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Puolustusveimain sodanaikaisen rahoitushuollon suorittami s t a 
varten. · 

1 §.-
Suomen Pankki huolehtii pUOlustusvoimien sodanaikaise sta ra

hoitushuollostal 
2 §. 

Puolustusvoimain rahoi'bushuoltoa varten Suomen Pankki pe rus-
I 

taa Päämajan osoitusten mukaan tarpeellis en määrän rintamakonttoreita 
ja -asioimistoja ja varustaa nämä tarvittavalla ammattihenkilöstöllä •. 

Milcäli tämä e,i liikekannallepanon takia ole muut en j är j o s
t e ttävissä tulee Påämaja harkintansa mukaan siirtämään Suomen Pankin 
t ek emän e sityksen mukaisesti tarkoitukseen 

. palveluks een kutsuttuja pankin miespuolisia 
3 §. 

puolustusvoimien muuhun 
toimenhaltijoita • 

Perustetut 
pidollisc s ti että 
konttorin alaisia. 

rintamakonttorit ja asioimistot 
sisäisen järj estyksensä suhteen 

ovat s ekä kirj an
Suomen Pankin Pää-

4 §. 
Puolus tus voimåin rahoi tu.shuollon suori tUKs es ta tämän ohj e sään

nön puitt eissa e i Suomen Pankki vaadi mitään palkkioita eikä provi
sioita. 

5 §. 
Mahdollist aaksecn Suomen Pankin ' rintamakonttorien ja -asioimis

to.1 on toiminnan e rittä in vaikeissa ja puutteellisissakin olosuhteissa 
myönne t ää n e del1ämainitui11e toimipaikoille ja näiden henkilökunnill e 
eräitä oi keuksia, jotka ilmenevät seuraavista §§:stä. 

6 §. 
Suomen Pankin rintamakonttorion ja -asioimistoj en s ekä niissä 

palve l evan h'Onkilöstön komentosuhte ista 
tamatoimipaikkoj en toimintaa koskevien 
taan seuraavaa: 

ja erinäisistä sanottuj en rin-
asi~1.n järjestelystä noudate-

1. Samoin edellytyksin kuin puolustusvoimain viran ja toimen 
haltijat ovat sotilaskuljetuksen oikeutetut saamaan; 
a} Suomen Pankin rintamatoimipaikkaverkoston keskusasilli~i e s 

ja Suomen Pankin Johtokunnan määräämät henkilöt pakolli
sia t arkastuskäyntejä varten rintamatoimipaikoissa; j a 



,. 
, 

2. 

2. 

b) Suomen Pankin rintamakQnttoreissa ja -asioimistoissa pal

veleva henkilöstö välttämättömiä komennus-, siirto- ja 

lomama tkoja varten. 

8otilasviranomainen, jonka kullakin paikkakunnalla edel

lämainituissa tapauksissa tulee antaa sotilaskuljetus 

tod istus samoinkuin komennus'" ja lomatodistuskin ja jol-
• 

1e asianomaisen konttorin ja asioimiston johtaj an t a i 

esimiehen näitä koskevat pyynnöt on esitettävä, mää 

r ä tää n kulloinkin erikseen, 

Suomen Pankin 

kirjeitä ja 

ja tär keissä 

rintamatoimipaikkojen 

pieniä virkapaketteja 

hoitoa koskevia virka-

saadaan kiireellisissä 
4 . e p 

tapauksissa ottaa puolustusvoimain · kur iirien 
; 

kuljetettavaksi sillä .edellytyksellä, että tilanpuutteen 

sattuessa p~olustus~oimain omat lähetykset ova t etusijalla. 

Pankin konttorien ja asioimistojen esimiesten on virkavas

tuullaan valvottava, ettei kuriirilähetyksinä lähetetä mi

tään yksityisiä tai vähemmän tärkeitä lähetyksiä. Mihin 
. ! t ! . , . 

kuriiriposti kuilakin paikkakunnalla on jätettävä ja mistä 
I 

se on noudettava, tied·oittaa 1. kohdan 3. momentissa mai-

nittu sotilasviranomainen. 

3. Suomen Pankin rintamakonttoreille on mahdollisuuksien mu

kaan varattava tilaisu~s: 

a ) PUOlustusNoimain 

kottavia syitä 

ja 

kuljetusavun saantiin, milloin 

esim. muun kuin junakuljetuksen 

on pa-

käyttöön; 

b) · aseiste t un sotilasvartijan saamiseen sellaisissa tapauk

si s sa, että puut teellis~t rahojen säilytyspaikat ja 

yleinen turvallisuus sitä edellyttävät. Vartiointia s aa 

paikallisilta viranomaisilta pyytää vain tilapäisesti 

ja lyhytaikaista tarvetta varten. Pitempiaikaisesta var

tion asettamisesta on kussakin tapauksessa tehtävä esi~ 

t y s Päämajan Komento-osastolle. 

Tä ssä kohdassa mainitun virka-avun suhteen on kä ännyttä-

vä 1. kohdan 3. momentissa mainitun sotilasviranomaisen 

puoleen. 

4. Kenttäpostin käsittelyä varten toimitetaan Päämajan pääin

tendentintoimiston välityksellä Suomen Pankin · pääkonttoril

le sekä rintamakonttoreille ja ~asioimistollle n ä iden :pei

teluvuilla varustetut leimasimet. Suomen Pankin rintama toi

mipaikkaverkoston keskusasiamies sekä rintamakonttoreide n 

ja -asioimistojen jOhtajat ja esimiehet vastaavat leima-

. siroien säilyttämisestä ja siitä, ettei niitä käytetä muu

hun tarkoitukseen kuin mitä kenttäpostista annetut määrä

ykset · edellyttävät. 



.. 

3. 

5. Senjälkeen kuin jota.kin Suomen Pankin rintamakon t tori a 
t a i-asioimisto a ei ole pidettävä aivan välttämättömänä 
puolus tusvoimain r ahahuoltoa varten, tulee s en yhtymän , 
jo.q.ka ala i s t en joukkoj en rahoituspalvelua pankin r intama
toimi paikka on , hoitanut, hUOltopäällikön ilmoittaa as ias t a 
Päämajan Pääintendentintoimistolle edellä myönnettyjen oi~ 

keuksien peruuttamista Ja konttorin tai toimiston l akkaut
tamista varten .. Perusteltu esitys on mainitun huoltopääl 1.i.-. 
kön toimesta tehtävä, milloin ilmene e pakoittava syy rinta
makonttorin tai -asioimision sijoituspiikan siirtämiseen. 

7 §. 

hintamakonttorien ja -asioimistojen tar-vitsemat huoneistot l äm
pöineen ja valoineen luovutetaan niille ~ . §:n 1'. kohdan 3. momenti ss a 
mainitun sotilasviranomais en 
pitkäksi 
rittajina 

aikaa, kuin niiden 
sitä edellyttävät. 

toime sta" sotilasmajoituslain mukaan niin 
tehtä vät pUOlustusvoimain rahahuollon suo-

8 §. 
Mikäli rintamakonttorien ja ":asioiriiistojen henkilöku.nrian muo-

I 

nituksen järj estely muuten tuottaisi ylivdimaisia vaikeUKsia oikeute-
t aan heidät kulloinkin voimassa ol~vien määräysten mukaan korvausta 
vasta an saamaan va ltion muonitus. Tämän oikeuden saamiseksi on rinta
matoimipaikan esim,iehen käännyttävä edellä 6 §:n 1. kohdan 3.momenti.s-

o 

sa mainitun sotilasviranomaisen puoleen. 
9 §. 

tu 
Rintamakonttorien ja -asioimistoj en henkilökunta on oikeute t

korvausta vastaan saamaan tarpeellista lääkärin- ja sairaalahoitoa 
puolustusvoimain 
ka kulloinkin 

lääkintähuollon taholta niiden määräyst en mukaan, jot-
ovat s iinä suhteessa 

10 ,§. 

voimassa. 

Puolus tusvoimat suorittavat ne kustannukset, jotka aiheutuvat 
rin tamakonttor eill~ ja -asioimistoille asennetuista puhelinkore ista, 
rakennetuista tilaaj a johdoista, pUhelimien vuosivuokrista, tilaajaJohto
j en kunnossapidosta s ekä virkapuheluista. 

Hintamatoimipaikkaverkoston keskusasimiehelle sekä rintamakontto
rien ja -asioimistojen johtajille voidaan .Päämajan Viestikomentajalle 
tehdystä eri anomukse sta myöntää sv.(sotilasvirka)puheluoikeus kiireelli-
sissä virka-asiois~a. 

11 §. 
Puolustusvoimain rahoitushuoltoa koskevia asioita hoitaa ~äämajan 

Pää intendentintoimistossa e rikoinen ~äämajan ja S~omen Pankin välinen 
yhdysups eeri. 
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