
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ Kansanhuoltolautakunnille, meijereille
sekä. maidon "ja kotivoin hankinta-
liikkeille.

Helsingissä,
tolikokuun 28 p:nä 1945.

Kiertokirje N:o 207.

Maitotaloustuotteiden vakauttamispalkkiot, maidon hinnan-
alennuskorvaus ja maidon laatumaksutapa.

Vakauttamispalkkiot .

Valtioneuvosto on 24. 5. 1945 uusinut
1. 12. 1944 tekemänsä päätöksen maitota-
loustuotteiden hintojen vakauttamiseksi
sekä kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista. Sen
mukaisesti muuttuvat maitotaloustuotteiden
hintojen vakauttamispalkkiot ja jakelutuki-
palkkiot 1. 5. 1945 lähtien.

mentaljuusto tai ennen maaliskuun 1 päi-
vää valmistettu muu juusto, 13 markkaa
kilolta.

Maidon hankintaliike, joka toimittaa
säännöstelymääräysten mukaiset selvitykset
meijerille, saa vakauttamispalkkiöta meije-
riltä maidon osalta 4 markkaa 70 penniä
kulutukseen luovutettua maitolitraa koh-
den.

Vuoden 1945 toukokuun aikana

Maidon hankintaliike, joka toimittaa sel-
vitykset kansanhuoltolautakunnalle, saa va-
kauttamispalkkiöta maidon osalta 4 mark-
kaa 80 penniä kulutukseen luovuttamaansa
maitolitraa kohden. Siinä tapauksessa, että
liikkeen toimesta ei ole huolehdittu karjan-
haltijoilta vastaanotetun maidon rasvapitoi-
suuden määräämisestä, maidon hinnan va-
kauttamispalkkio on 10 penniä litraa koh-
den edellä mainittua määrää pienempi.

ovat maitotaloustuotteiden vakauttamispalk-
kiot seuraavat:

meijerin osalta:
1) kulutusmaidosta 4 markkaa 85 pen-

niä litralta,
2) meijerivoista 87 markkaa kilolta, jos

voi, on valmistettu ja luovutettu toukokuun
aikana, Sitä voimäärää vastaavalta osalta,
mikä meijerillä on ollut varastossa tai mat-
kalla keskusliikkeelle sanotun kuukauden
1 päivänä, vakauttamispalkkio on kuiten-
kin 26 markkaa luovutettua voikiloa koh-
den.

Kulutusmaidon jakelutukipalkkio. Maidon
jakelun tukemiseksi suoritetaan toukokuulta
meijerille sekä maidon hankintaliikkeelle
jakelutukipalkkiota 20 penniä kutakin osto-
kortin kuponkia vastaan luovutettua mai-
tolitraa kohden. Jakelutukipalkkiota ei siis
suoriteta ostolupaa tai puolustusministeriön
leimalla varustettua ottotodistetta vastaan
luovutetusta maidosta.

Jakelutukipalkkion saamisen ehtona on,
että meijeri tai maidon hankintaliike:

Milloin kansanhuoltoministeriö meijerin
hakemuksesta on päättänyt maksaa meije-
rille vakauttamispalkkiöta valmistetun voi-
määrän perusteella, on toukokuun aikana
valmistetun meijerivoin vakauttamispalkkio
74 markkaa voikiloa kohden.

1) myöntää sellaiselle maidon vähittäis-
kauppaa harjoittavalle liikkeelle, jolle se
luovuttaa ostokortin kuponkeja vastaan
maitoa tämän maidon osalta sallittua ja-
keluvajausta lukuunottamatta 20 penniä
suuremman alennuksen hinnasta kuin aikai-
semmin sekä mikäli meijeri tai, hankinta-
liike on aikaisemmin osaksi tai kokonaan
suorittanut sanotun maidon kuljetuksesta
aiheutuvat kustannukset, osallistuu näihin
kustannuksiin entisen käytännön mukai-
sesti, ja

v 3) toukokuun aikana luovutetusta emmen-
taljuustosta, joka on valmistettu saman vuo-
den, helmikuussa tai. sen jälkeen tai muusta
juustosta, joka on valmistettu maaliskuussa
tai sen jälkeen ja luovutettu toukokuun ai-
kana, maksetaan vakauttamispalkkiöta 68
markkaa kiloa kohden. Palkkion määrä on
kuitenkin, milloin, on kysymyksessä ennen
helmikuun 1 päivää 1945 valmistettu em-
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2) toimittaa kansanhuoltoministeriön
vahvistamaa lomaketta käyttäen, säännös-
telymääräysten mukaisen selvityksen yhtey-
dessä myös asianmukaisen, selvityksen palk-
kion suorittamisen perusteena olevista sei-
koista.

Maidon tilityshinnan laskeminen. Meije-
rillä ja hankintaliikkeellä on oikeus sille ai-
heutuvien korkokustannusten korvauksena
pidättää maidon hinnan vakauttamispalk-
kiosta vuoden 1945 toukokuulta 6 penniä
litraa kohden.

Tämä luettelo on vakauttamispalkkioselvi-
tyksen E 191, E 192 tai E 193 mukana toi-
mitettava kansanhuoltolautakunnalle.

Kansanhuoltolautakunnan tulee selvitystä
tarkastaessaan todeta, että toukokuulla han-
kitusta kotivoista, josta vakauttamispalk-
kiöta anotaan, on maksettu karjan halti-
jalle yllämainittu korkeampi hinta. Muussa
tapauksessa ei selvitystä saa hyväksyä. Kan-
sanhuoltolautakunnan on tehtävä selvityk-
seen . seuraava merkintä: „KHM: n kierto-
kirje N:o 207 mukaisten hintojen, maksami-
nen kotivoista todettu" ja varmennettava
tämä merkintä allekirjoituksellaan.

Kuten edellä on esitetty, on hankinta-
liikkeellä, joka huolehtii karjanhaltijalta
vastaanotetun maidon rasvapitoisuuden
määräämisestä, oikeus saada tästä korvauk-
sena 10 penniä litralta. Edellä mainittu-
jen korkokustannusten lisäksi meijeri tai
maidon hankintaliike saa vähentää karjan-
haltijalle vuoden 1945 toukokuulta suori-
tettavasta maidonhinnasta enintään sen to-
dellisen kustannuslisän, minkä saman vuo-
den maaliskuun 31 päivän jälkeen tapah-
tunut työkustannusten kohoaminen huhti—
toukokuulla on meijerille tai liikkeelle ai-
heuttanut.

Kesäkuun 1 päivästä lähtien ovat maito-
taloustuotteiden vakauttamispalkkiot seu-
raavat :

a) meijerin osalta:.
1) kulutusmaidosta 2 markkaa 85 pen-

niä litralta.

Kotivoin vakauttamispalkkiot toukokuulta
ovat meijerin osalta 75 markkaa 50 penniä
kilolta ja kotivoin hankintaliikkeen osalta
75 markkaa kilolta toukokuun aikana han-
kittua kotivoikiloa kohden.

2) meijerivoista 55 markkaa kilolta. Mil-
loin kansanhuoltoministeriö meijerin hake-
muksesta on päättänyt maksaa meijerille
vakauttamispalkkiöta valmistetun voimää-
rän perusteella, on meijerivoin vakautta-
mispalkkiomäärä 47 markkaa voikiloa koh-
den.

Meijerin tai kotivoin hankintaliikkeen on
toukokuun aikana tuottajalta hankkimas-
taan kotivoista maksettava tuottajalle seu-
raavat hinnat:

3) juustosta 32 markkaa kilolta.
4) kotivoista 47 markkaa 75 penniä ki-

lolta.
b) hankintaliikkeen osalta:

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista
120 markkaa ja

la, kulutusmaidosta hankintaliikkeelle,
joka tekee selvitykset meijerille 2 markkaa
70 penniä litralta;laatuluokkaan II luettavasta kotivoista

115 markkaa.
Jos tuottajalle on aikaisempien määräys-

ten mukaisesti maksettu I laatuluokkaan
luettavasta kotivoista mk 71: 50 ja laatu-
luokkaan II luettavasta mk 69: —, on hin-
tojen ero laatuluokasta I mk 48: 50 ja
laatuluokasta II mk 46: — viipymättä
maksettava jälkikäteen k. o. karjan halti-
jalle.

Ib. kulutusmaidosta hankintaliikkeelle,
joka tekee selvitykset kansanhuoltolauta-
kunnalle, 2 markkaa 80 penniä litralta,
siinä tapauksessa, että liike on huolehtinut
karjanhaltijalta vastaanotetun maidon ras-
vapitoisuuden määräämisestä, muutoin 2
mk 70 penniä litralta;

Jotta meijeri tai hankintaliike voisi, saada
toukokuulla hankkimastaan kotivoista va-
kauttamispalkkion, on sen laadittava luet-
telo karjan haltijoista, joiden tuomasta ko-
tivoista alhaisempi hinta on maksettu. Mak-
settaessa yllämainittu hinnanero karjan
haltijalle on luetteloon hankittava karjan
haltijan kuittaus hinnaneron saannista.

2) kotivoista 47 markkaa 25 penniä ki-
loa kohden.

Kesäkuun 1 päivän jälkeen tuottajalta
hankkimastaan kotivoista on meijerin ja
kotivoin hankintaliikkeen maksettava tuot-
tajalle seuraavat hinnat:

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista
140 markkaa kilolta,

laatuluokkaan II luettavasta kotivoista
.135 markkaa kilolta.
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Maidon jakelutukipalkkiota ei suoriteta
kesäkuulla tai sen jälkeen luovutetusta mai-
dosta.

daan maitoa yhteensä 6 litraa, on tilaus-
kuponkeja irroitettaessa maksettava osta-
jalle maidon hinnan alennusta 6 mk tilaus-
kuponkia kohden eli yhteensä 12 markkaa.
Kun M 3 kortilla 10-päiväkautena saadaan
yhteensä 9 litraa maitoa, on sen tilausku-
ponkeja (3 kpl) vastaanotettaessa makset-
tava hinnanalennusta yhteensä 18 mk. Mil-
loin jakelukausi on 11-päiväinen, on M 2 ja
M 3 kortilla maitoa ostavalle suoritettava
hinnanalennusta kuitenkin 6 mk 60 penniä
kutakin tällaisen jakelukauden tilauskupon-
kia kohden.

Maidon tilityshinnan laskeminen. Mei-
jerillä ja maidon hankinta! iikkeellä on
oikeus sille aiheutuvien korkokustannus-
ten korvauksena pidättää maidon hinnan
vakauttamispalkkiosta vuoden 1945 kesä-
kuulta ja sen jälkeen 4 penniä välittö-
mästi kulutukseen luovutettua maitolitraa
kohden.

Maidon hankintaliikkeellä, joka huolehtii
karjanhaltijalta vastaanotetun maidon ras-
vapitoisuuden määräämisestä, on oikeus
saada ■ tästä kuten edellä on esitetty kor-
vauksena 10 penniä litralta.

Myymälän on heti tilauskuponkia irroit-
taessaan kuluttajalle ilmoitettava, millä ta-
valla lasten maitoannoksista saatava alen-
nus ostajalle annetaan.Lisäksi meijerillä ja maidon hankinta-

liikkeellä on oikeus pidättää jäljempänä
selostetusta hinnanalennuksen myöntämi-
sestä johtuvien korkokustannusten korvauk-
sena 3 penniä kutakin alennettuun hintaan
luovutettua maitolitraa kohden.

Maitomyymälä saa korvauksen myöntä-
mistään hinnanalennuksista siltä meijerillä
tai maidon hankintaliikkeeltä, jolta myy-
mälä saa maitonsa. Meijerin tai maidon
hankintaliikkeen on periessään maksun
myymälältä M 2 ja M 3korttien kuponkeja
vastaan luovutetusta maidosta, annettava
näiden ostokorttien tilauskuponkeja vas-
taavasta maitomäärästä 2 markan suurui-
nen alennus litralta.

Hinnanalennuskorvaus .

Kesäkuun 1 päivästä lukien meijerin ja
maidon kauppaa harjoittavan liikkeen tulee
myöntää maidosta, joka myydään M 2 ja
M 3 eli lasten ja nuorten henkilöiden maito-
korttien kuponkeja vastaan 2 markan suu-
ruinen alennus paikkakunnalle vahviste-
tusta maidon enimmäishinnasta.

Tämä alennus voidaan ostajalle myöntää
maitomyymälän valinnan mukaan vaihto-
ehtoisesti jommalla kummalla seuraavassa
selostetuista tavoista.

Meijeri ja maidon hankintaliike saavat
korvauksen kuluttajalle ja maidon kauppaa
harjoittavalle liikkeelle myöntämästään
hinnanalennuksesta samoinkuin sen enna-
kolta maksamisesta aiheutuvasta korkotap-
piosta valtiolta vakauttamispalkkioselvitys-
ten yhteydessä.

M 2 ja M 3korttien tilauskupongit on eh-
dottomasti liimattava eri tilityskorteille
kuin Mx ja M 4korttien kupongit. Vakaut-
tamispalkkioselvityksen kohtaan 3, joka
osoittaa luovutuksen ostokortin kuponkeja
vastaan, on merkittävä erikseen M t ja M4
kortin kuponkeja ja erikseen M 2 ja M 3
kortin kuponkeja vastaava maitomäärä.
Maidon hinnan vakauttamispalkkiöta ano-
taan kulutukseen luovutetusta yhteisestä
määrästä ja sen lisäksi samassa selvityk-
sessä M 2 ja M 3 kortin kuponkeja vastaa-
vasta maitomäärästä hinnanalennuskor-
vausta korkoineen eli mk 2: 03 litraa koh-
den. Hinnanalennuskorvausanomus merki-
tään samoin kuin aikaisemmin maidon ja-
kelutukipalkkiö sen vakauttamispalkkiosum-
man alle, joka kulutusmaidosta anotaan.

1) Myymälä myy kuluttajalle M 2tai M3
korttien kuponkeja vastaan päivittäisen
maitoannoksen 2 markkaa alemmasta hin-
nasta litralta kuin muilla korteilla saata-
van maidon. Maidon hinnan ollessa esim.
7 mk litralta, myydään näitä kortteja vas-
taan maito 5 markan litrahinnasta. M2
kortin 6 dl:n annos myydään siis 3 mar-
kalla. Ostettaessa maitoa Mj ja M 4 kor-
teilla, on maidon hinta 7 mk litralta ja
esim. 6 dl:lta mk 4: 20.

2) Koska kahden eri hinnan laskeminen
maitoa myytäessä tuottaa hankaluuksia,
myymälä voi jo tilauskuponkia vastaanot-
taessaan maksaa ostajalle M 2ja M 3korttia
vastaavan hinnanalennuksen koko 10-päi-
väiseltä jakelukaudelta. Kun M 2kortissa
on kutakin 10-päiväistä jakelukautta koh-
den 2 tilauskuponkia, joita vastaan saa-

Kansanhuoltölautakunnan tulee merkitä
lautakunnan merkintöjä varten varattuun
tarkastusruutuun erikseen tilitettyjä M 2ja
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M 3kortin kuponkeja vastaava maitomäärä.
Samalla on tarkastettava, että maitomäärä,
josta meijeri tai liike anoo hinnanalennus-

korvausta, täsmälleen vastaa tilitettyjä M2
ja M 3maitokortin kuponkeja.

40 penniä tai, milloin se on kaupungissa
tai kauppalassa, enintään 25 penniä litraa
kohden. Jos maidon rasvapitoisuus on suu-
rempi kuin 3.7 prosenttia, saadaan maini-
tulla tavalla korotettuun hintaan vielä
lisätä litraa kohden 10 penniä jokaiselta
sanotun rasvamäärän ylittävän prosentin
viideltä sadasosalta. Milloin maidon ras-
vapitoisuus on pienempi kuin 3.5 prosent-
tia, mutta kuitenkin vähintään 3.2 pro-
senttia, sanotusta hinnasta on vähennettävä
jokaiselta prosentin viideltä sadasosalta,
jolla rasvamäärä alittaa ensiksi mainitun
prosenttimäärän, 10 penniä litraa kohden.
Jos rasvamäärä on alle 3.2 prosentin, hin-
nasta on lisäksi vähennettävä 20 penniä
litraa kohden jokaiselta tämän prosentti-
määrän alittavalta prosentin viideltä sadas-
osalta.

Maidon laatumaksutapa.

Kansanhuoltoministeriö on uusinut myös-
kin maidon laatumaksutavasta ja kuljetus-
avustuksista antamansa päätöksen. Muu-
tokset aikaisempaan päätökseen verrattuna
ovat seuraavat. Uusia määräyksiä on nou-
datettava jo toukokuulla 1945 vastaanotet-
tua maitoa hinnoiteltaessa.

Maidon perushinnan laskeminen.
Karjanhaltijalta vastaanotetun maidon

perushinnaksi on otettava kaikkien karjan
haltijoiden osalta sama hinta, joka on mää-
rättävä meijereiden ja maidon hankinta-
liikkeiden yleisesti noudattamien hyväksyt-
tävien hinnoitteluperusteiden mukaisesti.
Maidon hinnoittelussa saadaan niinollen
soveltaa vain yleisesti hyväksyttyjä ja nou-
datettuja perusteita, Perushintaa määrät-
täessä meijerin ja hankintaliikkeen tulee
täysin määrin ottaa huomioon maitotalous-
tuotteiden vakauttamispalkkioiden ja hin-
tojen koroitukset. Laskettaessa meijerille
tai liikkeelle todellisten kustannusten peit-
tämiseksi jäävää pidätystä saadaan huo-
mioida myös se todellinen kustannuslisä,
minkä työkustannusten kohoaminen on ai-
heuttanut.

Maidon hinnoittelu.
Maidon säilyväisyyden perusteella tehtä-

vät hinnan vähennykset on koroitettu.
II laatuluokkaan kuuluvan maidon osalla
on vähennys vähintään 4 (ennen 2) penniä,
111 laatuluokassa vähintään 12 (ennen 6)
penniä ja IV laatuluokassa vähintään 24
(ennen 12) penniä maitokilolta tai litralta,
Happaman maidon osalta on vähennettävä
vähintään 50 penniä. Jos kerma kuuluu
111 tai IV luokkaan, hinnan vähennys on
2 markkaa, ja kerman ollessa hapanta 4
markkaa voirasvakiloa kohden.

Maidon rasvapitoisuuteen perustuva hin-
noittelu on suoritettava siten, että jokai-
selta prosentin viideltä sadasosalta, jolla
maidon lähettäjän toimittaman maidon ras-
vapitoisuus ylittää tai alittaa keskirasva-
prosentin, perushintaan on lisättävä tai
siitä vähennetään 10 (ennen 3 y 2) penniä
maitokilolta tai litralta. Jos maidon lähet-
täjän toimittaman maidon rasvapitoisuus on
kuitenkin vähemmän kuin 3.2 prosenttia,
vähennetään jokaiselta tämän rasvaprosen-
tin alittavalta prosentin viideltä sadasosalta
20 penniä.

Milloin meijeri hankkii maitoa toiselta
meijeriltä taikka vastaanottaa maidon han-
kintaliikkeeltä sellaista maitoa, jonka tämä
on hankkinut karjanhaltijalta, maidon pe-
rushinnaksi on litralta otettava enintään
kansanhuoltoministeriön sitä kuntaa var-
ten, jolla maidon lähettävä meijeri tai liike
sijaitsee, vahvistama maidon enimmäishinta
lisättynä sillä määrällä, joka vakauttamis-
palkkioista lasketaan tulevan vastaanotet-
tua tuoteyksikköä kohden. Jos meijeri on
kansanhuoltoministeriön määräyksestä tai
kehoituksesta saanut vastaanottaa maitoa
sellaiselta meijeriltä, joka valmistaa oleel-
lisen osan hankkimastaan maidosta voiksi
tai juustoksi, saadaan, jollei kansanhuolto-
ministeriö toisin määrää, tämän maidon
osalta perushintaan lisätä, milloin meijeri
sijaitsee maalaiskunnan alueella, enintään

Likapitoisuuden perusteella maitoa hin-
noiteltaessa on toisluokkaisen maidon osalta
vähennys 3 penniä, kolmasluokkaisen osalta
6 penniä ja neljäsluokk,aisen maidon osalta
12 penniä maitolitralta tai kilolta.

Karjan haltijalle palautettu kuorittu maito.
Vakauttamispalkkion saamisen ehtona

on, että meijeri veloittaa karjan haltijalle



palautetusta kuoritusta maidosta vähintään
2 markkaa 25 penniä litralta. Tätä vähim-
mäishintaa on noudatettava jo 1 päivästä
toukokuuta 1945 lukien.

Jos karjan haltija myy maidon tilapäis-
ostajalle ostokortin erillisiä kuponkeja vas-
taan ei ostaja saa toistaiseksi hyväkseen
yllämainittua hinnanalennusta eikä myös-
kään maidon hinnan vakauttamispalkkiöta.
Karjan haltija saa tällaisessa tapauksessa
ottaa maidosta 1 mk 90 penniä paikkakun-
nalla vallitsevaa enimmäishintaa korkeam-
man hinnan tai kansanhuoltopiirin luvalla
saman hinnan kuin karjan haltija saa vie-
dessään maidon meijeriin.
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Karjan haltijan saama vakauttamispalk-
kio ja hinnanalennuskorvaus.

Karjan haltija, joka myy maitoa 1. 6.
1945 lukien kokonaista M 2 ja M 3 ostokort-
tia vastaan, tulee näin myymästään mai-
dosta myöntää kortin omistajalle t paikka-
kuntaa varten vahvistetusta maidon enim-
mäishinnasta sellainen alennus, että se vas-
taa 2 mk maitolitraa kohden. Myönnet-
tävä alennus on M 2kortin kuukausiannok-
sesta eli 18 litrasta 36 mk ja M 3 kortin
vastaavasta määrästä eli 27 litrasta 54 mk.
Alennus on annettava asianomaisten sopi-
malla tavalla maidon hintaa perittäessä.

Pohjois-Suomi.

Lapin ja osaksi myös Oulun lääniin kuu-
luvilla alueilla sijaitsevat meijerit ja mai-
don tai kotivoin hankintaliikkeet saavat
edellä luetellut vakauttamispalkkiot koroi-
tettuina.

Karjan haltija saa korvauksen koko M2
ja M 3korttia vastaan myöntämästään alen-
nuksesta luovuttaessaan vastaanottamansa
M 2ja M 3kortit postitoimipaikkaan samalla
kuin posti maksaa maitokortteja vastaan
suoritettavan vakauttamispalkkion.

Kysymyksessä olevat alueet ovat:
I alue: Enontekiön, Inarin, Kittilän,

Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan,
Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kun-
nat;

Vuoden 1945 toukokuun aikana koko os-
tokorttia vastaan myymästään maidosta
karjan haltija saa vakauttamispalkkiöta ku-
takin postitoimipaikkaan luovutettua osto-
korttia kohden seuraavasti:

II alue: muu osa Lapin lääniä sekä Kui-
vaniemen, Kuusamon, Pudasjärven, Suo-
mussalmen, Taivalkosken ja Ylä-lin kun-
nat;

Mj korttia vastaan "22 markkaa,
M 2 „ „ 65
Mg „ . „ 100
M 4 „ „ 33

111 alue: Haukiputaan, Hyrynsalmen,
lm, Kiimingin, Kuhmon, Puolangan, Risti-
järven, Ylikiimingin kunnat sekä Oulun-
joen pohjoispuolella oleva osa Utajärven
kuntaa.

Vakauttamispalkkiot ovat suuruudeltaan
seuraavat:

Kesäkuun 1 päivästä 1945 lukien karjan
haltija saa vakauttamispalkkiöta ja lisäksi
yllämainittua hinnanalennuskorvausta ko-
konaista ostokorttia vastaan myymästään
maidosta kutakin postitoimipaikkaan luo-
vutettua ostokorttia kohden:

Toukokuussa 1945 kaikilla alueilla:
a) meijerin osalta

Mj korttia vastaan 17 markkaa,
M 2 „ „ 70

kulutusmaidosta 5 markkaa 80 penniä
litralta,

M 3 „ „ 105
M 4 „ „ 17

meijerivoista, luovutetun määrän pe-
rusteella maksettava 104 markkaa
kilolta,

meijerivoista, valmistetun voimäärän
perusteella maksettava 88 markkaa
kilolta.

M 2 korttia vastaan saatavasta maksusta
on vakauttamispalkkiöta 34 markkaa ja
hinnanalennuskorvausta 36 markkaa. M 3
kortin maksusta vastaavasti vakauttamis-
palkkiöta 51 markkaa ja 54 markkaa hin-
nanalennuskorvausta.

Sitä meijerivoimäärää vastaavalta osalta,
joka meijerillä on ollut varastossaan tai
matkalla keskusliikkeelle vuoden 1945 tou-
kokuun 1 päivänä, vakauttamispalkkio on
kuitenkin 31 markkaa luovutettua voikiloa
kohden.
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juustosta, joka on valmistettu ennen
1. 3. 1945, maksetaan 15 markkaa
50 penniä kilolta, myöhemmin vai-
mistetusta juustosta maksetaan va-
kauttamispalkkiota 82 markkaa ki-
lolta.

Jos tuottajalle on aikaisempien määräys-
ten mukaisesti maksettu I laatuluokkaan
luettavasta kotivoista 76 markkaa ja laatu-
luokkaan II luettavasta 73 markkaa 50 pen-
niä, on hintojen ero laatuluokasta I 59
markkaa ja laatuluokasta II 56 markkaa

b) maidon hankintaliikkeen osalta:
kulutusmaidosta 5 markkaa ,65 pen-

niä litralta,
kulutusmaidosta milloin liike huoleh-

tii karjan haltijalta vastaanotta-
mansa maidon rasvapitoisuuden
määräämisestä, 5 markka 75 penniä
litralta.

50 penniä maksettava viipymättä ko. kar-
-jan haltijalle

Jotta meijeri tai hankintaliike voisi
saada toukokuulla hankkimastaan kotivoista
vakauttamispalkkion, on sen laadittava
luettelo karjan haltijoista, joiden tuomasta
kotivoista alhaisempi hinta on maksettu,
Maksettaessa yllä mainittua hinnaneroa
karjan haltijalle on luetteloon hankittava

Maidon jakelutukipalkkion määrä ja sen
saamisen ehdat ovat samat kuin muualla
maassa.

karjan haltijan kuittaus hinnaneron saan-
nista. Tämä luettelo on vakauttamispalk-
kioselvityksen E 191, E 192 tai E 193 mu-
kana toimitettava kansanhuoltolautakun-

c) kotivoista '

meijerille suoritettava 90 markkaa 50
nniä k jio lta

hankintalrakkeelle suoritettava 90
markkaa kilolta

nane.
Kansanhuoltolautakunnan tulee selvitystä

tarkastaessaan todeta, että toukokuulla han-
kitusta kotivoista, josta vakauttamispalk-
kiota anotaan, on maksettu karjan haltijalle
yllämainittu korkeampi hinta. Muissa ta-
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~ ■ , i ■ A ~., iMeijerin tai kotivoin hankintaliikkeen on

oukokuun aikana tuottajalta hankkimas-
taan kotivoista maksettava tuottajalle sev-
raavat mnnat:

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista
135 markkaa ja

laatuluokkaan II luettavasta kotivoista
130 markkaa.

pauksissa ei selvitystä saada hyväksyä. Kan-
san ltolautakunnanuoh on tehtävä selvityk-
geen geuraava meridnt ä:

„KHM:n kierto-
klrjeen N:Q m mukaisten Mntojen mak.

saminen kotivoista todettu" ja varmentaa
tämä merkintä allekirjoituksellaan.

Kesäkuun 1 päivästä lähtien ovat va-
kauttamispalkkiot edellä luetelluilla Poh-
jois-Suomen alueilla seuraavat:

Alue I Alue II Alue II
meijerille kulutusmaidosta 4: 70 4: 70 4: 70
hankintaliikkeelle kulutusmaidosta 4: 55 4: 55 4: 55
hankintaliikkeelle kulutusmaidosta, milloin liike huolehtii

karjan haltijalta vastaanottamansa maidon rasvapitoi-
suuden määräämisestä 4: 65 4: 65 4: 65

meijerivoista, luovutetun voimäärän perusteella 128: — 95: — 86: —

„ valmistetun voimäärän perusteella 109: — 81: — 73:. —

juustosta, ennen 1. 3. 1945 valmistetusta 15: 50 15: 50 15: 50
~ myöhemmin valmistetusta 78: — 57: — 52: —

kotivoista, meijerille 112: 50 80: 50 72: 50
hankintaliikkeelle 112:— 80:— 72: —

Kesäkuussa ja sen jälkeen ovat tuotta-
jille maksettavat kotivoin hinnat kilolta

edellä luetelluilla Pohjois-Suomen hinta-
alueilla seuraavat:

Hinta-alue

laatuluokkaan I luettava kotivoi 204: — 172: — 164: —

n „ „ ....• 195:— 164:— 157: —

Hinnanalennuskorvaukset ja maidon tili-
tyshinnan laskemisen perusteet samoinkuin
karjanhaltijan koko ostokorttia vastaan

myymästään maidosta saamat vakauttamis-
palkkiot. ovat samat edellä luetelluilla
alueilla kuin muualla Suomessa,



Kaakkois-Suomi. hintojen vakauttamispialkkioiiita. Toukokuun
1 päivästä lukien maksetaan tällä alueella
oleville meijereille ja hankintaliikkeille sa-
mat vakauttamispalkkiot kuin muualla
maassa.

Eräiden maamme kaakkoisrajaan rajoit-
tuvien kuntien osalta on aikaisemmin mak-
settu koroitettuja maitotaloustuotteiden

Kansanhuoltoministeriön puolesta:

Osastopäällikkö Pellervo Saarinen.

Toimistopäällikkö Väinö Pitkänen.
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