUKU: 

Viestitys. 

35 §. 

·Sotilasviranoma:tsten suostumuksella saavat keskukset ja asioi

niistot käyttää hyväl{seen armeijan erilaatuisia viestitysvälineitä, 

jOlloin tulevat kysym~kseen: puhelin, lennätin, radio, kuriiripos

ti /virkaposti/, kenttäposti ja lähetti. 

Viesttt,ysvälineiden käytössä on oltava pidättyväinen, koska 

ne enimmäkseen ovat ylikuormitettuja. 

36 §. i . 

Yleisin viestitystapa tavallisen pUhel,inkeskustelun ohella on 

II puhelinsanoma", ja suotavaa olisi j että· kaikki vähänkin tärkeämmät . . . . : . . . . , 

puhelimits·e . a:nri.etut · viestit sanel ta.is.iin puhelinsanomina paperille 
'. . 

kirjoitett~viksi ja siten· tarkasti m~istiinotettaviksi~ . 

.. ·' Kalkk'i · pliheiinsan~mat kirjoitetaan heti vastaanottamisen jäl-
" . ~ . 

k.eenpuhtalksi siihen · tarkoitukseen Varattuun kirjaan ja toiseen kir

jaa.n vastaavasti lähetetyt sanomat niihin kuuluvine merkintöineen, 

kuten juokseva numero, : ·piii väys y.m. . 

Täydellisen puhelinsanoman tulee sisältää: 

Kellonmäärä, milloin viestitys alkoi, 

Lähettäjän nimi, 

Vastaanottajan nimi, 

Sisältö /teksti/, 

Allekir joitus, 

Aika /kellonmäärä/, milloin viesti otettiin vastaan, 

Ilmoitus, kuka sanoman antoi /saneli/ ja 

Kuka sen vastaanotti. 
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37 §. - . 

Puhelin-· tai lelUlätinsanoma on aina kir jallise:sti vahvistet·- . 

tava · • . 

38 §. 

Jos puhelin- tai lennätinsanomaan sisältyy maksuinääräys, on 

se ehdottomasti avainluvullavarmistettava. 

VIII LUKU: 

Puhelinpäivystys. 

39 §. 

Asioimistoissa kuten keskuksessakin on järjestettävä "!{atkea

matonpuhel:lrtpäivystys, koska muuten ei voida taata sanomien perille-· 

tuloa. Päivystyksen tulee · jatkua myös ()1seen aikaan, sil.lä silloin 

useimmiten · on helpompi saada yhteys ja sanomat paremmin perille. 

40 § .. 

Puhelimen viex'een on varattava tarpeellinen määrä paperia 

/esim.muistilehtiö/ j a kirjoitusvälineitä puhelinsanomien vastaan-· . 

ottamista varten sekä tarpeellinen valolähde. 

IX LUKU: ·· 

Asioimiston itsenäistäminen Ja lakkauttaminen. 

41 §. 

Asiolmisto voidaan pankkivaltuusmiesten määräyksestä laajen

taa itsenäiseksi haarakonttoriksi. 

Näin tapahtuessa on huomattava, ·että asioimistonkoko kassalla 

velöitetaanlähetevar'o jen tiliä ja että uudella haarakonttorilla ei 

siis ole mitään .alkusäästöä, vaan saa sekassansa vasta lähetevaroi

na entisestäasioimistosta • . Asioimiston viimeisen kassalipun keskuk

seentulee ·siis olla tämä lähetevarojen lippu, jonka perusteella kes-
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lcus hyvittää lähetevarojen tiliä oman kassansa velal-csi. 

Muissa suhteissa menetellään kuten a1naki" uutta konttoria 

perustettaessa. 

42 §. 

As101miston joutues.sa lalckautettavaksi tapahtuu tämä yksinlcer-

taisesti siten, että se imeytyy keskuksensa yhteyteen ja sen kassa-

varat lisätään ilman muuta keskuksen kassavaI'oihin, mikä tulee näky

viin ainoastaan ka ssakiI'jan holvisarekkeessa. 

Henkilökunta s,iirtyy takaisin varsinaisiin tehtäviinsä koti-

paikkal<:unnillaan ja arkisto ynnä vaI'astot liitetään vastaavasti 1(e8--

kuksen hoitoon ja lcäyttöön. 

X LUKU: 

Asioimiston sijoitus. 

4"3 §. 

Asioimiston, toimipail{an määräävät sotilasviranomaiset, jotka 

sijoittavat sen mahdo.llisirnn:lan läheiseen yhteyteen armeijan jonkun 

huoltokeskuksen tai täfkeän e~ikunnan kanssa, . jolloin myös yhteydet 

niin rintamal~e kuin taaksepäin tulevat turvatuiksi. 

XI LUKU: 

Yleisiä vaatimuksia. 

44 §. 

AsiolmistO!l jOhtajalta ja henkilökunnalta vaa.ditaan oma-aloit

teisuutta ja .ripeyttä kaikessa toiminnassa. 

On aina muistettava , että työ on suoritettava sotilaallisella 

täsmällisyydell~ ja että työnteko Suomen Pankin rintama-asioimistois-
',.. . 

sa on katsottava . suoranaiseksi asepalvelukseksi, vaikka se ei tapah-
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dukaan ase kädessä. 

Sisäinen ja ulkonainen kuri on koko toiminnan A ja 0, ja sitä 

on noudatettava aina, vaikka se rajoittaakin henkilökohtaista vapaut-

ta ja mukavuutta. 

45 §. 

Suomen Pankin osallistuessa näin laajaan pOikkew{sellisissa 

olosuhteissa' suoritettavaan työhön on tärkeätä, että kail{ki sitä 

koskevat · huomattavimmat havainnot ja tapahtumat merkitään muistiin. 

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on kunkin kesl<:uksen johtaja vel-· 

vollinen helmikuun loppuun mennessä lähettämään pääkonttoriin omaa 

. valvontapiiriään koskevan kertomuksen edelliseltä vuodelta. 

46 §. 

Nämä ohjeet ovat tarkoitetut ainoa staan Suomen Pankin n.s. 

rintama-asioimistojen ja niiden keskuksien noudatettaviksi toistai-

seksi eivätkä ne siis muuta varsinaisten ohjeiden mukaista menette-

lyä muualla. 

~ ... 4.: 
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