
'-..... 

Suomen Senaatin päätös 
leipäviljan kulutuksen järjestämisestä. 

o 

TYOVÄENLIIKKEEN KfU"'S;;;'~O-""'--" 
KIRJAS TO 

-_._ . . -- . __ .- ~ 

338.43(480) K SUOMEN 
SUomen senaatin päätös leipäWjan kulutu 

Helsinki, Työväen Sanomalehti Osakeyhtiö 



• 

Helsinki 1917, Työväen kirjapaino. 



Suomen Senaatin päätös 
Leipäviljan kulutuksen järjestämisestä. 

Annettu Helsingissä 5 p?nä kesäkuuta 1917. 

Erilaisen omaisuuden käytöstä sodan aheutlamissa poik-
keuksellisissa oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun 
lain nojalla, jota tässä päätöksessä sanotaan elintarvelaiksi, 
on Senaatti, saadakseen maassa olevan leipäviljan riittämään 
ja jakaakseen sen eri viestöryhmien kulutustarpeen mukaan 
tasaisesti väestön kesken, leipäviljan kulutuksen järjestämi. 
sestä antanut seuraavai määräykset: 

I §. 
Siksi kun 1917 vuoden sato joutuu käytettäväksi, järjestää 

valtio viljan kulutuksen kesäkuun 17 päivän ja syyskuun 
15 päivän välisenä aikana niinkuin alempana määrätään. 

2 §. 
Kaikki valtiolle kuulumaton vehnä-, ruis- ja ohravilja, 

puimatonkin, paitsi tänä keväänä kylveltävää ohransiementä, 
näistä viljalajeista valmistetut jauhot kaikki ryynit sekä leipä 
ovat kesäkuun 17 päivästä alkaen takavarikossa. · 

3 §. 
Edellisessä pykälässä mainitusta päivästä alkaen on kiel-

letty ilman Senaatin Kamaritoimituskunnall Elintarveosasion 
suostumusta: 

myymästä jauhamatonla vehnää, ruista tahi ohraa, paitsi 
mikäli kunnan elintarvelautakunta antaa siihen luvan; 

myymästä jauhoja, joiden valmistamiseen 011 käytetty 
vehnää , ruista tahi ohraa, sekä ryynejä ja leipää, ellei ostaja 

, 
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esitä elilarvelautakunnan lupakirjaa taikka valtion jauho- jai 
leipäkortlia, josta myyjän silloin on leikatlava irti ostetun 
tavaran painoa vastaava määrä lippuja; sekä 

ravintoloissa ja ruokapaikoissa tarjoamasta ruokaa, joka 
on valmisteltu pääasiallisesti jauhoista, ryyneistä tahi leivästä, 
vaatimatla ruokaan käytettyjen jauhojen tahi ryynien painoa 
vastaavaa määrää leipälippuja. 

Ennenkuin valtion jauho- ja leipäkortit saadaan jaetuiksi, 
ei tässä pykälässä mainittu kielto koske sitä myyntiä, joka 
tapahtuu asianomaisen kunnan toimeenpanemaa korttijärjes-
telmää tai muita määräyksiä noudattamalla. 

4 §. 
Mikäli takavarikoitu vilja puidaan, vapautuvat takavari-

kasta puhtaaksi puidul oliet ja ruumcnet. 

5 §. 
Ilmoitnsten keräämistä varten maan viljavaroista on jo-

kaisen kiinteistön alueella asuvista talouksista eli ruokakun-
nista asianmukaisesti vahvistetun kaavakkeen mukaan laa_ 
dittava talouslueltelo, jossa mainitaan ruokakuntien päämies-
ten nimet ja ruokakuntien jäsenten lukumäärä. 

Talousluetteloon on myös merkittävä yleiset laitokset, 
viljatavarain kauppaa harjoittavat liikkeet, leipomot, myllyt, 
teollisuuslaitokset, yhtiöt ja osuuskunnat sekä yksityiset henki-
löt, joilla saattaa olla 2 §:ssä mainittuja elintarpeita hallussaan. 

6 §. 
Jokainen, jolla on hallussaan 2 §:ssä main!ttuja elinlar-

peita, taikka kauraa, puitua tai puimatonta, kaura- ja rehu-
jauhoja lai leseilä, mikäli ne saattavat, vaikkapa hätätilassa-
kin, kelvata ihmlsravinnoksi, on velvollinen ilmoittamaan, 
kuinka suure! hänen varastonsa ovat kesäkuun 17 päivänä 
1917 kello viisi aamulla. Jos ohra on kylvämältä, on kyl-
vettävän ohransiemenen määrä myös ilmoitettava. 

Ottaen huomioon. viljan kulutuksesta annetut määräyk-
set, ilmoitlakoon tavaran haltija samalla, mitä hän vilja-
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varoistaan tahtoo käyttää itsensä ja ruokakunlansa tahi mitä 
yleisiin laitoksiin tulee, niissä olevien hoidokkien ja laitok-
sen ruuassa olevan palveluskunnan elatukseksi sekä jos hän 
on maanviljelijä, kuinka paljon vehnää ja ruista hän tarvit-
see siemeneksi ennen ensi syyskuun 15 päivää. 

!lmoluksel on annettava elintarvelautakunnalle viimeis-
Iään mainiiun kesäkuun 21 päivänä. Ne kirjoitetaan kaa-
vakkellle, joita lähetetään e!intarvelautakunnille ilmoilusve!-
vollisille jaettaviksi. 

7 §. 
Ruokåkunla saa takavarikoidusta tavarasta aluksi pitää 

hallussaan olevat ryynit, mikäli niiden määrä yhteensä ei 
nouse enempään kuin 3 kiloon henkeä kohti, ja muita 
viljavaroja yhteensä korkeintaan 4 kiloa kutakin ruokakun-
nan jäsentä varten. 

Sen viikon lopussa, jonka kuluessa valtion jauho- ja 
leipäkortit jaetaan, kadottavat kunnalliset jauho- ja leipä-
kortit, missä sellaisia on olemassa, voimansa muualla paitsi 
Helsingissä. 

8 §. 
Alkaen kesäkuun 24 päivästä saavat eri väestöryhmät 

toiStaiseksi elaluksekseen käyttää viikottain seuraavat määrät 
takavarikonalaisia elinlarpeita, nimittäin: 

1. ruoka kunnat, joiden jäsenet tekevät henkistä tahi 
kevyttä ruumiillista työtä, 1,050 grammaa jyviä, jauhoja 
ryynejä ja leipää yhteensä kutakin ruokakunlaan kuuluvaa 
henkeä kohti; 

2. ruokakunnat, joiden jäsenet tekevät pääasiallises.ti 
raskasta ruumiillisia työtä, 1,680 grammaa jyviä, jauhoja, 
ryynejä ja leipää yhteensä henkeä kohti; sekä 

3. ruoka kunnat, joiden jäsenet tekevät ulkoilmassa ras-
kasta ruumiillista tyÖtä, 2,100 grammaa jyviä, jauhoja, ryy-
nejä ja leipää yhie~nsä henkeä kohti. 

Ruokakunnalla, jonka hallussa on 2 §:ssä mainittuja elin-
tarpeita, on oikeus pidättää niitä clatuksekseen yhteensä sen 
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verran kun edellä on sanottu, jolloin kuitenkin kilo . jauha-
matonta ohraa katsotaan vastaavan 750 grammaa muuta viljaa. 

Elinlarvelautakunla ratkaisee saamainsa ohjeiden mukaan 
mihin ryhmään kukin ruokakunla on luettava. 

Jos ilmotukset maassa olevista vilja varoista antavat sii-
hen aihetta, voi Senaatti kululuskauden keslll.t'SS3. muuttaa 
viikkoannosien määrää, jolloin otetaan huomioon etupäässä 
maanviljelysväeslön annoksien lisääminen. 

9 §. 
Hehtaarin suuruisen peltoalan kylvämislä varten on lupa 

käyttää siemeniä enintään 200 kiloa vehnää tahi 175 kiloa 
ruista tai 240 ki loa ohraa. 

10 §. 
Ruokaku!1nan päämies, joka on oltanut määrätyn ajan 

pitääkseen huolta rqokakuntansa leipäviljan tarpeesta tahi 
käyltääkseen määräpaljouden siemenviljaa maanviljelykses-
sään, älköön ilman elintarvelautakunnan lupaa käytläkö hä-
nen huostaansa sitä varten jätetystä viljamäärästä mitään 
muuhun kuin ilmoitelluun tarkoitukseen eikä myöskään 
ruokakuntaan kuulllvain henkilöiden elatukseen kuukaudessa 
enempää kuin sen kuukauden osalle jakautuu. , .r--

11 §. 
Kaikki takavarikkoon pantu vilja, jota ei o le lavaran 

haltijalle myönnetty hänen itsensä ja rtIokakuntansa eläitä· 
miseen tahi siemeneksi, 011, ellei poi kkeusta myönnelä, elin_ 
larvelain 9 §:n mukaan korvauSla vastaan luovuttt1ava val-
tiolle, joka järjestämällä elintarpeiden kaupan sekä jakamalla 
jauho- ja leipä kortteja pitää huolen niiden kulutllstarpeen 
tyydyttämisestä, JOIlla itsellään ei ole riittäviä viljavaroja. 

12 §. 
Jos jolla kin on toiselta saatavan:! vi ljaa korvau kseksi 

työstä tai etalu kseksi, tulee hänen vilj:lrl sijasta ottaa vastaan 
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rahaa sen hinnan mukaan, minkä valtio maksaa luovuIe-
tosia viljasta. 

13 §. 
Tavaran haltija on velvollinen korvausta vaslaan kuljet-

tamaan valtiolle luovutettavan tavaran, mikäli hän omistaa 
tarpeelliset kuljetusneuvot, si ihen kunnan piirissä olevaan 
paikkaan , jonka elinlarvelautaku nta määrää. 

14 §. 
Korvauksen valtiolle luovutelusta tavarasta ja sen kulje-

tuksesta suorittaa elintarvelautakun la. Ellei luovuttaja tyydy 
tarjottuun korvaukseen, jää asia elintarvelain 12 §:ssä maini-
tun arviolaulakunnan ratkaistavaksi. 

15 §. 
Määräysten antamisesta tavaran haltijalle on voimassa, 

mitä on säädetty kirjallisen haasteen liedoksianlamisesta sille, 
jolla on maassa tietty asuinpai kka. 

16 §. 
Kuluttajille myävän tavaran hinta määrätään siten, 

että luovuttajalle maksettuun hintaan lisätään kuljetus- y.m. 
kustannukset sekä myyntipalkkio. 

11 §. 
Viljankulutusjärjestelyn ylin valvonta kuuluu Senaatin 

Kamari!oimituskunnan Eliritarveosastolle. 
Kunkin läänin asetetun lääninkomitean tehtävänä on kun-

tien elintarvelautakunnilta saamiensa, 6 §:n mukaan anne-
tuista ilmoituksista laadittujen yhleenvetojen perusteella las-
kea läänin väestön leipäviljan tarve ja läänissä olevien vilja-
varastojen suuruus, hankkia viljaa niihin kuntiin, joissa va-
rasto! ovat riittämättömät, toimittaa läänissä ehkä o leva yli-
jäämä sinne, missä ilmoitetaan olevan puutetta. sekä valvoa 
kuntain elintarvelautakuntain toimintaa. 

Kunnan elinlarvelautakunta pitää lähinnä huolta viljan-
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kulutuksen järjestelystä piirissään. Sen lisäksi mitä edellä 
on e1inlarvelaulakunllan tehtävistä mainittu, tulee elinlarve* 
lautakunnan antaa ruokakuntien päärniehille paätös siitä 
mitä ruokakunnilla on oikeus viljavaroistaalI käyttää ja mitä 
niiden on valtiolle luovutettava, laatia kUlwassa olevista 
vilja varoista annettujen ilmoitusten perusteella yhteenveto, 
josta näkyy kuinka paljon kunnassa on viljaa käytettävänä 
sekä paljonko viljaa kulutuksesta annettujen määräysten mu-
kaan on tarpeen kunnan våestön elatukseksi ja siemeneksi, 1 
panna valtiolle luovutettu vilja varastoon, pitää huolta sen 
puimisesta ja jauhattamisesta, mikäli se ei vielä ole tapahtu-
nut, ja järjestää myynti kuluttajille. 

Elilltarvelautakunnalla on oikeus koktuullista palkkiota 
vastaan jättää valtiolle luovutetun viljan kuljetlaminen, laa-
dun tarkastaminen, varastoonpano, jauhattaminen ja myynti 
yhdelle tahi useammalle paikkakunnalla toimivalle kauppa-
liikkeelle. 

18 §. 
Kaupunkien maistraatit ja maalaiskunliin asetetut vaali-

lautakunnat ovat velvolliset olemaan elintarvelautakuntain 
apuna viljankulutusjärjestelyä toimeenpantaessa. Erityisesti 
on maistraattien ja vaalilautakuntain asiana koota 6 §:ssä 
mainitut ilmoitukset, toimittaa ilmoitusvelvollisiHe apua nii-
den kirjoittamisessa, alustavasli tarkastaa ilmoitukset ja pitää 
loinla ilmeisten virheiden oikaisemisesta, lehdä ehdotus siitä, 
kuinka paljon 8: §:n määräysten mukaan vilja varoja on 
ruokakuntien käytettäväksi jätettävä ja paljonko valtiolle on 
luovutettava sekä jakaa jauho- jå leipäkortil. 

19 §. 
Senaatin Kamariloimituskunnan Elintarveosasto antaa 

tarkempia ohjeita viljankulutusjärjeste1yn toimeenpanost3. 
Helsingissä kesäkuun 5 päivänä 1917. 

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, 
Senaattori W~inö Wuolijoki. 

Victor Wikman. 
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