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P oMo 

Rauhan aikana ei oltu tehty suunnitelm.ia joukkojen rahoituk

sesta mahdollisen so dan varalta. Talvisodassa se ei kuitenkaan tuotta

nut sanottavam~ia haitt oj a, kun peräännyttäess ä pa nkit yleensä evakuoi

tiin hyvinkin myöhäisessä vaiheess a . Ta lvisota sen lis äksi ei kest änyt 

kuin l yhyen ajan. Välirauhan aikana ei joukkojen rahoitushuollon j är

jestämiseen kiinnitetty myöskä än huomiota, nähtä vä sti juuri sen takia, 

e tt ä t alvi sodassa rahoitushuolto, kuten jo a lus sa mainitt i in, j ä rjestyi 

suuremmitta vaikeuksitta. 

Nykyisen sodan ale ttua ja muututtua varsin nope asti hyökkäys 

sodaksi, joutui rahoitushuolto uut een vaiheeseen sen j ä lkeen kun j ouk

korame ylittivä t Mos kovan rauhan rajan ja kärjistyi yhä enemmän mitä 

kauemmaks i joukot etenivä t vihollismaahan. Vaikeudet johtuivat sii tFi , 

ett ei pankkilaitoksia kyllin nopeasti siirrettyetenevien joukkojen pe

r äss ä . Kun t i lanne alkoi muuttua kestämättömäksi, sovittiin Pä äint. 

osaston toimesta Suo:::nen Pankin kanssa siitä , ett ä se pe rustaa tarpeel

lisen määrän rintamakontto reit a ja -asioimis toja huolehtimaan puolus

tuslaitoksen rahoituksesta val loitetulla a lueella . Rahoitushuollon suo 

rittamisesta annetussa Pääint.os a ston ohjee ssa määriteltiin yksi tyis

kohta isesti Suomen Pankin ja puolustus l aitoksen suhde k .o. asiassa. 

Siinä m. m. j ärjestettiin rintamakonttoreiden ja asioimisto j en henkilökun

nan muonitus , sairashoito ja oike us sotilaskuljetusto distusten s aamiseen 

komennus-, siirto- tai lomamat ko ja varten. 

Suomen Pankki perustikin sitten Pääint.osa ston osoitusten mu

kaa n rintamakonttoreita vallatulle alueelle ja asioimistoja Suomen puo

le lle l ähell e rajaa. Ni i s t ä suurimman aj an ovat olleet toiminnassa kol

me rintamakonttoria ja kaksi r intama - asi oimi s toa. Tähän saakka s aa tuje n 

kokemuksien perusteella voidaa n mainita , ettE nykyinen rahoitusjärjes

telmä on pystynyt suoriutumaan joukkojen rahoituksesta vars in hyvin. 
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Milloin on sattunut joitakin häiriöitä, on syys useimmiten ollut 

haettavissa muualta kuin Suomen Pankista tai rintamakonttoreista tai 

-asioimistoista. 

Rintamakonttoreiden samoinkuin -asioimistojenkin henkilö

kunnan määräsi Suomen Pankki. Konttoreiden asimiehiksi määrä ttiin 

upseerin arvon omaavat pankin virkamiehet. Palveluksen laadun vuoksi 

he käyttivät sotilasvirkapukua, jonka he omalla kustannuksellaan jou

tuivat hankkimaan , koska heitä ei kutsuttu reserviläisinä palveluk

seen. Siitä myös johtui, ettei heitä enempää kuin muitakaan rintama

konttoreissa palvelevia alistettu kurinpidollisessa suhteessa mihin

kään joukko-osastoon. Heidän ylennysasiansa käsitellään samojen peri

aatteitten mukaan, joita noudatetaan reserviläisten ylennyksissä rau

han aikana. Palvelukseen kutsumattomuus aiheuttaa myös sen, ettei min

käänlaista merkintää sota-aikana suoritetustapalveluksesta voida teh

dä heidän sotilaspasseihinsa. 

Nykyisen sodan antamien kokemuksien mukaan on myös rahoi

tushuolto katsottava joukkojen huoltoon kuuluvaksi ja siinä mielessä 

se suunniteltava tulevaisuutta silmälläpitäen. Tällöin olisi huomioi

tava seuraavat näkökohdat: 

1) rintamakonttoreiden ja -asioimistojen miespuolinen henkilö

kunta kutsutaan palvelukseen Suomen Pankin Johtokunnan ehdotuksen mu

kaa n , 

2) t arvittavan naishenkilökunnan määrää Suomen Pankin J ohtokun

ta mieluummin lottaj ä rjestöön kuuluvis ta virkailtjoistaan , 

3) rintamakonttoreita tai - '- asioimistoja perustetaan yksi kul

l ekin armeij akunnalle , joka määr ää niiden sijoituksen tilanteen mu

kaan, 
4) puolustusla itoksen to imesta j är jes t et ään rintamakonttoreille 

ja -asio imistoi lle tarpeelliset toimi pai kat , joiden l ämmityks estä , 

val aistuksesta, pu~e linyhteyksistä y .m. ei Suomen Pankk ia veloiteta, 

5) Suomen Pankki ei puoles t aa n veloita puolustuslaitos t a min

käänla isista toimituspal kkioist a y . m. 

6) Suomen Pankki vastaa rintamakonttoreiden j a - as i oimi stoj en 

pankki teknill isestä puo lesta , 
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7) rintamakonttoreiden toiminnan yliyal.voja puolustuslaitok

sessa on Pääintendentti. 

Edellämainituilla toimenpiteillä saataisiin aikaisemmin 

mainitut epäkohd.at ( sotilaspuku, kurinpito, ylennys y.m. ) pois

tettua. Nyt voitaisiin edelläehdotetun rahoitushuollon j ä rjestelyn 

johdo sta huomauttaa, että muutkin puo lustus lai to sta Dal velevat val 

tion virastot pitä isi rinnastaa muonituksen, vaatetuksen, päiväraho

jen j.n.e. Suomen Pankin r intamakonttoreihin, mutta sJihen voidaan 

lyhyesti vastata , etteivät ne palvele yksinomaan puolustuslaitosta 

kuten rintamakonttorit tekevät. Rinnakkaistapaukseksi esitetään 

kenttäposti • 




