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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsingissä,

toukokuun 23 p:nä 1946.

Meijereille.

Maitotaloustuotteiden hintojen järjestely 15. 5. 1946 lukien.
kuun 1 päiväsiä 1946 lukien. Tämän mu-
kana lähetetään meijereille tiedoksi kysy-
myksessä olevat maidon, .voin ja juuston
hintapäätökset.

Valtioneuvosto antoi 8 päivänä touko-
kuuta 1946 päätöksen, jonka mukaan tuot-
tajille tuleva maidon hinta korotetaan 15.
5\ 1946 lukien. Käytännössä järjestetään
tämä hinnankoroitus toukokuun ajalta val-
tion varoista vakauttamispalkkiotietä koro-
tettujen vakauttamispalkkioiden muodossa
siten, että toukokuulta maksettavat'maito-
taloustuotteiden vakauttamispalkkiot koro-
tetaan puolella valtioneuvoston määrää-
mien • hinnankorotusten määrästä. Nämä
vakauttamispalkkioiden väliaikaiset koroi-
tukset selviävät oheisesta valtioneuvoston
23. 5. 46 antamasta päätöksestä.

Toukokuulta maksettavista koroi tetuista
vakauttamispalkkioista ja 1.*6. lukien voi-
maan tulevasta maitotaloustuotteiden hin-
tojen koroituksestä aiheutuva tulon lisäys
on maksettava tuottajalle maidon tilitys-
hinnan koroituksena. Meijeri ja maidon
hankintaliike ei saa pidättää tästä tulon
lisäyksestä mitään osaa itselleen, lukuun-
ottamatta kulutusmaidon hinnan koroituk-
seen sisältyvää kansanhuoltoministeriön
hintaosaston antamien ohjeiden mukaista
vähittäismyyiitipalkkion koroitusta.

Yllämainitun valtioneuvoston päätöksen
edellyttämät maitotaloustuotteiden myynti-
hintojen koroitukset tulevat voimaan kesä-

Vakauttamispalkkioiden väliaikainen muutos toukokuulla 1946.
Toukokuun aikana maksettavat maito-

taloustuotteiden vakauttamispalkkiot ovat
seuraavat:

taljuustosta, joka on valmistettu saman
vuoden helmikuussa tai muusta juustosta,
joka on valmistettu maalis-huhtikuussa ja
luovutettu toukokuun aikana, maksetaan
vakauttamispalkkiota 35 markkaa kiloa
kohden. Palkkion määrä on, milloin on ky-
symyksessä ennen helmikuun 1 päivää
1946 valmistettu emmentaljuusto tai ennen
maaliskuun 1 päivää valmistettu muu
juusto, 32 markkaa kilolta.

4) kotivoista 53 markkaa 75 penniä kilolta.

f a) Meijerin osalta:
1) kulutusmaidosta 3 markkaa 15 penniä
litralta.
2) meijerivoista 61 markkaa kilolta. Milloin
kansanhuoltoministeriö meijerin hakemuk-
sesta on päättänyt maksaa meijereille va-
kauttamispalkkiota valmistetun voimäärän
perusteella, on meijerivoin vakauttamis-
palkkiömäärä 52 markkaa voikiloa kohden.
Keskusliike, jolle tai jonka lukuun meijeri
luovuttaa meijerivoita, maksaa meijereille
viikottaiset ennakkosuoritukset edelleen mk
55:— mukaan. Vasta sen jälkeen kun mei-
jeri on lähettänyt toukokuun selvityksensä
Kh-lomake N:o E 191 keskusliikkeell-e edel-
leen kansanhuoltoministeriöön lähetettä-
väksi, suoritetaan toukokuun aikana mak-
settava korotus.
3) toukokuun aikana luovutetusta emme:

b) Hankintosliikkeen osalta:
1) Kulutusmaidosta hankintaliikkeelle, joka
tekee selvityksensä meijerille, 3 markkaa
litralta.
2) kotivoista 53 markkaa 25 penniä kiloa
kohden. Meijerin tai hankintaliikkeen
toukokuun aikana hankkiman sekä I että
II laatuluokkaan luettavan kotivoin hintaa
on kansanhuoltoministeriö korottanut 6
markalla, joten tuottajille on meijerin ja
feejivoin hankintaliikkeen maksettava touko-



kuun aikana hankitusta kotivoista seuraa-
vat hinnat:
laatuluokkaan I luettavasta kotivoista 146
markkaa. kilolta, laatuluokkaan II luetta-
vasta kotivoista 1.41 markkaa kilolta.

Jotta meijeri tai hankintaliike voisi saada
toukokuun aikana hankkimastaan koti-
voista vakauttamispalkkion, on sen laadit-
tava luettelo karjanhaltijoista, joilta koti-
voita toukokuun aikana on hankittu. Mak-
settaessa jälkikäteen yllämainittua hinnan-
eroa 6 markkaa kilolta karjan haltijalle on
luetteloon hankittava karjan haltijan kuit-
taus . hinnaneron saannista. Tämä luettelo
on toukokuun vakauttamispalkkiosetvityk-
sen mukana toimitettava kansanhuoltolau-
takunnalle. Liikkeen toukokuun selvityk-
sessä ori ehdottomasti oltava seuraava kan-
sanhuoltolautakunnan merkintä tästä hin-
naneron suorittamisesta:. »Kotivoin hinta
koroitettuna todetlu maksetuksi touko-
kuulta 1946» sekä merkinnän varmennuk-
sena lautakunnan leima ja allekirjoitus.
Ellei meijeri tai hankintaliike ole suorit-
tanut toukokuun aikana hankkimastaan
kotivoista määrättyä koroitettua hintaa, ei

vakauttamispalkkiota k.o. kuukauden ai-
kana tältä osin tulla maksamaan.

Pohjois- S v o m i.
Lapin ja osaksi Oulun lääniin kuuluvia

alueita koskeva jako hinta-alueittain on
edelleen voimassa.

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

larin, Muonion, Pelkosenniemen,
Sallan, Savukosken, Sodankylän
ja Utsjoen kunnat;

II alue: muu osa Lapin lääniä sekä Kuiva-
niemen, Kuusamon, Pudasjärven,
järven, Suomussalmen, Taivalkos-
ken, ja Ylä-lin kunnat;

lii alue: Haukiputaan, Hyrynsalmen, ' lm,
Kiimingin, Kuhmon, Puolangan,
Ristijärven, Ylikiimingin kunnat
sekä Oulujoen pohjoispuolella
oleva osa Utajärven kuntaa.

Toukokuun aikana maksettavat maito-
taloustuotteiden vakauttamispalkkiot ovat
edellä luetelluilla Pohjois-Suomen alueilla
seuraavat:

Maidon hinnan vakauttamispalkkio litralta Alue I Alue H Alue HI
Meijerille suoritettava s:— s:— 5: —
Maidon hankintaliikkeelle suoritettava 4:85 4:85 4:85

Meijerivoin hinnan vakauttamispalkkio kilolta
luovutetun voimäärän perusteella maksettava 134:— 101:— 92:—
valmistetun voimäärän perusteella maksettava 114:— 86:— .78:—-

Juuston hinnan vakauttamispalkkio kilolta
ennen 1. 3. 1946 valmistetusta juustosta 78:— 57:— 52:—
myöhemmin valmistetusta juustosta 81:— 60:— 55:—

Kotivoin hinnan vakauttamispalkkio kilolta ■""
meijerille suoritettava 118:50 86:50 78:50
kotivoin hankintaliikkeelle suoritettava 118:— 86:— 78:—

Toukokuussa ovat tuottajille maksettavat kotivoin hinnat kilolta edellä luetelluilla
Pohjois-Suomen hinta-alueilla seuraavat:

Alue I . Alue II Alue 111
laatuluokkaan I luettava kotivoi 210:— 178:— 170:—

—"— II —"— 201:— 170:— 163:—

Meijerin ja hankintaliikkeen on touko-
kuulla maksettaya karjan haltijoille jo os-
tamastaan kotivoista jälkikäteen edelläole-
vien määräyksien mukaisen kotivoin hm-
nan hinnanero ja noudatettava tässä sa-
moja määräyksiä mitä edellä on määrätty
noudatettavaksi toukokuun selvityksiin näh-
den.

Muut valtioneuvoston «päätöksen 24 päi-
vältä toukokuuta 1945 nojalla annetut mää-

räykset maitotaloustuotteiden vakauttamis-
palkkioiden saamiseksi ovat edelleen voi-
massa. '

Hinnanalennuskorvaukset suoritetaan
toukokuun aikana samoilla perusteilla kuin
aikaisemmin.

Kesäkuun 1 päivästä 1946 lähtien ovat
voimassa samat vakauttamispalkkiot kuin
huhtikuussa 1946.



Meijereiden voi- ja juustovarastot 31. 5. 1946.
Kesäkuun 1 päivänä tapahtuvan voin,

juuston ja margariinin hintojen koroituk-
sen johdosta valtioneuvosto on määrännyt,
että meijereiden ja kauppaliikkeiden on luo-
vutettava valtiolle 1. 6. 1946 hallussaan
oleva voi, juusto ja margariini. Päätöksen
tarkoituksena on saada perityksi valtiolle
se hinnanero, joka aiheutuu hintojen muu-
toksesta.

kilolta. Toukokuulta suoritetaan meijereille
korvaus maidon hinnannoususta- juuston
vakauttamispalkkion koroituksen avulla,
joka helmikuussa valmistetun emmental-
juuston sekä maalis—huhtikuussa valmis-
tetun muun juuston osalta on 3 markkaa
kilolta. Vanhemmista juustoista ei vakaut-
tamispalkkion koroitusta suoriteta vaikka
juustot luovutetaan toukokuun aikana.

Meijereitten osalta on päätöksessä mää-
rätty, että niiden hallussa 1. 6. 1946 oleva
voi on luovutettava maitotaloustuotteiden
keskusliikkeelle sekä juusto maitotalous-
tuotteiden keskusliikkeelle tai juustotukku-
liikkeelle, jotka valtion puolesta toimivat
luovutettavan tavaran vastaanottajina.

Hinnaneron periminen meijereiltä niiden
hallussa 1. 6. olevista juustovaroista tapah-
tuu seuraavasti:

1) emmentaljuustot.
a) valmistettu ennen 1. 2. 1946. Hin-

nanero luovutettua kiloa kohden
on 6 markkaa kilolta.Meijereiden voivarastot. Meijereille suo-

ritettava voin tilityshinta nousee 1 päivänä
kesäkuuta 12 markalla kilolta. Valtioneu-
voston 8. 5. tekemän päätöksen mukaan
tuottajalle maidosta maksettava hinta on
koroitettava jo 15. 5. lukien 50 pennillä
kilolta. Toukokuun ajalta suoritetaan mei-
jereille korvaus tästä maidon tilityshintojen
noususta koroitettujen vakauttamispalk-
kioiden avulla voin osalla siten, että va-
kauttamispalkkio luovutetun voimäärän pe-
rusteella maksettuna on 6 markkaa kor-
keampi eli yhteensä 61 markkaa kilolta.
Tästä johtuen hintojen-muutoksesta aiheu-
tuva voin hinnanero meijerin hallussa 1. 5.
olleesta voista on 6 markkaa ja 1. 6. varas-
tossa olevasta voista samoin 6 markkaa ki-
lolta. Meijereitten vakauttamispalkkioselvi-
tysten E 191 mukaisesti kansanhuoltominis-
teriö tulee laskuttamaan meijereitä niiden
1. 5. ja 1. 6. hallussa olevien voimäärien
perusteella edellä mainitut hinnanerot. Mei-
jereitä kehoitelaau huolehtimaan siitä, että
varastonierkinnät meijereitten toukokuun
vakauttamispalkkioselvityksissä ovat lopul-
lisesti tarkistettuja. Jos meijereille makse-
taan vakauttamispalkkio valmistetun voi-
määrän perusteella, koskee hinnaneron pe-
riminen ainoastaan meijerin voivarastoa 1.
6. ja on hinnanero silloin 12 markkaa
kilolta.

b) valmistettu helmikuussa v. 1946.
Hinnanero luovutettua juustokiloa
kohden on 3 markkaa kilolta.

c) valmistettu maaliskuussa v. 1946
tai sen jälkeen; Hinnaneroa ei pe-
ritä näistä juustoista.

2) mhut juustot.
a) valmistettu ennen 1. 3. 1946. Hin-

nanero luovutettua kiloa kohden
on turunmaa-, högsar-, kastel-
holm-, snäckö-, tilsit- ja voima-
juuston osalta 6 markkaa, home-
juuston osalta 5 markkaa ja eda-
minjuuston osalta 3 markkaa ki-
lolta.

b) valmistettu maalis- huhtikuussa
1946. Hinnanero luovutettua kiloa
kohden homejuuston osalta on 2
markkaa. Muiden juustojen osalta
ei hinnaneroa peritä.

c) toukokuussa 1946 valmistetusta
juustosta ei hinnaneroa peritä.

Maitotaloustuotteiden keskusliikkeen ja
juustotukkuliikkeeii tulee antaa meijerille
toukokuulta lähtien toistaiseksi eri osto-
kuitit yllämainituista eri juustoryhmistä.
Meijereiden juustovarastoista 1. 6. ylläole-
van mukaisesti perittävä hinnanero peri-
tään keskus- ja juustotukkuliikkeiden väli-
tyksellä. Meijerin tulee toukokuulta tehtä-
vään vakauttamispalkkioselvitykseen lop-
puvarastoa 31. 5. merkitessään eritellä juus-
tot edellä mainittuihin ryhmiin valmistus-
ajan perusteella.

Juustovarastot. Meijerille suoritettavat
juuston lilityshinnat nousevat samoin 1. 6.
lukien emmentaljuuston (samoinkuin tu-
runmaa-, högsar-, kastelholm-, snäckö-, til-
sit- ja voima juuston) osalta 6 markkaa ki-
lolta, homejuuston osalta 5 markkaa
kilolta ja edaminjuuston osalta 3 markkaa

Kotivoi. Meijerin hallussa 1. 6. ehkä ole-
vasta kotivoista kansanhuoltoministeriö tu-
lee vakauttamispalkkioselvityksen E 191



mukaisesti laskuttamaan siitä perittävän
hinnaneron 6 markkaa kilolta.

Vähittäisliike. Meijerin omistaman vähit-
täisliikkeen samoinkuin muunkin kauppa-
liikkeen tulee tehdä ilmoitus 1. 6. 1946 hal-
lussaan olevasta voi-, juusto- ja margariini-
varastosta kansanhuoltolautakunnalta saa-
tavalle lomakkeelle N:o J 340. Hinnanero

Ravintorasvojen luovutus 1. 6. jälkeen.
Kauppaliikkeiden hallussa olevien ravin-

torasvojen perusvarastojen uudelleen järjes-
telyn johdosta kansanhuoltoministeriö on
määrännyt, että maitotaloustuotteiden kes-
kusliike ja tämän lukuun meijeri saavat
1. 6. 1946 lukien luovuttaa voita ainoastaan
1. 6. 1946 ja sen jälkeen voimassaolevia

ravintorasvan hankintatodisleita (rasvakor-
tin kuponkeja, ostolupia tai puolustuslaitok-
sen ottotodisteita) vastaan. Tilitys-kortteja
vastaan, jotka sisältävät toukokuun tai sitä
vanhempia rasvakuponkeja, ei siis enää 1.

, Kansanhuoltoministeriön puolesta:

Osastopäällikkö ONNI TOIVONEN.

Toimistopäällikkö Äk e Virk o 1 a.

Helsingissä 1946. Nelopaino Oy

on siitä lomakkeessa olevien ohjeiden mu-
kaisesti maksettava kansanhuolloministe-
riölle ennen varastoilmoituksen jättämistä
kansanhuoltolautakunnalle.

. Samoin on meijerin meneteltävä hallus-
saan ehkä olevan margariinin varaston suh-
teen.

6. 46 lähtien saa luovuttaa voita. Kauppa-
liikkeen on vaihdettava 31. 5. hallussaan
olevat tilityskortit ja ostoluvat kansan-
huoltolautakunnassa ostolupaan, jota vas-
taan voi saadaan luovuttaa. Jos keskusliik-
keellä tai meijerillä tämän lukuun on 31. 5.
hallussaan kauppaliikkeen lähettämiä hah-
kintatodisteita, joita vastaan ei tavaraa ole
toimitettu, on ne palautettava liikkeelle.
Yllä sanottu koskee myös margariinin ja
juuston toimituksia.


