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Kansanhuoltopiirin toimistoille, kansanhuoltolautakunnille, meije-
reille sekä maidon ja kotivoin hankintaliikkeille.

Asia: Maitotaloustuotteiden hintojen vakautta-
miepalfckiot ja maidon hinmanalennuskoT-
vaus.

Vakauttamispalkkiot.

Valtioneuvosto on 26. 6. 1947 antamal-
laan päätöksellä uusinut 24. 5. 1945 teke-
mänsä päätöksen maitotaloustuotteiden hin-
tojen vakauttamiseksi sekä kauppaan saan-
nin edistämiseksi suoritettavista palkkioista
ja avustuksista. Sen mukaan muuttuvat
maitotaloustuotteiden hintojen vakauttamis-
palkkiot 1. 6. 1947 lähtien seuraavasti:

jälkeen, maksetaan vakauttamispalkkiota
94 markkaa kiloa kohden. Palkkion määrä
on kuitenkin, milloin on kysymyksessä en-
nen 15. 3. 1947 valmistettu emmentaljuusto
tai ennen 1. 5. 1947 valmistettu muu
juusto, 32 markkaa kiloa kohden.

B. hankintaliikkeen osalta:
1) maidon hankintaliikkeelle, joka toi-

mittaa säännöstelymääräysten mukaiset sel-
vitykset meijerille, maksetaan vakauttamis-
palkkiota 5 markkaa 55 penniä, kulutuk-
seen luovutettua maitolitraa kohden.

Vuoden 1947 kesäkuun koko kuukauden
aikana luovutetusta maidosta, meij erivoista
ja juustosta ovat hintojen vakauttamis-
palkkiot sellaiset kuin alempana luetellaan:

2) maidon hankintaliikkeelle, joka toi-
mittaa selvitykset kansanhuoltolautakun-
nalle, maksetaan vakauttamispalkkiota 5
markkaa 65 penniä kulutukseen luovutettua
maitolitraa kohden. Siinä tapauksessa, että
liikkeen toimesta ei ole huolehdittu karjan-
haltijoilta vastaanotetun maidon rasvapi-
toisuuden määräämisestä, maidon hinnan
vakauttamispalkkio on kuitenkin 10 penniä
litraa kohden edellä mainittua määrää pie-
nempi.

A. meijerin osalta:
1) kulutusmaidosta 5 markkaa 70 penniä

litraa kohden ja
2) meijerivoista 130 markkaa kiloa koh-

den. Sitä voimäärää vastaavalta osalta,
mikä meijerillä on ollut varastossa kesä-
kuun 1 päivänä, vakauttamispalkkio on kui-
tenkin vain 55 markkaa luovutettua voiki-
loa kohden.

Maidon tilityshinnan laskeminen.

Milloin kansanhuoltoministeriö meijerin
hakemuksesta on päättänyt maksaa meije-
rin hakemuksesta on päättänyt maksaa mei-
jerille vakauttamispalkkiota valmistetun
voimäärän perusteella, on vakauttamispalk-
kio 111 markkaa kesäkuun aikana valmis-
tettua voikiloa kohden.

Meijerillä on oikeus sille aiheutuvien kor-
kokustannusten korvauksena pidättää vä-
littömästi kulutukseen luovuttamansa mai-
don vakauttamispalkkiosta 15 penniä litraa
kohden. Lisäksi meijerillä on oikeus pidät-
tää korvauksena varojen välittämisestä
sekä maidon hankintaliikkeen vastaanotta-
man maidon rasvapitoisuuden määräämi-
sestä kuin myös niistä tehtävistä, jotka mei-
jeri maidon ja kotivoin säännöstelyä koske-
vien määräysten mukaan suorittaa maidon
ja kotivoin hankintaliikkeen sille toimitta-
mien selvitysten vastaanottajana ja tarkas-

3) kesäkuun 1947 aikana luovutetusta
emmentaljuustosta, joka on valmistettu sa-
man vuoden maaliskuun 15 päivän jälkeen
tai muusta säännöstelyn alaisesta juustosta,
joka on valmistettu toukokuun 1 päivän
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tajana, 15 penniä litraa kohden maidon va-
kauttamispalkkiosta.

Maidon hankintaliikkeellä on, samoinkuin
meijerillä, oikeus pidättää korkokustannus-
ten korvauksena maidon vakauttamispalk-
kiosta 15 penniä litraa kohden. Hankinta-
liikkeellä, joka itse huolehtii korjan halti-
jalta vastaanotetun maidon rasvapitoisuu-
den määräämisestä, on oikeus saada tästä
korvauksena 10 penniä litralta.

Edellämainittujen korvauksien lisäksi
meijeri tai maidon hankintaliike saa vähen-
tää karjanhaltijalle suoritettavasta maidon
hinnasta enintään sen todellisen kustannus-
lisän, joka on aiheutunut meijerille tai liik-
keelle työkustannusten kohoamisesta.

Hinnanalennuksen myöntämisestä johtu-
vien korkokustannusten korvauksena on
meijerillä tai liikkeellä oikeus pidättää 3
penniä kutakin alennettuun hintaan luovu-
tettua maitolitraa kohden.

a) meijerin osalta:

Kotivoin vakauttamispalkkiot ovat koko
kesäkuun aikana ostokuittia vastaan karjan
haltijalta hankittua kotivoikiloa kohden
seuraavat:

1) meijerin osalta 120 markkaa 50 pen-
niä ja

2) kotivoin hankintaliikkeen osalta 120
markkaa.

Meijerin tai kotivoin hankintaliikkeen on
koko kesäkuun aikana karjanhaltijalta osto-
kuittia vastaan hankkimastaan kotivoista
maksettava tälle seuraavat lisähinnat:

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista 72
markkaa 75 penniä kilolta ja

laatuluokkaan II luettavasta kotivoista
70 markkaa kilolta.

Jotta meijeri tai kotivoin hankintaliike
voisi saada kesäkuulta hankkimastaan koti-
voista koroitetun vakauttamispalkkion, on
sen laadittava luettelo niistä karjanhalti-
joista, joiden luovuttamasta kotivoista on
maksettu lisähinta ja hankittava tähän luet-
teloon karjanhaltijain kuittaus hinnaneron
suorittamisesta. Luetteloon on merkittävä
ostokuitin numero ja päiväys sekä ostetun
kotivoin määrä, yksikköhinta ja maksetun
lisähinnan määrä. Luettelo on vakautta-
mispalkkioselvityksen E 191, E 192 tai
E 193 mukana toimitettava kansanhuolto-
lautakunnalle. Kansanhuoltolautakunnan
tulee puolestaan selvitystä tarkastaessaan
todeta, että lisähinta todella on suoritettu

b) hankintaliikkeen osalta:

ja tehtävä selvitykseen hinnaneron suoritta-
misesta seuraava merkintä: „Lisähinta ko-
tivoista todettu maksetuksi kesäkuulta
1947". Merkinnän varmennuksena tulee
olla lautakunnan leima ja allekirjoitus. Jos
meijeri tai kotivoin hankintaliike ei jostain
syystä ole voinut jollekin karjan haltijalle
suorittaa k. o. hinnaneroa, on kansanhuol-
tolautakunnan vaadittava meijeriltä tai liik-
keeltä tähän vaikuttaneista syistä selostus.
Jos lautakunta toteaa sen täysin päteväksi,
on selostus liitettävä, vakauttamispalkkio-
selvitykseen. Muussa tapauksessa kansan-
huoltolautakunta ei saa hyväksyä palkkio-
selvitystä.

Heinäkuun 1 päivän 1947 jälkeen luovute-
tusta maidosta, voista ja juustosta ovat
hintojen vakauttamispalkkiot seuraavat:

1) kulutukseen luovutetusta maidosta 8
markkaa 25 penniä litraa kohden ja

2) keskusliikkeelle tai ostokortin kupon-
kia vastaan luovutetusta meijerivoista 170
markkaa kiloa kohden.

Milloin kansanhuoltoministeriö meijerin
hakemuksesta on päättänyt maksaa meije-
rille vakauttamispalkkiota valmistetun voi-
määrän perusteella, on meijerivoin hinnan
vakauttamispalkkio 145 markkaa valmis-
tettua voikiloa kohden.

3) juuston osalta ovat vakauttamispalk-
kiota koskevat määräykset samat kuin ke-
säkuulla 1947 luovutetusta juustosta an-
netut.

4) kotivoista on vakauttamispalkkio 160
markkaa 50 penniä ostokuittia vastaan han-
kittua voikiloa kohden.

1) kulutusmaidosta hankintaliikkeelle, jo-
ka tekee selvitykset meijerille, on vakautta-
mispalkkio 8 markkaa 10 penniä kulutuk-
seen luovutettua maitolitraa kohden.

2) kulutusmaidosta on vakauttamispalk-
kio hankintaliikkeelle, joka tekee selvityk-
set kansanhuoltolautakunnalle, 8 markkaa
20 penniä kulutukseen luovutettua maito-
litraa kohden siinä tapauksessa, että liike
on huolehtinut karjanhaltijoilta vastaan-
otetun maidon rasvapitoisuuden määräämi-
sestä, muutoin 8 markkaa 10 penniä kulu-
tukseen luovutettua maitolitraa kohden.
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3) kotivoista on vakauttamispalkkio 160
markkaa ostokuittia vastaan hankittua voi-
kiloa kohden.

järven, Ylikiimingin kunnat sekä Oulun-
joen pohjoispuolella oleva osa Utajärven
kuntaa.

Heinäkuun 1 päivän jälkeen tuottajalta
hankkimastaan kotivoista on meijerin jako-
tivoin hankintaliikkeen maksettava tuotta-
jalle seuraavat hinnat:

Näillä, alueilla vakauttamispalkkiot ovat
suuruudeltaan seuraavat:

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista
285 markkaa kilolta,

laatuluokkaan II luettavasta kotivoista
275 markkaa kilolta.

Kesäkuussa kaikilla alueilla:
a) meijerin osalta:
1) kulutusmaidosta 8 markkaa 65 penniä

litralta,
2) meijerivoista, luovutetun määrän pe-

rusteella 217 markkaa kilolta,Maidon tilityshinnan laskeminen tapah-
tuu niiden ohjeiden mukaisesti, mitä kesä-
kuun kohdalla on annettu.

Hinnanalennuskorvaus.

Hinnanalennuskorvausta suoritetaan ke-
säkuulla ja. myös sen jälkeen aikaisemmin
annettujen määräysten mukaisesti ja on se
mk 2: 03 jokaista alennettuun hintaan luo-
vutettua maitolitraa kohden. Tästä mää-
rästä meijerillä tai liikkeellä on oikeus pi-
dättää korkokustannusten korvauksena 3
penniä.

3) meijerivoista, valmistetun voimäärän
perusteella, 184 markkaa kilolta.

Sitä voimäärää vastaavalta osalta, joka
meijerillä on ollut varastossaan vuoden
1947 kesäkuun 1 päivänä, vakauttamispalk-
kio on kuitenkin alueella I 128 markkaa,
alueella II 95 markkaa ja alueella 111 86
markkaa luovutettua voikiloa kohden.

4) juustosta, joka on valmistettu ennen
1. 5. 1947 maksetaan vakauttamispalkkiota
82 markkaa kilolta, myöhemmin valmiste-
tusta juustosta 106 markkaa kilolta.

b) maidon hankintaliikkeen osalta:
1) kulutusmaidosta 8 markkaa 50 penniä

luovutettua litraa kohden jaP o h j o i s-S v o m i.
Lapin ja osaksi myös Oulun lääniin kuu-

luvilla alempana luetelluilla alueilla sijait-
sevat meijerit ja maidon sekä kotivoin han-
kintaliikkeet saavat vakauttamispalkkiot
edelleen korotettuina.

2) kulutusmaidosta 8 markkaa 60 penniä
luovutettua litraa kohden, jos liike huoleh-
tii karjanhaltijalta vastaanottamansa mai-
don rasvapitoisuuden määräämisestä.
Kotivoin vakauttamispalkkiot ovat:

Alueet, joilla, vakauttamispalkkiot mak-
setaan korkeampina kuin muualla maassa,
ovat samat kuin aikaisemmin eli seuraavat:

a) meijerin osalta 191 markkaa 50 penniä
ostokuittia vastaan hankittua kotivoikiloa
kohden ja

I alue: Enontekiön, Inarin, Kittilän, Ko-
larin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Sa-
vukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat,

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

b) hankintaliikkeen osalta 191 markkaa
ostokuittia vastaan hankittua kotivoikiloa
kohden.

111 alue: Haukiputaan, Hyrynsalmen,
lm, Kiimingin, Kuhmon, Puolangan, Risti-

Meijerin tai kotivoin hankintaliikkeen on
kesäkuulla tuottajalta hankkimastaan koti-
voista maksettava karjanhaltijalle seuraa-
vat lisähinnat:

H inta-alue:
I II 111

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista
laatuluokkaan II luettavasta kotivoista

79: —

63: —

Jotta meijeri tai kotivoin hankintaliike sen laadittava luettelo niistä karjanhalti-
voisi saada kesäkuulla hankkimastaan koti- joista, joiden luovuttamasta kotivoista on
voista koroitetun vakauttamispalkkion, on maksettu lisähinta ja hankittava tähän luet-

111: —

94: —

119: — ja
101: —
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teloon karjanhaltijain kuittaus hinnaneron
maksamisesta. Luetteloon on merkittävä
ostokuitin numero ja päiväys sekä ostetun
kotivoin määrä, yksikköhinta ja maksetun
lisähinnan määrä. Luettelo on vakauttamis-
palkkioselvityksen E 191, E 192 tai E 193
mukana toimitettava kansanhuoltolautakun-
nalle. Kansanhuoltolautakunnan tulee puo-
lestaan todeta että lisähinta todella on suo-
ritettu ja tehtävä tästä hinnaneron suorit-
tamisesta selvitykseen seuraava merkintä:

„Lisähinta kotivoista todettu maksetuksi
kesäkuulta 1947" sekä varmennettava tämä
merkintä leimallaan ja allekirjoituksella.

meijerille kulutusmaidosta suoritettava ..

hankintaliikkeelle kulutusmaidosta suoritet-
tava

hankintaliikkeelle kulutusmaidosta suoritet-
tava, milloin liike huolehtii karjanhalti-
jalta vastaanottamansa maidon rasvapi-
toisuuden määräämisestä

meijerivoista, luovutetun määrän perus-
teella

meijerivoista, valmistetun määrän perus-
teella

juustosta, ennen 1. 5. 1947 valmistetusta ..
juustosta, myöhemmin valmistetusta
kotivoista meijerille
kotivoista hankintaliikkeelle

Alue I Alue II Alue 111

12:60 11:30 10:85

12: 45 11: 15 10: 70

12:55 11:25 10:80

319:— 285:— 273: —

271:— 242:— 232: —

78:— 57:— 52: —

155:— 133: —

280: 50 250: 50 240: 50
280:— 250:— 240.- —

Heinäkuussa ja sen jälkeen ostokuittia
vastaan hankitusta kotivoista ovat tuotta-

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista
laatuluokkaan II luettavasta kotivoista

Alue I Alue II Alue 111
405:— 375:— 365: —

373: — 346:— 336: —

Voin ja juuston jakelutukipalkkiot jää-
vät koko maassa ennalleen.

Hinnanalennuskorvaukset ja maidon tili-
tyshinnan laskemisen perusteet samoinkuin
karjanhaltijain koko ostokorttia vastaan
myymästä maidosta saamat vakauttamis-
palkkiot ovat samat edelläluetelluilla
alueilla kuin muualla maassa.

Kansanhuoltoministeriön puolesta:

Osastopäällikön p. o.
Toimistopäällikkö Väinö Pitkänen.

Helsinki 1947. Valtioneuvoston kirjapaino

Jos meijeri tai kotivoin hankintaliike ei
jostain syystä ole jollekin karjanhaltijalle
voinut suorittaa k. o. hinnaneroa, on kan-
sanhuoltolautakunnan vaadittava tähän vai-
kuttaneista syistä selostus. Jos lautakunta
toteaa selostuksen täysin päteväksi, on se
liitettävä väkauttamispalkkioselvitykseen.
Muussa tapauksessa kansanhuoltolauta-
kunta ei saa palkkioselvitystä hyväksyä.

Heinäkuun 1 päivän jälkeen luovutetusta
maidosta, meijerivoista ja juustosta sekä
hankitusta kotivoista ovat vakauttamispalk-
kiot edellä luetelluilla Pohjois-Suomen
alueilla seuraavat:

jille maksettavat hinnat kiloa kohden edel-
lämainituilla hinta-alueilla seuraavat:

Meijereiden ja maidon sekä kotivoin han-
kintaliikkeiden on ehdottomasti koko
maassa noudatettava edelleen niitä mää-
räyksiä, jotka tähänkin asti ovat olleet va-
kauttamispalkkioiden saamisen ehtoina,
sillä ne ovat voimassa uudenkin päätöksen
mukaan.

V. t. osastosihteeri L. Äijö.


