
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ.

Helsingissä
10 p:nä heinäkuuta 1942.

Kiertokirje N:o 202.

Kansanhuoltolautakunnille ja
kananmunien hankintaliik-

keille.

Kananmunien säännöstely:

Valtioneuvosto on 9/7 -42 antanut uuden
15/7 -42 voimaan astuvan päätöksen ka-
nanmunien säännöstelystä. Samanaikaisesti
on kansanhuoltomnisteriö, edellä mainit-
tuun päätökseen nojautuen antanut pää-
töksen, joka sisältää tarkempia määräyk-
siä kananmunien säännöstelystä, sekä pää-
töksen kananmunien luovutusvelvollisuu-
desta. Näiden päätösten pääasiallinen si-
sältö on seuraava:

keja vastaan, tapahtuu nyt maitokortin
erikoiskupongeilla. Tällä muutoksella on
pyritty siihen, että silloin kun kananmunia
on vähän, niitä voitaisiin jakaa ainoastaan
lapsille sekä odottaville ja imettäville äi-
deille. Heinäkuun 14 päivän jälkeen ei
näinollen enää saa luovuttaa kananmunia
liii ((kortin kuponkeja vastaan.

6) Kanojenkin kauppa on osaksi sään-
nöstelty.

1) Tuottajalle on määrätty kananmunien
luovutusvelvollisuus ; Hankintajärjestelmä (keskusliike, hankin-

taliike, ostoasiamies).2) Säännöstely kohdistuu ainoastaan nii-
hin kananmuniin, jotka tuottaja joutuu
luovutusvelvollisuutensa perusteella luovut-
tamaan. Säännöstelyn piiriin joutuvat kui-
tenkin myös ne ylijäämäkananmunat, jotka
tuottaja on luovuttanut ostokuitteja vas-
taan, samoin kuin ulkomaalta tuotetut ka-
nanmunat ;

Kananmunien hankinnassa ja tukkukau-
passa on otettu käytäntöön samanlainen,
keskusliikesysteemiin pohjautuva järjes-
telmä, joka on jo käytännössä lihan, kalan
ja rasva-aineiden hankinnassa ja tukku-
kaupassa. Kananmunien hankintatoimin-
toa ja tukkukauppaa koko maassa johtavat
nyt seuraavat neljä keskusliikettä: Suomen
Kananmunakauppiaiden ja viejien Liitto
r. y., Kesko Oy., Vientikunta Muna r. 1. ja
Osuustukkukauppa r. 1. Näiden alaisina
toimivat eri puolilla maata kansanhuolto-
ministeriön keskusliikkeen ehdotuksesta hy-
väksymät kananmunien hankintaliikkeet.
Hankintaliikkeet, jollaisena keskusliikekin
voi toimia, saavat ottaa ostoasiamiehiä.
(»stoasiamies on tilitysvelvollinen hankinta-

3) Rehukauran saanti kanoja varten on
kytketty ostokuitteja ja puolustuslaitoksen
ottotodisteita vastaan luovutettujen kanan-
munien määrään;

4) Kananmunien hankinta- ja kauppa-
organisatiota on muutettu pyrkimällä suu-
rempaan keskitykseen, sekä eri elintarvik-
keiden hankintasysteemien yhdenmukaista-
miseen ;

5) Kananmunien vähittäisjakelu, joka on
aikaisemmin tapahtunut lihakortin kupon-
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liikkeellensä; hankintaliike kansanhuolto-
lautakunnalle ja keskusliikkeellensä (KH-
lomakkeelle n:o J 184) ja keskusliike kaik-
kien alaistensa hankintaliikkeiden puolesta
suoraan kansanhuoltoministeriölle (KH-lo-
m-akkeella n:o J185).

Ostokuitti (KH-lomake n:o J182).

Luovutettavaksi määrättyjä kananmunia
saadaan tuottajalta ostaa ainoastaan kan-
sanhuoltoministeriön leimalla varustettuja
ostokuitteja (KH-lomake n:o J 182) ja puo-
lustuslaitoksen antamia, puolustusministe-
riön leimalla varustettuja ottotodisteita
vastaan.

Ostokuittilomakkeita kansanhuoltoministe-
riö luovuttaa ainoastaan edellä mainituille
kananmunien keskusliikkeille, jotka saavat
antaa niitä vain alaisilleen hankintaliik-
keille ja nämä edelleen ostoasiamiehillensä.
Ennen ostokuittilomakkeiden ostoasiamie-
helle luovuttamista niihin on merkittävä
hankintaliikkeen nimi.

Vastaanottaessaan kananmunia kirjoittaa
ostoasiamies ostokuitin, josta hän antaa
B-kappaleen munien luovuttajalle, jonka
on toimitettava se kuukausi-ilmoituksensa
liitteenä kansanhuoltolautakunnalle; C ja
D-kappaleet ostoasiamiehen on lähetettävä
7 päivän kuluessa kunkin kalenterikuukau-
den päättymisestä lukien hankintaliikkeel-
lensä; E-kappale jää kantaan. Kun osto-
kuittivihko on tullut loppuun käytetyksi,
on hänen .toimitettava myös vihkon kanta
siinä kiinni olevine ostokuitin E-kappalei-
neen hankintaliikkeelle. Käytetyistä osto-
kuiteista on hankintaliikkeen toimitettava
C-kappaleet 14 päivän kuluessa kuukauden
päättymisestä lukien kuukausitilityksensä
(KH-lomake n:o J 184) liitteinä kansan-
huoltolautakunnaille ; D-kappaleet sen on
toimitettava saman ajan kuluessa keskus-
liikkeelle, sille kuukausittain tehtävän tili-

tyksen (KH-lomake n:o J 184) liitteinä,
Keskusliikkeen on säilytettävä sille toimi-
tetut ostokuitit ja lähetysilmoitukset vä-
hintään yhden vuoden ajan.

Kananmunien tuottaja ja hänen luovutus-
velvollisuutensa.

Tuottajalla tarkoitetaan jokaista, jolla
on ruokinnassaan kanoja. Luovutusvelvol-
lisuus on määrätty siten, että tuottajan on
heinäkuun 15 päivän ja syyskuun 30 päi-
vän 1942 välisenä aikana luovutettava osto-
kuitteja ja puolustuslaitoksen ottotodisteita
vastaan yhteensä vähintään 1 kg kanan-
munia jokaista ruokinnassaan 1/3 -42 ol-
luitta kanaa kohden. Niiden tuottajain
osalta, joiden kanamäärä on sanotun päi-
vän jälkeen lisääntynyt tai vähentynyt vä-
hintään 10 % : Ha, samoin kuin niidenkin
osalta, joilla ei ollut 1/3 -42 ruokinnassaan
kanoja, on kansanhuoltolautakunnan mää-
rättävä luovutettava kananmunamäärä hei-
dän ruokinnassaan 15/7 -42 olevan kana-
määrän perusteella. Tämän vuoksi on jo-
kaisen, jolla on 15/7 -42 ruokinnassaan yli
6 kk: n ikäisiä kanoja, ilmoitettava t. k. 20
päivään mennessä niiden lukumäärä sa-
moin kuin ruokakuntaansa 15/7 -42 vaki-
naisesti kuuluvien henkilöiden nimet sille
kansanhuoltolautakunnalle, jonka alueella
kanat ovat. Kukot jätetään tietenkin il-
moittamatta. Luovutettavan kananmuna-
määrän vähennykseksi saadaan laskea kuta-
kin tuottajan ruokakuntaan 15/7 -42 vaki-
naisesti kuuluvaa jäsenltä kohden muussa
osassa maata 1 kg, paitsi Lapin läänin ja
Karjalan kansanhuolt op iirin alueilla 2 kg
kananmunia. Ruokakunnan jäsenmäärässä
15/7 -42 jälkeen tapahtuvat muutokset ei-
vät vaikuta luovutettavaan kananmuna-
määrään. Kansanhuoltolautakunnan on an-
nettava kullekin luovutusvelvolliselle todis-
tettavalla tavalla tieto hänen luovutettavas-
taan kananmunamäärästä.



3

*

Sen osan kananmunatuotannostaan, joka
ylittää luovutettavaksi määrätyn erän, tuot-
taja saa käyttää tai luovuttaa vapaasti
ylittämättä kuitenkaan kananmunille vah-
vistettuja ylimpiä hintoja. Kun kanoja
varten vastaavan rehukauran määrä riip-
puu siitä, paljonko tuottaja on luovutta-
nut kananmunia ostokuitteja ja puolustus-
laitoksen ottotodisteita. vastaan, on hänen
tältä kannalta katsoen edullista myydä
myös ylijäämäkananmunansa ostokuitteja
vastaan.

Elävien kanojen toiselle luovuttaminen.

Tehokkaan valvonnan aikaansaamiseksi
kananmunien luovutusvelvollisuuden täyt-
tämisen suhteen on määrätty, että yli 6
kk:n ikäinen elävä- kana- saadaan luovuttaa
muille paitsi kanateurasitajalle vain lihan
ostokuittia tai kansanhuoltolautakunnan an-
tamaa ostolupaa vastaan. Tämän määräyk-
sen ulkopuolelle jäävät siis 6 kk nuorem-
mat kanat sekä kukot. Ostolupaan kansan-
huoltolautakunnan on merkittävä sen nimi,
jolta kana aiotaan ostaa. Myydyt kanat
eivät kuitenkaan vaikuta 15/7—30/9 -42
välisenä luovutuskautena myyjän tai osta-
jan kananmunien luovutusvelvollisuuteen.
Milloin kuitenkin luovutusvelvollinen tuot-
taja luovuttaa samalle ostajalle koko kana-
kantansa tai pääosan siitä, on sen kansan-
huoltolautakunnan, jonka alueelle kanat
siirretään määrättävä ostaja luovutusvelvol-
liseksi.

Kuten ylläsanotusta on käynyt ilmi, tuot-
taja ei saa enää kuluvan heinäkuun 14 päi-
vän jälkeen luovuttaa kananmunia osto-
kortin kuponkeja eikä ostolupia vastaan.

Luovutusvelvollisuuden täyttämisen lai-
minlyöminen.

Ellei tuottaja määräajassa täytä edellä
selostettua kananmunien luovutusvelvolli-
suuttaan, on hänen ensi syksynä luovutet-
tava teurastettavaksi kansanhuoltolautakun-
nan määräämälle henkilölle (kanat eurasta-
jalle) yksi kana kutakin kokonaan tai
osaksi luovuttamatta jätettyä kananmuna-
kiloa kohden. Tällä tavoin pakko-otetuista
kanoista tuottaja saa edellä mainitulta
kanateurastajalta kanojen luovutustilaisuu-
dessa suorituksen, joka on 2/3 tuottajalle
kynimättömistä kanoista maksettavaksi vah-
vistetusta ylimmästä hinnasta. Kanojen
luovuttamisesta kanateurastajan on annet-
tava tuottajalle todistus. Vastaanottamansa
kanat kanateurastajan on luovutettava lihan
ostokuttia vastaan lihan hankintaliikkeille
tai niiden ostoasiamiehille. Tuottajalle on
kuitenkin varattu mahdollisuus tulevan
lokakuun aikana myydä teurastettaviksi
joutuvat- kanansa lihan ostokuittia vastaan
suoraan lihan hankintaliikkeille tai niiden
ostoasiamiehille. Kukkoa ei lueta tällöin
kanaksi. Saamansa ostokuitit tuottajan on
toimitettava kansanhuoltolautakunnalle en-
nen tulevan marraskuun 8 päivää.

Ostoasiamies.

Ostoasiamiehen nimi ja osoite hankinta-
liikkeen on ilnioitettava. keskusliikkeelleen
sekä niille kansanhuoltolautakunnille, joi-
den alueella ostoasiamies tulee kananmunia
ostamaan 3 päivän kuluessa ja keskusliik-
keen kansanhuoltoministeriöllc 7 päivän ku-
luessa siitä, kun ostokuittilomakkeita on
ostoasiamiehen käytettäväksi annettu. Han-
kintaliikkeen on annettava kullekin ostoasia-
miehellensä todistus, josta käy selville:
1) ostoasiamiehen nimi ja tarkka osoite;
2) että hän toimii todistuksen antajan osto-
asiamiehenä sekä 3) niiden kuntien nimet,
joiden alueelta ostoasiamies saa kananmu-
nia ostaa. Tämä todistus ostoasiamiehen on
pidettävä aina mukanansa ja on hänen vaa-
dittaessa esitettävä se poliisi- tai kansan-
huoltoviranomaiselle. Ostoasiamies saa toi-
mia samanaikaisesti ainoastaan yhden han-
kinta- tai keskusliikkeen ostoasiamiehenä ja
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luovuttaa hankkimiansa kananmunia vain
sille, sekä sen luvalla muille vastaanotta-
jille. Huomattava on, että hankintaliik-
keen on kirjoitettava lähetysilmoitus niistä-
kin kananmunista, jotka ostoasiamies luo-
vuttaa muille.

Lähetysilmoitus (KH-lomake n:o J183).

Kananmunien kauppa.

Ostokuitteja käytetään vain kananmu-
nien alkukaupassa s. o. tuottajalta kanan-
munia ostettaessa. Näin hankittuja kanan-
munia

hankintaliike ja keskusliike saa edelleen
luovuttaa:

1) lähetysilmoituksella keskusliikkeille,
hankintaliikkeille, vähittäiskauppaliikkeille
ja omalle väMttääsmyymälällensä;

2) ostolupaa vastaan sen saajalle; sekä
3) puolustuslaitokselle, sen antamaa puo-

lustusministeriön leimalla varustettua otto-
todistetta vastaan.

Hankintaoikeuden peruuttaminen.

Vähittäiskauppaliike saa luovuttaa sään-
nöstelyn alaisia kananmunia:

1) kansanhuoltoministeriön kulloinkin
määräämiä maitokortin erikoiskuponkeja
vastaan; sekä

2) ostolupaa vastaan sen saajalle.

Ostoluvan antaminen.

•Kansanhuoltolautakunnat saavat toistai-
seksi antaa ostolupia ainoastaan:

1) sairaalle henkilölle lääkärintodistusta
vastaan; sekä

2) sairaalalle, parantolalle, kunnallisko-
dille, lastenkodille y. m. niihin verratta-
valle laitokselle, ei kuitenkaan rangaistus-,
työ- tai kasvatuslaitokselle, myöhemmin ta-
pahtuvaa kuponkitilitystä vastaan.

Ravitsemisliikkeet, leipomot ja eineskeit-
tiöt eivät saa ollenkaan säännöstelyn alai-
sia kananmunia.

Keskusliikkeen ja hankintaliikkeen on
heti kuukauden päätyttyä kirjoitettava
kullekin ostajallensa edellisen kuukauden
aikana toimittamistaan säännöstelyn alai-
sista kananmunista vain yksi lähetysilmoi-
tus. Lähetysilmoituslomake on 5-osainen.
Näistä lähettäjän on toimitettava A-kap-
pale suoraan sille kansanhuoltolautakun-
nalle, jolle vastaanottaja tekee tilityksensä;
B-kappale lähettäjän on toimitettava oman
kuukausitilityksensä liitteenä kansanhuol-
tolautakunnalle ; C-kappale vastaanottajalle,
joka liittää sen kansanhuoltolautakunnalle
tehtävään tilitykseensä; D-kappale lähettä-
jän on toimitetava keskusliikkeellensä, sille
tehtävän kuukausitilityksensä liitteenä; E-
kappale jää kantaan.

Kansanhuoltoministeriö tai asianomainen
keskusliike voi, milloin- se katsoo syytä, ole-
van, peruuttaa hankintaliikkeeltä ostokuit-
tien käyttöoikeuden. Jos keskusliike pe-
ruuttaa ostokuittien käyttöoikeuden, on sen
ilmoitettava toimenpiteestään kansanhuolto-
ministeriölle 7 päivän kuluessa. Ostoasia-
mieheltä voi ostokuittien käyttöoikeuden pe-
ruuttaa joko kansanhuoltolautakunta tahi
asianomainen keskusliike tai hankintaliike.
Jos kansanhuoltolautakunta peruuttaa osto-
kuittien käyttöoikeuden, on sen viipymättä
ilmoitettava toimenpiteestään sille, jolta
ostoasiamies on saanut ostokuittilomakkeita.
Keskusliikkeen ja hankintaliikkeen on il-
moitettava ostoasiamieheen kohdistuneesta
ostokuittien käyttöoikeuden peruuttamisesta
samassa järjestyksessä kuin niiden on il-
moitettava ostokorttien ostoasiamiehelle luo-
vuttamisesta (katso ~Ostoasiamies"). Sen,
jolta ostokuittien käyttöoikeus on peruu-
tettu, tulee viipymättä palauttaa hallus-
saan olevat (hankintaliikkeen myös osto-
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asiamiestensä hallussaolevat) ostokuittilo- lytukkuliikkeiden on vaadittava alaisiltaan
makkeet sille, jolta on ne käytettäväkseen
saanutkin sekä samalla tehdä ilmoitus vas-
taanottamistaan, luovuttamistaan ja varas-
tossaan olevista kananmunista.

keräilyliikkeiltä takaisin kaikki näille luo-
vuttamansa ostokuitti]omakkeet (KH-lomake
n:o J113), joiden käyttöaika päättyy
14/7 -42, sekä palautettava ne kansanhuol-
toministeriön lomakevarastolle t. k. 25
p:ään mennessä.

Uuden päätöksen voimaan astuessa pe-
ruuttivat kaikki aikaisemmin myönnetyt ke-
räilytukkuliikeoikeudet. Sen vuoksi keräi-

Osastopäällikkö Onni Toivonen.

Toimistopäällikkö Einar Roine.
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