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PÄÄMAJA 
Pä'~1ntendent1nt61m1ato 

lO .Kpk. 1061. 

f, 210'/PMlnt.tsto/K 

o h j e 

Puolustusvo1xna.ln sodanaikaisen raho1tushuollQn suoritte.m1ste 
varten .. 

1 §. 

Suomen Pankki huolehtii puolustusvoimien sodanaikaisesta ra
ho1tushuollostQ. 

2 §. 

~ 
Puolustusvoimain l"aho1tushuolton. va~en Suomen Pankki pe'FUS-

. t ae Päämajan osoitusten mukaan tappeel11sen määrän r1ntamakontto~e1ta 
ja -as101mistoje. ja varustaa nämä tarVittava.lla. ammattihenk11östöllä. 

Mikä.li tämä. ei liikekannallepanon takia ole muuten järjos-. , 
tett~Ylesä tulee Päämaja harkintansa mukaan siirtämään Suomen Pank1n 
tokemän esityksen mukaisesti tarkoitukseen puolusvotmien muaqun pal
velukseen kutsuttuja pank1n m1espuo11sia to1menhalt1joitQ. 

, § e 

Perustetut r1ntamakonttor~t ja as101mistot ovat sekä k1rj~~
p1dol11sestt että s1säisen järjestyksensä suhteen Suomen Pankin PUtl
konttorin alaisia. 

4 § . 

Puolustusvoimä1n raho1tushuQllon suorltuksest~ tämän ohjesään~ 
n"n puitteissa e1 Suomen Pankki vaadi mitään palkkioita. eikä pl"'oV1-
siolta.. 

5 § . 

Mahdol11stookseen S.uomen P-a.nk1n rlntarilakonttor1en ja ... ae101mis

tojen toiminnan erittäin va1kG1ssa ja puutteell1s1saak1n olosuhteissa 
myönnetään adelläma1n1tu111e to1m1paiko111e ja näiden henk~lökunn111e 
eräi t ä oikeuksia, jotka ilmenevät eeuraav1~ta §§:stä . 

6 §. 

Suomen Pa 1n r1.nta.ma.konttor1en ja -a.s101l:n1stoJen sekä niissä 
, palvolevan henkilöstön komentoswlteleta ja erinäisistä sanott jan r1n

tamatoimipatkkojen to~ntaa koskevien asiain j"rjestelystä noudate-
te s.euraa.vaa: 

1 . Samoin ade1Lytyks-1n kuin puolustusvoimain v1ran ja toimen 
haltijat ovat 30tilaskuljetuks 'n oikeutetut SQ n: 
a/ Suomen Pankin r1ntamnto~pa1kkavcrkoaton koskusasiarnies 

ja Suomen Pankin Jo~to~~n mäUräämät be~l~t pakOlll- j 
sis te.rkastuskliynteJä varten r1ntamato1mipa1ko1sse., Ja. 

-- -~-------



2. 

bl Suomen Pankin rintamnkonttoreisSB jo. -as1o~12to1s9n pal
veleva henkilöstö v~lttllmbttömi~ komerulus-, siirto- ja 

loururnutkoja vp~ton. 

Sotl1as-iTiranolTIninen, jonka kullaltin po.1k.l~n.ku.nnD.l1B edel

lärnBinltuissn tapauksissa tulee antaa sotilnskuljetus

todistus sanoinkuin komennus- ja lo~todistuskin ja ·01-
le asia.n.omaisen l-<:onttCF 1n ja asioimiston johtajan tai 

osimiehen nUttE lwskev t pyynnöt on esitettävä, niiE
rlitään kulloinkin erikseen. 

Suomen Pankin I·intn.ma.to1mipe.lkkojen hoitoa koskeVia virka

kirjeitä ja pieniä virkapakettoja s~~aan kiireellieissll 

ja tärkeissä tapauks1ssa ottaa puolustusvoimain kuriirien 

.::uljetettavaks1 sill"' edellytyksellä" että tila.npuutteen 

sattuessa puolustusvo1L~1n omat l~hetykset ovat otasljalln. 

Pankin konttorien ja as1oimistojen esimiesten on vlrkavas

ttuaaLU} valvottnv~J etto1 kurl1r1lUhetyks1nä lähetetU mi

tään yksityisiä ta.i vEihem . tärl{ei tii lähetykslC .. r.!ihin 

kuriiriposti kullakin pe..1kkaJ.ru.nnalll1 on jU etti1.vE ja :'liste. 

so 0 .. nOudatta.va, tiedol ttaa 1. kohdun 3. mooentissa r::w.l

nlttu sot11asvirnnorna1nen. 

3. Suomen Pankin rlntamnkonttore111o on 1~lo111suuksie~ mu

kean varattnva tilaisuus: 

al Puolustusvo:l.n...'1.1n kuljetusavun saantiin, uillo 1 on pa.- . 

kottavia syi ti::i ealm. muu..f1 kuin j lakuljotul .. scn ki-1yttööIl" 

ja 

bl o.sclstetun sotllasvartljan se~seen sello.1s1sso. tapauk

sissa, että puut teolliset rnhojon sällytyspni~~t ja 

yleinen turv~11 euus oitU edollyttävGt. Vartlointia sun 
nn~~111s11tn virunona1s11ta pyytEu vain tilapliioGsti 

ja lyhytaika1sta tarvotta varten. Pitenpia kaisesta var

tion asettamisesta on kussakin tapaaksessa to.tllvä esi

tys PllEoajan Komento-osastolle. 

T~ssli kohdassa mainitun virka-avun sWlteen on kliännyttä

v~ 1. kohdan 3. moL~ntiBsa cain1tun sot11asviranomaisen 

puoleen. 

4. Keuttäpostin kllsittel ä varten tolrniteta.an PfUhTI jan PäUin

tCl"l...dentinto1m1ston vfili tykscllti SUOIJon Pankin pU .• on.o.toril-

10 sekä rlntamakontto~oille ja -asioLmistoillc niliden pe1-

teluvull1n varustetut lolmasimet 0 Suomen Pa i in rlntu.mo.toi

m1pnikkavorl<:osto 1. keskusl1s1ruales 301åi rintt.:tma1tontto:rolnoll. 

j[l~ -ns1oimlstojon johtajat jo. esimiehot vnstacwut le1r!l1-

s~en säilyttämisestä ja siitä" ottei niitä kli tetä muu

hun ta.rk01tukseen kuin mitä konttäpostlsta annetut ~U.rä 

yksct edel1yttäväto 



:.) 0 Senjällw .. n 1;;u.ln jotal~in SuoDen Pl1nl{ln rintaIn&lconttor:la. 

tul -lls1oimistoa, e1 ole pi<lottävii. a,1 van välttiimEtt~jrJ1änL 

puolustusvoimain r~hahuoltoa varten, tulee oen yhtymän, 

jonka alaisten joUKlcojo. r'ahol tuapalveloo )au1~1n rlntaI.8-

toiraipall&..a on hoi tnnut, 1 uol topäiill:kun ilmoi tttl.t1 &~ia.at8. 

PiW.tIlaja..T1 Päli1ntendentintolr.li3tollG edellä L<y:.Jnnottyjcn 01-

kow:slen peruutto.mlsta. jo. konttorin tai tOlt.,iston le.klmut

tumis a v.arten . Perusteltu esitys on n~initun huolto9~~111-

lc~n toimesta tohtU:tlu; milloin llr enoo prJJc01twvo. syy rlnta
makol. ttorin tai -aaloimiston sijot tuspaike.n s11rtäruiseen. 

7 §. 

PlntGJlllll:onttm:'len ja -aslolmlatojcn tarvitso:mn.t huoneistot 1<; -

p :nneen jo. valolp..oen luo"l/Utattvtn nille 6 '~:n 1. kohdan 3. momcnt:1.son 

nminitw1 sotilnsvlranoraalson tO'~aesta, sotl1~srnajo1tuslnln rnw{enn nlin 

pitkäksi a.ikaa., kuin ni'tden tehtbivät puoluC!tusV'o rnain rabl.1huollon suo

rlttc.jlna s1tä ejellyt~v~t. 

~:l ~ . 

l~lk~li rlnta.ma.konttorlen ja -astolmlstojen henkilöl .. tt r1aIl r:lUO

nl tuksoa jhr je:ltely muuten tuottaisi ylivoimaisia. vaikeultsla oikeute

tu .... n bo1.(ld t kullo.1.r< 1n vo1ma.ssa oleVien mllt:rliyoton muka.:'\!1 kOl."Vll sta 

~C,GtL.n.n S8.runt:k'1n vaI tton muonl tuu. Tfu.ill~l 01 WUolOIl saa!!llso1::s1. on 1':"_ ta.

Lf"t a !..L l)fl1kun esimler.on ktilil1nyttUvu, edellä 6 §: r.. 1. kohdan 3. monent '· 3-

8 & .,.nlll tun sotil 3vlranonnlson puoleen . 
q R " ~. 

RlntD.r.'.ru'onttorien jo. -l1sioimlstoje! henkilölmn.ta. on olkcutot

t' 1 korvausta vastaa SM.."!1l18 .. tUj:>pcelli ta lli.li.k'ir n - ja sniraal".4oito& 

..J llolu5tusvolmc.in. UWl-:1 t.!:i.huollon· taholta niidon tliiiräystcn Bllm.o.n, jot 

ka l~ullolnkin ovat s11n" hteessa votmEtssa. 

10 §. 

Puolustusvoimat auor!. tt...'lvat ne kLlstannuksct 1 jOthl .'J.1l1cut ITJ.t 

rlntruJakonttorollle jc. -o.slo1.mlstd11e asennstulsta puholin.l.:oD.olsW" 

raJ::cnnotui.otu tl1n.n.jajot>..do .. stu; pul1.el1mlell vuosi vuokrista, tilt.. . .."t "e,johto

jo!!. kUl1 1osso.pldosta. sekii vlrlw.pu.helulsta. 

Rintam.::'ltolmipn.lklmvorkoston keskusaslamiohello se!:::": rlnt"rm.l~ontto-

1'ler ja -asi 11'jiotojSll johtajille voidt~nn PuEmaj'ln Vlesti1:oEloLtajv.ll 

to: ~ysti.i eri anowu...l{sesta. myönti.ili. sv. /sotl1asvirl{a/ puheluol1~cul3 ldlreell1-

8133:: virka-asIoissa.. 

11 §. 

Puolustusvoimn.ln 1"aho1tushuoltoa koskevia aslotta l!OitGa Pili'. jan 

:'~:~: 1 ~ltondentlntoit11stossD. oriko1non pu.i1.maja.n ja Suomon p .• l~ln v~Ll1nen 

~'_-1 1 f Q ...-'sccrl. 

Käs~ystJ.i: 

PäLant llde ttl 
Kenraali uajuri mork e Verner GuatursBon. 

To~1stopäälllkkä 
J.!.verstiluut ~lntti Toi vo 

/). T 1vo 
Jä.1.jcr '1:jl~s0l1 todista'v"o.t o11<e~\1~si: I-<..-fr~ 

Snlonlus 
Salon:!..ua. 
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