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Maitotaloustuotteiden vakauttamis-
palkkiot.

Selvitysten toimittaminen kansanhuol-
tolautakunnille ja meijereille. Ravintoras-
vojen säännöstelystä 29. 7. 1943 annetun

valtioneuvoston päätöksen (As.kok. n:o
631/1943) mukaan maidon ja kotivoin
hankintaliikkeen on toimitettava tarkkai-
lua ja vakauttamispalkkioiden saantia
varten tehtävä selvityksensä kultakin ka-
lenterikuukaudelta kahden viikon kuluessa
sen päättymisestä lukien selvitysten vas-
taanottajana toimivalle meijerille (KH-io-
makkeella n:o E 192) tai kansanhuolto-
lautakunnalle (KH-lomake n:o 193). Näin-
ollen esimerkiksi elokuulta tehtävä selvi-
tys on toimitettava vastaanottajalle vii-
meistään 14 pävänä syyskuuta.

Meijerin KH-lomakkeelle n:o E 191 laa-
dittava selvitys on toimitettava kansan-
huoltolautakunnalle kultakin kalenteri-
kuukaudelta sitä seuraavan kuukauden ku-
luessa. Elokuulta tehtävä selvitys on siis
jätettävä kansanhuoltolautakunnan tar-

kastettavaksi viimeistään syyskuun aikana.
Hankintaliikkeen, jolla kuukauden aika-

na ei ole ollut maidon eikä kotivoin han-
kintaa ja jolle ei edellisen kuukauden lo-
pussa ole jäänyt maidon tai kotivoin loppu-
varastoa, ei tarvitse tehdä selvitystä. Jos
liikkeelle sitävastoin on jäänyt loppuva-
rastoa, on selvitys tehtävä siitä huolimat-
ta, ettei tuotteiden hankintaa kuukauden

Kansanhuoltolautakunnille,
meijereille sekä maidon
ja kotivoin hankintaliikkeille.

aikana ole ollut. Tämä sen vuoksi, että
tuotteiden luovutus on tarkkailua hoita-
valle selvitettävä.

Laiminlyönnit. Ellei meijeri kahden vn-
kon kuluessa kuukauden päättymisestä
lukien ole saanut sille selvityksensä teke-
vältä hankintaliikkeeltä KH-lomaketta
n:o E 192, meijeri laatii oman selvityksen-
sä ja siihen yhdistelmän hankintaliikkei-
den selvityksistä ja lähettää sen edelleen
ilman puuttuvaa liikkeen selvitystä. Meije-
rin selvityksessä on silloin ilmoitettava
hankintaliikkeen nimi, jonka selvitys
puuttuu, ja tälle mahdollisesti edelliseltä
kuukaudelta jäänyt maidon tai voin lop-
puvaraston määrä.

Jos hankintaliike on jättänyt toimitta-
matta selvityksensä meijerille tai kansan-
huoltolautakunnalle yllä mainitussa mää-
räajassa, on kansanhuoltolautakunnan ryh-
dyttävä liikkeeseen nähden sellaisiin toi-
menpiteisiin kuin tällainen laiminlyönti
säännöstelymääräysten mukaan aiheuttaa.
Vakauttamispalkkiuita ei myöhästyneen
selvityksen nojalla enää makseta. Tark-
kailua varten kansanhuoltolautakunnan on
kuitenkin huolehdittava siitä, että selvi-
tykset tehdään kansanhuoltolautakunnalle.

Poikkeukset. Poikkeustapauksissa voi-
daan, mikäli myöhästyminen on aiheutunut
hankintaliikkeestä riippumattomista syistä,



vakauttamispalkkioiden maksaminen ottaa
myöhästyneenkin selvityksen nojalla käsi-
teltäväksi. Keskusliikkeelle lähetettävään
selvityslomakkeeseen on liitettävä selitys
myöhästymisen syistä ja kansanhuolto-
lautakunnan lausunto asiasta. Jos meijeri
on saanut tällaisen selvityksen sen jälkeen
kun meijeri on laatinut oman selvityksen-
sä, meijeri laatii KH-lomakkeelle n:o E 191

tavanmukaisen yhdistelmän liikkeen sei-
vityksestä ja jättää lomakkeen muilta osin
täyttämättä. Selvitys toimitetaan tällai-

sena kansanhuoltolautakunnan tarkastetta-
vaksi ja edelleen keskusliikkeelle.

Selvitysten toimittaminen keskusliik-
keelle. Toinen kappale selvityslomakkeesta
on viivytyksettä, sen jälkeen kun lomak-

Kansliapäällikkö Martti Kemppainen.

keen tarkastus kansanhuoltolautakunnassa
on suoritettu, toimitettava kansanhuolto-
lautakunnan tarkastusmerkinnöillä sekä
leimalla ja allekirjoituksella varustettuna
keskusliikkeelle. Selvitysten tarkastus kan-
sanhuoltolautakunnassa on suoritettava
mahdollisimman nopeasti. Poikkeusta-
pauksissa voi kuitenkin tarkastus viedä
enintään kahden tai kolmen viikon ajan,
mikäli kysymyksessä on esimerkiksi suuri
maidon jakelumeijeri tai jos selvityksiä on
oikaistava taikka jos niiden johdosta on
hankittava lisäselvityksiä. Tästä huolimat-
ta selvitys voidaan ja on toimitettava kes-
kusliikkeelle viimeistään kahden kuukau-
den kuluessa selvitiekuukauden päätty-
misestä lukien.
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