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Ehdotus. 

o h j e sää n t ö _ 

Puolustusvoimain sodanaikaisen rahoitushuollon suorittamista var-
ten. 

1 .§ . 

Suomen Pankki huolehtii puolustusvoimien sodanaikaisesta rahoitus 

huollosta. 

2 § . 

Puolustusvoimien rahoitushuoltoa varten . Suomen Pankki perustaa 

Päämajan osoitusten mukaan tarpeellisen määrän rintamakonttoreita ja 

asioimistoja ja varustaa nämä tarvittavålla ammattihenkilöstöllä. 

3 §. 
Perustetut rintamakonttorit ja asioimistot ovat sekä kirjanpi

dollisesti että sisäisen järjestyks ensä suhteen §uomen Pank in Pääkon 

torin alaisia. 

4 §. 
Puolustusvoimi:L1 rahoitushuollon suorituksesta t ämän ohjesäännön 

puitt e issa ei 0uomen Pankki vaad i mitään palkkioita eikä provisioit 

5 §. 
lViahdollistaakseen .;)uomen Pankin rintamakonttorien ja -asioimisto 

jen toiminnan erittäin vaikeissa ja puutteellisissakin olosuhteissa 

my.:önn~:)'tään .:. 

nille eräi tä 

edellämainituille toimipaikoille ja näid en henkilökun 

oikeuksia, jotka ilmenevä t seuraavista §§ : stä. 

6 § . 

~uomen Pank in rintamakonttorien ja -asioimistojen sekä niissä 

palvelev~n henkilöstön komentosuhteista ja erinäisistä aanottujen rin 

tamatoimipaikkojen toimintaa koskevien asiain järj es telystä noudateta 

seuraavaa: 

1. Samoin edellytyksin kuin puolustusvoimain viran ja toimen haltija 

ovat sotilaskuljetuksen oikeutetut saamaan: 

a. Suomen Pankin rintamatoimipaikkaverkoston keskusasiamies ja Suomen 

Pankin J ohtokunnan määräämät henkilöt pakollisia tarkastuskäyntejä 

varten rintamatoimipaikoissa; ja 

b. Suomen Pankin rintamakonttoreissa j~ -asioimistoissa palveleva hen 

l ös t ö välttämättömiä komennus-, siirto- ja lomamatkoja va rten. 

Sotilasviranomainen, jonka kullakin paikkakunnalla e dellämainitui 

sa tapauksissa tulee antaa sotilaskuljetustodistus samoinkuin komennu 

ja lomatodistusk in ja jolle asianomaisen konttorin ja as ioimiston 

johtajan tai esimiehen näitä koskevat pyynnöt on egitettävä, määrä

t ään kulloinkin erikseen. 

2. Suomen Pankin rintamatoimipaikkojen hoitoa koskevia virkakirjeitä 

ja pieniä virkapakett~ja saad aan kiireellisi ssä ja tä~keissä tapauks 

sa ottaa puolustusvoimain kuriirien kuljetettavaksi sillä edellytykse 

lä, että tilanpuutteen sattuessa puolustusvoimain oma t lähetykset ova 

etusijalla. Pankin konttorien ja asioimistojen esimiesten on virkava 

tuullaan valvottava ettei kuriirilähetyksinä lähetetä mitään yksityi 
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siä tai vähemmän tärkeitä lähetyksiä. Mihin kuriiriposti: kullakin 
paikkakunnalla on jätettävä ja mistä se on noudettava tiedoittaa 

l.kohdan 3.momentissa mainittu sotilas.viranomainen. 

3. Suomen F ankin rintamakonttoreille on mahdollisuuksien mukaan varatta 

va tilaisuus: 

a. PuolustusvOimain kuljetusavun 

esim. muun kuin junakuljetuksen 

saantiin, milloin 

käyttöön; ja 

on pakottavia syit 

b • . Aseistetun sotilasvartijan saamiseen sellaisissa tapauksissa, että 

,Puutteelliset rahojen säilytyspaikat ja yleinen turvallisuus sitä ed E 

l y ttävät. Vartiointia saa paikallisilta viranomaisilta ·pyytää vain tile 

päisesti ja lyhytaikaista · .. tarvetta varten. Pitempiaikaisesta vartion 

a settamisesta on kussakin tapauksessa tehtävä esitys Päämajan Komentc 

osastolle. 

Tä ssä kohdassa mainitun virka-avun suhteen on kää nnyttävä l.kc 

dan 3.momentissa mainitun sotilasviranomaisen p uoleen. 

4. Kenttäpostin käsittelyä varten toimitetaan Päämajan Pääintendentin-

• toimiston välityksellä Suomen Pankin pääkonttorille sekä rintamakont

toreille ja -asioimistoille näiden peiteluvuilla varustetut l~imasimet 

Suomen Pankin rintamatoimipaikkaverkoston keskusasiamies sekä rintama-

• konttoreiden ja -asioimistojen johtajat ja esimiehet vastaava t leima

simien säilyttämisestä ja Siitä, ettei niitä käytetä muuhun tarkoi

tukseen kuin mitä kenttäpostista annetut mää räykset e dellyttävät. 

• 

5. Senj ä lkeen kuin jotakin Suomen Pankin rintamakonttoria tai - a sioi

mistoa ei ole pidettävä aivan välttämättömänä puolustusvoimain raha

huoltoa varten, tulee sen yhtymän, jonka alaisten joukkojen rahoitus

palvelua pankin rintamatoimipaikka on hoitanut, huoltopää llikön ilmoit

ta,a as i a sta Päämaj an P ää in tenden tin toimis tolle edellä myönnet tyj en oi

keuksien peruuttamista ja konttorin tai toimiston l akkauttamista vaJ 

ten. Perusteltu esitvs on mainitun huoltopäällikön toimesta tehtävä, 

milloin ilmenee pakoittava syy rintamakonttorin tai -asiaimiston sijo: 

tuspaikan siirtämiseen. 

neen 

tun 

käksi 

jina 

7 §. 
Rintamakontto~ien ja -asioimistojen tarvitsemat huoneistot lämpö: 

ja valoineen luovutetaan niil.le 6 §:n 1 kohdan 3 .moment~ssa main: 

sotilasviranomaisen toimesta, 

aikaa, kuin niiden tehtävä 

sitä edellyt tävät. Huonei ston 

sotilasmajqituslain mukaan niin pit

p uolustusvoimain rahahuollon suorittI 

suhte en välttämättömiksi katsottavat 

kunnostamistyöt suoritetaan myöskin mainitun sot.viranomaisen toimesta . 

8 §. 
Mikä li rintamakonttorien ja asioimistojen h enkilökunnan muoni

tuks en j ärjestely muuten tuottaisi ylivoimaisia va ikeuksia oikeutetaaJ 

heidät kulloinkin voimass a olevien mää r äys ten mukaan korvausta vas

t a an saamaan ,va ltion muoni tuks en '. 'Tämän oikeuden saamiseksi on rin

tama toimi pa i kan esimiehen käännyttävä edellä 6 § :n 1. kohdan 3. momen

ti s sa mainitun sotilasviranomaisen p uoleen . 

9 §. 
~intamakonttorien ja -asioimistojen henkilökunta on oikeutett l 

korvausta vastaan s aamaan t a r pee llista l ääkärin- ja saira alahoitoa 

puolus tusvoima in l ääk intähuollon t aholta niiden mää r äy s ten mukaan, jo ' 
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ka kulloinkin ovat siinä suhteessa voimassa. 

10 §. 

3. 

Puolustusvoimat suorittavat ne kustannukset, jotka a i heutuvat 

rintamakonttoreille ja - asioimistoille asennetuista puh elinkoneista, rE 

kennet~ista tilaajajohdois ta, puhelimi en vuos ivuokrista , tilaajaj oh tojen 

kunnossap i dosta sekä virkapuhelimista. 

Rintamatoimipaikkaverkoston keskusasiamiehelle sekä rint amakontto

ri en ja -asioimistojen johtajille voida an Päämajan Viestikomentajall E 

tehdys tä eri anomuksesta myöntää sv. (sotil asvirkapuhe lu) oi keus k ii

reellisissä virka-asioissa. 

11 §. 
Puo lustusvoima i n r aho i t ushuoltoa ko skevissa as io issa k ääntyvät 

yhtymä t Päämajan Pää intend en tintoimiston puoleen, jossa on t a r koitusta 

varten yhdysupseeri • 


