
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ

Helsingissä,
26 päivänä toukokuuta 1945.

Meijereiden voi- ja juustovarastot
1. 5. 1945 ja 1. 6. 1945.

Valtioneuvoston tekemän päätöksen mu-
kaisesti tulevat tuottajille maksettavat mai-
don ja voin hinnat nousemaan toukokuulla
kauppaan toimitetuista tuotteista siten,
että hintojen koroitus maksetaan valtion
varoista aikaisempia huomattavasti kor-
keammilla vakauttamispalkkioilla, ja 1 päi-
västä kesäkuuta lukien siten, että sekä mai-
totaloustuotteiden vähittäishinnat että nii-
den hintojen vakauttamispalkkiot muuttu-
vat. Toukokuulla tuottajalle maksettavat
hinnat tulevat olemaan jonkun verran al-
haisemmat kuin 1. 6. lukien suoritettavat
hinnat.

Yllämainittujen muutosten johdosta val-
tioneuvosto on 22. 5. 1945 antamallaan pää-
töksellä määrännyt, että kauppaliikkeiden
ja meijereiden on luovutettava valtiolle
1. 6. 1945 omistamansa, varastossaan ja
kuljetettavanaan oleva voi ja juusto sekä
hallussaan mainittuna päivänä oleva muun
liikkeen tai meijerin omistama voi ja
juusto. Päätöksen tarkoituksena on saada
perityksi valtiolle hinnanero, joka näistä
varastoista muutoin maitotaloustuotteiden
hintojen noustessa jäisi omistajan hyväksi.

Luovutusmääräys merkitsee käytännössä
meijereihin nähden seuraavaa:

Inventointi. Meijerin tulee antaa tiedot
hallussaan olevista voi- ja juustomääristä
KH-lomakkeella N:o J 301. Näitä lomak-
keita toimitetaan meijereille tämän mu-
kana. Lomake on täytettävä neljänä kap-
paleena, joista yksi jää meijerille ja muut
kolme kappaletta toimitetaan kansanhuolto-

3817/45

Meijereille.

lautakunnalle mahdtllisimman pian inven-
toinnin jälkeen ja viimeistään kesäkuun 25'
päivänä. Jotta meijeri voisi tarkistaa an-
tamansa tiedot varastomääristä ja voin luo-
vutuksesta keskus- ja juustotukkuliikkeeltä
saamiinsa ostokuitteihin, ilmoituksen jättö-
aika on määrätty näin myöhäiseksi. Mei-
jerin antamien tietojen tulee olla yhtäpi-
tävät toukokuulta tehtävän vakauttamis-
palkkioselvityksen E 191 kanssa. Jos eroa-
vaisuuksia jostakin syystä aiheutuu, on syy
tähän KH-lomakkeen J 301 yhteydessä tar-
koin selostettava.

'Lomakkeen täyttäminen- Meijerin tulee
täyttää varastoilmoitus J 301 huolellisesti
ja asianmukaisesti. Tavaran astia-, laa-
tikko- tai kappalemäärä on merkittävä tar-
koitusta , varten varattuun sarakkeeseen ja
sen viereen vastaava nettokilomäärä täysin
kiloin, jolloin pyöristys tapahtuu lähinnä
pienempään kokonaislukuun.

Meijerivoin varastoista on ilmoitettava:;
a) 1. 5. 1945 aamulla varastossa jamatkalla
keskusliikkeelle olleen voin määrä (selvi-
tyksessä E 191 kohdassa 11 ilmoitettava
voimäärä), b) toukokuun aikana keskus-
liikkeelle ostokuittia ja kulutukseen luovu-
tustodisteita vastaan luovutetun voin määrä
(selvityksessä E 191 kohdissa 14—16 ilmoi-
tettavat määrät yhteensä) ja c) 1. 6. 1945
aamulla, varastossa olevan voin määrä (sel-
vityksessä E 191 kohdassa 18 ilmoitettava
määrä).

Kotivoin varastosta on ilmoitettava mei-
jerin hallussa oleva kotivoimäärä 1. 6. 1945
aamulla.

Juuston osalta on varastoilmoitus teh-
tävä eriteltynä seuraavasti:
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Sen meijerivoivaraston osalta, mikä mei-
jerillä on hallussaan 1. 6. 1945 ministeriö
perii joko suoraan tai keskusliikkeiden va-
lituksella 1. 6. jälkeen saatavien" ja touko-
kuulla saatujen hintojen (koroitettu va-
kauttamispalkkio mukaan luettuna) välisen
eron.

Emmentaljuustosta on ilmoitettava mei-
jerin varastossa 1. 6. 1945 oleva määrä
a) tammikuussa 1945 tai sitä ennen val-
mistettua, b) helmikuussa 1945 valmistet-
tua ja c) maalis—toukokuussa valmistet-
tua juustoa.

Muusta juustosta on kunkin kalenteri-
kuukauden aikana valmistettujen juustojen
määrät ilmoitettava erikseen. Lomakkeen
mukaisesti on'ilmoitukseen merkittävä juus-
ton kappale- ja kilomäärän lisäksi juuston
nimi, valmistuskuukausi ja juuston rasva-
pitoisuus kuiva-aineessa.

Juuston kilomäärä on ilmoitettava meije-
rin kirjanpidon ja vakauttamispalkkioselvi-
tysten mukaisesti. Varastoilmoitus ei koske
kuoritusta maidosta valmistettua säännös-
telyvapaata juustoa.

Hinnaneron periminen- Meijereiden osalta
tapahtuu hinnaneron periminen valtiolle
niiden hallussa olevista voi- ja juustovaras-
toista seuraavasti:

Meijerivoi. Siitä varastosta, joka meije-
rillä on ollut hallussaan 1. 5. 1945 mak-
setaan meijerille hinta, joka vastaa keskus-
liikkeen huhtikuussa 1945 luovutetusta mei-
jerivoista maksamaa tilityshintaa. Meijeri-
voin luovutuksen perusteella toukokuulta
maksettava vakautamispalkkio tätä varasto-
määrää vastaavalta osalta on 26 markkaa
kilolta. Mikäli vakauttamispalkkioon oi-
keuttava toukokuun aikana luovutettu mei-
jerivoimäärä on suurempi kuin meijerin
hallussa 1. 5. 1945 ollut meijerivoivarasto,
ei hintaeroa synny, koska meijerin saama
vakauttamispalkkio varastoa vastaavalta
luovutukselta, on sama kuin huhtikuussa.
Vain k. o. varastomäärän ylittävältä mei-
jerivoin luovutuksen osalta maksetaan tou-
kokuulla koroitettu vakauttamispalkkio.
Jos k. o. kuukauden aikana luovutettu
määrä on pienempi kuin meijerivoivarasto
1. 5.1945, kansanhuoltoministeriö tulee suo-
raan tai keskusliikkeen välityksellä peri-
mään ylimenevältä osalta meijereiden 1. 6.
jälkeen meijerivoista saamien hintojen ja
huhtikuussa 1945 saamien hintojen välisen
eron-

Esimerkki N:o 1.

Esimerkki N:o 2.

Juusto.

vakauttamispalkkioon
oikeuttava voin luo-

vakauttamispalkkioon
oikeuttava voin luo-

Kotivoi. Ministeriö tulee suoraan las-
kuttamaan niitä meijereitä, joilla 1. 6. 1945
on hallussaan kotivoita, uusien ja aikaisem-
pien tukkumyyntihintojen välisellä erolla.

Emmentaljuusto. Toukokuun aikana luo-
vutetusta emmentaljuustosta, joka on val-
mistettu tammikuussa 1945 tai sitä ennen
maksetaan huhtikuussa voimassa ollut va-
kauttamispalkkio eli 13 markkaa kilolta.
Hinnaneron periminen ei siis tältä osin ai-
heuta enempiä toimenpiteitä.

Toukokuun aikana luovutetusta 1. 2. jäl-
keen valmistetusta emmentaljuustosta ei
hintaeroa peritä. Tästä juustosta saadaan
toukokuun koroitettu vakauttamispalkkio.

Meijerin varastossa 1. 6. 1945 oleva tam-
mikuussa tai sitä ennen valmistettu em-

Meijerin voivarasto 1. 5 1,000kg
„ voin valmistus toukokuulla .. 2,000 „

Yhteensä 3,000 kg

vutus 1,500kg
„ muu voin luovutus .. 750 „

2,250 kg

„ voivarasto 1. 6 750 kg

Meijerille maksetaan vakauttamispalk-
kiöta toukokuulta 1,000 kilosta 26 mk/kg
ja 500 kilosta 68 mk/kg. Ministeriö perii
750 kilosta meijerivoita kesäkuulta ja tou-
kokuulta saatavien hintojen välisen eron
noin 20 mk/kg valtiolle-

Meijerin voivarasto 1. 5 , 1,000kg
„ voin valmistus toukokuulla .. 1,000 „

Yhteensä 2,000 kg

vutus 500 kg
muu luovutus 200 „ 700 kg
voivarasto 1. 6 1,300kg

Meijerille maksetaan vakauttamispalk-
kiöta toukokuulta 500 kilosta 26 mk/kg.
Ministeriö perii 500 kilosta meijerivoita
toukokuulla ja huhtikuulla saatujen hinto-
jen välisen eron sekä 1,300 kilosta meijeri-
voita kesäkuulla ja toukokuulla saatavien
hintojen välisen eron valtiolle.
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mentaljuusto on luovutettava keskusliik-
keelle tai juustotukkuliikkeelle huhtikuussa
1945 vallinneeseen hintaan ja tullaan hin-
taero perimään keskus- ja juustotukkuliik-
keiltä. Meijerin varastossa 1- 6. 1945 oleva
helmikuussa 1945 valmistettu juusto on
luovutettava vastaavanlaisesta juustosta
toukokuulla vallinneeseen hintaan (koroi-
tettu vakauttamispalkkio mukaan luettuna)
ja hinnanero peritään keskus- ja tukkuliik-
keiltä. Myöhemmin valmistetusta juustosta
ei hinnaneroa peritä, vaan juustpsta saa-
daan kesäkuulla ja sen jälkeen vallitseva
hinta.

Muu juusto. Toukokuulla luovutetusta
helmikuussa tai sitä ennen valmistetusta
juustosta maksetaan entinen vakauttamis-
palkkio eli 13 markkaa kilolta, joten hinta-
eroa ei tämän juuston osalta tule synty-
mään.

Toukokuun aikana luovutetusta 1. 3. jäl-
keen valmistetusta juustosta ei hinnaneroa
peritä. Juustosta saadaan koroitettu tou-
kokuun vakauttamispalkkio.

Meijerin varastossa 1. 6. 1945 oleva hel-
mikuussa tai sitä ennen valmistettu juusto
on luovutettava keskus- tai juustotukkuliik-
keelle huhtikuussa 1945 vallinneeseen hin-
taan.

Kansanhuoltoministeriön puolesta:

Osastopäällikkö Onni Toivonen..

Meijerin varastossa 1. 6. 1945 oleva maa-
liskuussa 1945 valmistettu juusto on luovu-
tettava vastaavanlaisesta juustosta touko-
kuulla 1945 vallinneeseen hintaan (koroi-
tettu vakauttamispalkkio mukaanluettuna).
Hinnanero peritään molemmissa tapauk-
sissa keskus- tai tukkuliikkeestä.

Myöhemmin valmistetusta juustosta ei
hinnaneroa peritä, vaan juustosta saadaan
kesäkuulla ja sen jälkeen vallitseva hinta.

Juusto on luovutettava alla mainitussa
sitoumuksessa mainitulle keskus- tai tukku-
liikkeelle viipymättä sen jälkeen kun se on
käytettäväksi kypsynyt.

Sitoumus. Lomakkeen alaosassa on sitou-
mus, jossa meijeri yllä selostetulla tavalla
tapahtuvaa hinnaneron perimistä varten
sitoutuu luovuttamaan voin ja juuston lo-
makkeessa ilmoittamalleen keskusliikkeelle
tai juustotukkuliikkeelle. Sitoumus ja va-
rastoilmoitus on varustettava meijerin alle-
kirjoituksella ja toimitettava sen jälkeen
kansanhuoltolautakunnalle.

Vähittäisliike. Meijerin omistaman vä-
hittäisliikkeen samoinkuin muunkin kaup-
paliikkeen tulee tehdä ilmoitus 1. 6. 1945
hallussaan olleista voi- ja juustovarastoista
kansanhuoltolautakunnalta saatavalle kh-lo-
makkeelle N: o J 300. Hinnaneron näistä
varastoista laskuttaa ministeriö suoraan.

Toimistopäällikkö Äke Virkola.
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