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Vakauttamispalkkioiden nousua 1. 6. -47
lukien huomattavasti, tulee niiden meije-
reiden ja liikkeiden, joiden - välityksellä
palkkiot suoritetaan, rahoitettavaksi useassa
tapauksessa niin suuri vakauttamispalkkio-
määrä, että siihen tarvittavan pääoman
hankinta saattaa tuottaa vaikeuksia.

Sen varalta, että joku meijeri tai liike
tämän johdosta joutuisi turvautumaan
luottoon, kansanhuoltoministeriö on sopi-
nut Osuuskassojen Keskus Oy:n ja Säästö-
pankkien Keskus-Osake-Pankin kanssa siitä,
että osuuskassat ja säästöpankit myöntävät
meijereille ja liikkeille luottoa vakautta-
mispalkkioiden rahoittamiseksi siksi, kun-
nes palkkiot tilitysten tarkastamisen jäl-
keen tulevat korvatuiksi.

Luoton myöntäminen tulee kyseeseen
ainoastaan kulutusmaidon ja kotivoin
osalta, koska meijerivoin ja juuston vakaut-
tamispalkkiot pystytään suorittamaan mei-
jereille riittävän aikaisiin. Luotosta perit-
tävän koron maksaa luoton saaja, koska
maidon vakauttamispalkkioon ja kotivoin
hinnaneroon on sisällytetty korvaus niihin
kiinnitettävän pääoman korosta.

Luoton saanti asianomaisesta rahalaitok-
sesta tapahtuu seuraavasti:

1. Kulutusmaito. Meijerin tai liikkeen
tulee luottoa halutessaan pyytää kansan-
huoltolautakunnalta todistus kulutukseen
myymänsä maidon määrästä. Kansanhuol-
tolautakunta antaa todistuksen KH-lomak-
keella N:o E 314. Todistus annetaan sen
kuukauden vakauttamispalkkioselvityksen
perusteella, mikä viimeksi on kansanhuolto-
lautakunnassa tarkastettu. Kulutukseen
luovutetun maitomäärän lisäksi todistuk-
seen on merkittävä se keskusliike tai mei-
jeri, jonka välityksellä valtio korvaa k.o.
vakauttainispalkkion, sekä vakauttamis-
palkkiota vastaan myönnettävän luoton
määrä. Todistus on kirjoitettava kolmena
kappaleena, joista yksi jää kansanhuqlto-
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Kansanhuoltolautakunnille, meijereille sekä
maidon ja kotivoin hankintaliikkeille.

lautakunnalle. Meijeri tai liike luovuttaa
todistuksen kahtena kappaleena pankille,
joka puolestaan toimittaa yhden kappaleen
keskuspankkinsa välityksellä KHM:lle.
Luoton enimmäismääräksi on sovittu mk
5: — litralta.

Luottoa varten rahalaitos avaa meijerille
tai liikkeelle shekkitilin, jolta tämä saa
nostaa luottoa kansanhuoltolautakunnan
antaman todistuksen nojalla. Shekkitililuo-
ton yhteismäärä voi olla enintään kolmea
kansanhuoltolautakunnan kuukausittain
antamaa todistusta vastaava, koska vakaut-
tamispalkkioiden tilitysten tarkastus jasuo-
ritus tapahtuu 2—3 kuukauden kuluessa.
Meijerin tai liikkeen on tehtävä rahalai-
toksen kanssa luottosopimus ja valtuutet-
tava rahalaitos nostamaan sopimuspäivästä
lukien meijeirille tai liikkeelle tulevat va-
kauttamispalkkiot siltä keskusliikkeeltä tai
meijeriltä, jonka välityksellä valtio ne suo-
rittaa. Vakauttamispalkkiot kirjataan shek-
kitilille luoton lyhennykseksi, ja meijeri tai
liike saa nostaa sen loppuerän vakautta-
mispalkkiosta, mikä jää, kun vastaavan
kuukauden luotto on vähennetty. Uutta
luottoa saadaan nostaa uutta todistusta
vastaan.

2. Kotivoin osalta meijeri tai liike voi
saada luottoa kiloa kohden mk 100: — sa-
maan tapaan kuin kulutusmaidon suhteen
edellä on selostettu. Todistuksen saantia
varten meijerin tai liikkeen on jätettävä
kansanhuoltolautakunnalle kotivoin osto-
kuittien B-kappaleet, jolloin lautakunta
laatii kolmena kappaleena KH-lomakkcelle
N:o'E3ls todistuksen luoton saantia var-
ten. Todistuksessa on mainittava hankitun
kotivoin määrä, keskusliike tai meijeri,
jonka välityksellä valtio suorittaa k.o. va-
kauttainispalkkion, sekä laskettu määrä,
mihin luotto todistuksen nojalla voi nousta.
Kansanhuoltolautakunta voi antaa todis-
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tuksen kahdesti kuukaudessa, mikäli han-
kitun kotivoin määrä esitettyjen ostokuit-
tien mukaan ylittää 50 kg. Tätä pienem-
mistä kuukausieristäkään kansanhuoltolau-
takunnan ei yleensä ole syytä todistusta
antaa. Samaan todistukseen ei saa yhdis-
tää kahden eri kuukauden aikana tapahtu-
nutta kotivoin hankintaa. Nämä luotto-
todistukset jätetään rahalaitokselle kah-
tena kappaleena, joista tämä kuukausittain
toimittaa toisen kappaleen keskuspankkinsa
välityksellä KHM:lle. Kotivoin ostokuit-
tien B-kappaleet jäävät todistusta annet-
taessa kansanhuoltolautakunnalle, joka nii-
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Kansanhuoltoministeriön puolesta:
Kansliapäällikkö Martti Kemppainen.

V.t. toimistopäällikkö Eero Toivila.

Den perusteella tarkastaa myöhemmin jä-
tettävän vakauttamispalkkioselvityksen.

Kansanhuoltolautakunnan on kiinnitet-
tävä erikoista huomiota antamiensa todis-
tusten aiheellisuuteen, mistä kansanhuol-
lonjohtaja lisäksi on henkilökohtaisessa
vastuussa.

Luottojärjestelyllä saadaan poistetuksi
vakauttamispalkkioiden aiheuttamat rahoi-
tusvaikeudet, mutta tämä ei saa mitenkään
vaikuttaa hidastuttavasti vakauttamispalk-
kioselvitysten tekoon eikä niiden tarkasta-
miseen, vaan niiden suhteen annettuja mää-
räaikoja on ehdottomasti noudatettava.


