
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ .

Helsingissä,

syyskuun 26 p:nä 1941.

Kansanhuoltoministeriön ravitsmisliikkeissä
tarjoiltavan ruoan ja virvokkeiden sekä niiden
ylimmistä hinnoista elokuun 12 p:nä 1941 an-
nettua ja syyskuun 1 p:nä 1941 voimaanastu-
nutta kansanhuoltoministeriön päätöstä ovat san-
gen monet ravitsemisliikkeiden harjoittajat ryh-
tyneet varsin mielivaltaisesti tulkitsemaan, minkä
johdosta on syntynyt väärinkäsityksiä, jopa rik-
komuksiakin mainittuja säädöksiä vastaan.
Niinpä annetuissa laskuissa ei ole ollut liikkeen
nimeä eikä niihin ole merkitty tarjoillun ruoan
tai virvokkeen nimikkeelle 2 §: ssä määrättyä
numeroa eikä liioin annosten lukua (montako
annosta esim. kahvia, teetä j.n. e.). Hinnastoi-
hin ei ole merkitty, minkä hinnoitteluryhmän
mukaan veloitus on tapahtunut (kts. päätöksen
9 §). On todettu, että monin paikoin on an-
nokset ja ateriat hinnoiteltaessa ositeltu esimer-
kiksi siten, että niihin kuuluvat vihannekset tai
salaatit on veloitettu erikseen, t. s. käsitelty eril-
lisinä annoksina, vaikka hinnastoa laadittaessa
on edellytetty niitten sisältyvän annoksen tai
aterian hintaan. Siellä taas, missä niitä ei erik-
seen veloiteta, tuodaan niitä totutusta tavasta
poikkeavasti aivan murto-osa, kuten yksi peruna
ja lisäperunoista veloitetaan erikseen. Tuntuu
siltä, että osa ravitsemisliikkeenharjoittajista on
yhtäkkiä unohtanut, mitä ravintolasanastossa an-
noksella ja aterialla tarkoitetaan. On unohdettu,
että annokseen lihaa tai kalaa kuuluu m. m. mää-
rätty määrä perunoita (1 kg: sta raakoja peru-
noita 3—4 annosta). Lisäksi on huomattava, että
erilliseen tai aterian annokseen, johon on kuu-
lunut tai kuuluu esim. kastike, perunat ja pe-
runoitten ohella joku muu lisäke, on ne annet-
tava edelleenkin ilman lisäveloitusta.

Kun ylimääräiset lisäannokset, kuten vihan-
nekset, salaatit, hillot y. m. niihin verrattavat
on useinkin hinnoiteltu aivan mielivaltaisesti,
huomautetaan, että ylimääräisiä lisäkeannoksia
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hinnoiteltaessa on noudatettava ehdottomasti
päätöksessä olevan hinnaston nimikettä N:o 143.

Päätöksen 8 §:ssä määrättyjen ateriain (N:ot
223, 226 ja 230) käyttöä on koetettu myös estää
järjestämällä ne sellaisiksi, että niistä menee
runsaasti kuponkeja ja että niihin kuuluva läm-
min ruoka ei ole valittavissa. Vieläpä tällainen
ateria paikkapaikoin on kokonaan puuttunutkin.
Näihin aterioihin on ehdottomasti sisällytettävä
myös kupongitta tai korkeintaan osakuipongeilla
saatavia ruokalajeja ja lämpimän ruoan valinta
on tehtävä mahdolliseksi.

Myös kalaruokien kohdalla on havaittu hinto-
jen väärää tulkintaa. Sen johdosta huomaute-
taan, että siinäkin tapauksessa, että kalasta ehkä
on maksettu enemmän kuin 100 mk tai suola-
tusta lohesta enemmän kuin 160 mk, jotka pää-
töksessä on edellytetty korkeimmiksi ostohin-
noiksi, ei asiakkaalta saada annoksesta veloittaa
korkeampaa hintaa kuin mitä kussakin hinnoit-
teluryhmässä nimikkeiden N:o 110 ja 130 koh-
dalla on mainittu.

Edellämainitut epäkohdat on viipymättä pois-
tettava. Annoksien ja ateriain ohella on tarjoil-
tava kaikkia niihin tavallisesti kuuluvia elintar-
vikkeita ja aikaisemmin tavaksi tulleessa mää-
rässä.

11 §:ssä on määräys, että päätös on sopivalla
tavalla pidettävä yleisön nähtävänä. Senvuoksi
se on joko ripustettava seinälle tai liitettävä hin-
nastoihin. Jos tällainen järjestely tuottaa vai-
keuksia, saadaan päätös säilyttää kassassa, mutta
on tällöin ruokalistaan tehtävä merkintä, että
se pyydettäessä on sieltä nähtäväksi saatavissa.

On luonnollista, ettei päätöksessä olevien tär-
keitten määräysten mielivaltaista tulkintaa eikä
yliolkaista noudattamista tulla sallimaan, jonka
vuoksi kaikista rikkomuksista tullaan nostamaan
syyte ja saattamaan rikkojat rangaistukseen.
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Samalla kun kiinnitetään huomiota siihen, että
useat ravitsemisliikkeet hinnoitteluryhmää anoes-
saan ovat lähettäneet jäljennöksen vanhentu-
neesta lääninhallituksen elinkeinoa koskevasta
päätöksestä, huomautetaan, että tällaisessa ta-
pauksessa on ehdottomasti kiireellisesti toimitet-
tava uusi oikeaksi todistettu jäljennös 18/2 1938
annetun ravitsemisliikkeitä koskevan asetuksen
edellyttämästä luokituspäätöksestä.

Päätöksen 2 §:n hinnoitteluryhmässä on ha-
vaittu nimikkeiden 123 ja 143 kohdalla paino-
virheitä: nimikkeiden 4 ja 5 sekä 6 ja 7 ryh-
missä olevat %-luvut ovat vaihtaneet paikkaa.

Kansanhuoltoministeriön puolesta:

V. t. osastopäällikkö Erkki Hämäläinen.

Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.

Oikaistuina tulevat edellämainittuihin nimikkei-
hin kuuluvien hinnoitteluryhmien %-luvut ole-
maan seuraavat:

1/58 °/ 2/50 °7 3/48 °/ 4/43 c/ 5/40 °/

6/38 °/ 7/35 °/ 8/30 °/

Tässä yhteydessä ilmoitetaan, että kansanhuol-
toministeriön k. o. päätöstä on saatavana Valtio-
neuvoston julkaisuvarastosta. Taskukokoa oleva
vihkonen maksaa mk 1: 50. Kansanhuoltolauta-
kunnat eivät toimita näitä päätöksiä ravitsemis-
liikkeille, vaan on kunkin itsensä ne hankit-
tava.

Osastosihteeri A. Wuorikoski.


