
Liite ohjekirjeeseen N:o 61

Kansanhuoltoministeriön päätös
eräiden teollisuustuotteiden kaupassa noudatettavista ylimmistä myyntipalkkioista.

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1941.

Kansanhuoltoministeriö on hintojen säännöstelystä 12 päivänä kesäkuuta 1941 an-
netun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n nojalla vahvistanut joukko-kulutukseen tai
-käyttöön tarkoitettujen, yleisessä kaupassa myytävien teollisuustuotteiden myynnissä
noudatettavaksi seuraavat ylimmät sallitut myyntipalkkiot:

Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi Tukkuka »- Muu mäÄräämis-

myynti- ff,% han- peruste
, hiruJasta

1) Kankaat ja muut tekstiilitavarat,paitsi nauhat,
pitsit, punonnaiset ja solmiot. '

Kankaat:
keinosilkkikankaat 25 12
pellavakankaat, kotimaiset T. P. &R. l)

„ ulkomaiset 20 10
puuvillakankaat, kotimaiset P. M. K. 2)

„ ulkomaiset 20 10
sarka 15 5
teko- ja sekakuitukankaat 25 12
villakankaat 22 12

Käsineet:
puuvillaiset 25 12
villaiset 25 12
tekokuitu- y. m 25 12

Langat:
kalastuslangat, puuvilla-, kotimaiset P. M. K.

„ „ ulkomaiset 20 10
„ pellava, kotimaiset T. P. &R.
„ „ ulkomaiset 20 10

kangaslangat, puuvilla-, kotimaiset P. M. K.
„ „ ulkomaiset 20 10

i) Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n hinnat.
2) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin hinnat.
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Myyntipalkkiot I
Tarvikkeen nimi Jumm %

Tukk£kr |M™

™,3?- ' passa % han- peruste

karhulangat 22 8
kone „ 22 8
koruompelulangat 25 12
käsityölangat, puuvilla-, kotimaiset P. M. K.

„ „ ulkomaiset 20 10
„ muut 22 10

keinosilkki- ja silkkivillalangat 25 12
sukkalangat, puuvilla-, kotimaiset P. M. K.

„ „ ulkomaiset 20 10
villalangat 22 12

Neulomon ja pukimon tuotteet:
Neulomon tuotteet:

alushousut 21 8
esiliinat 21 8
hameet 25 8
leningit 25 8
paidat 21 8
puserot 21 8
suojuspuvut 19 6
takit, kylpy- ja aamu- 25 8
työpaidat, -puvut, -puserot ja -takit 19 6
vuodevaatteet 21 8
yöpaidat ja -puvut 21 8

Pukimon tuotteet l) :
housut 21 7
koulupuvut 17 6
puvut, miesten ja poikain 21 8

„ lasten 21 8
„ naisten 21 8

päällystakit ja -palttoot 21 8
turkit 25 8
ulkoilu- ja urheilupuvut ja -takit 21 8

Peitteet:
peitehuovat, puuvilla-, kotimaiset P. M. K.

„ „ ulkomaiset 22 12
„ villa- 21 12

sänkypeitot, puuvilla-, kotimaiset P. M. K.
„ „ ulkomaiset 22 12
„ muut 21 10

vanupeitot 21 10

1) Paitsi 1) asiakkaan mitoilla tilauksesta valmistetut pukimet, 2) juhlapuvut ja niiden asusteet,
3) pukimet ja lakit, mikäli niiden valmistukseen on pääasiallisesti tai arvosuhteeltaan vallitsevana osa-
na käytetty sellaisia turkiksia, joiden nykyinen perustulli on 200 mk tai enemmän, 4) valmiina myytä-
vät turkit, joiden vähittäishinta vahvistettujen myyntipalkkioprosenttien mukaiseen hinnoitteluun perus-
tuen on 10,000 mk tai enemmän.
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I Myyntipalkkiot j

Tarvikkeen nimi klumssfv Tukkukau- Muu määräämis-

mvynti- P asf.% haf P eruste
hidasta kmtahmnasta

j
i

Pyyhe-, pöytä- ja nenäliinat:
I pyyheliinat, pellava-, kotimaiset T. P. &R.
! „ „ ulkomaiset 22 12

„ puuvilla-, kotimaiset P. M. K.
' „ „ ulkomaiset 22 12

1 pöytä- ja lautasliinat, pellava-, kotimaiset .... t T. P. &R.
„ „ „ ulkomaiset .... 22 12
„ „ puuvilla-, kotimaiset .... P. M. K.
„ „ „ ulkomaiset .... 22 12
„ „ tekokuitu- y. m 22 12

nenäliinat, kotimaiset T.P. &R. ja P.M.K.
i „ ulkomaiset 22 I 12 _,

Päähineet i) :

hatut, lasten , 25 10
„ miesten 25 10

j „ naisten 25 10
huivit, puuvilla- 21 10

„ 'keinosilkki-, villa- y. m 25 10
lakit 25 10

j Trikoovalmisteet:
alushameet, puuvilla- 25 10

„ keinosilkki- 25 10
hameet 25 10
housut, miesten 21 10

„ naisten ja lasten 25 10
kaulahuivit 25 10
kerrastot, puuvilla- 25 10

„ keinosilkki- 25 10
liivit, naisten ja lasten 25 10
paidat, miesten, puuvilla- 21 8

„ „ keinosilkki- 21 8
„ naisten 25 8
„ lasten 25 8

puvut, lasten 21 10
pulloverit 25 10
puserot, miesten 21 10

„ naisten, puuvilla- 21 10
„ „ villa 25 10
„ „ keinosilkki 25 10
„ lasten 25 10

sukat, miesten, puuvilla 21 8
villa 21 8

„ naisten, puuvilla- 25 8
„ „ keinosilkki 25 8
„ „ villa 25 8
„ lasten, puuvilla, 21 8
„ „ villa 21 8

syylingit j 21 8

i) Paitsi käsityönä valmistetut naisten hatut.
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Myyntipalkkiot

m -i i • • Vähittäis- Tnt-tokan- Muu määräämis-Tarvikkeen mmi to= %
™

h
«

n. te
gsta

uimahousut ja -puvut, puuvilla- j 25 10
„ „ villa- 25 10

verryttelyhousut ja -puvut 21 10
villapaidat 21 10
villatakit ] 25 10
yhdistelmät » j 25 10

Vanut:
maitovanu : 17 6
peitevanu 17 6
täytevanu ; 17 6
villaflokki j . 17 6

2) Nahka, jalkineet sekä nahka-, huopa- ja kumi- j
valmisteet. ]

■Nahat: j
koristenahka : 25 8
nautikas 21 3
pohjanahka, puolivuodittain 12 3

„ vähittäin 21 —

pääHisnahka i 21 , 3
rasvanahka 21 , 3 *

varsinahka 21 j 3 j
vuorinahka • • • i 1

:
Huopajälkimeet, -syylingit ja pohjahuopa 17 7 | \

! ' f
Kumijalkineet: - l

kalossit, kotimaiset f
kesäkengät, „

....,, , ... Suomen Kumi-paallyskengat, „ ; I •
raappaat, „ ■. [

saappaanterät,
„

! " !

urheilukengät, „ j ) t
edellämainitut, ulkomaiset 20 j 8 6

Nahkajalkineet ja -käsineet: \ ■ f
aamutohvelit ja -kengät 25 ! 9 I
hiihtojalkineet 20 7 [
työjalkineet 17 6 f
työkäsineet 17 6 i
vakiojalkineet!), miesten 20 7 f

„ naisten 20 7 |
„ lasten 20 7

muut jalkineet 2), miesten 23 8 l

„ „ naisten 28 8 '■ f
„ „ lasten 23 8 j f

i) Mustasta vuotaboksista tai hevos- tai rasvanahasta valmistetut.
2) Paitsi naisten kulta-, hopea-, brokaadi-, silkki-, satiini-, pronssi-, käärme- ja Hakojuhla.-

gät ja ulkomaiset erikoislaatukengät.
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Myyntipalkkiot [

Tarvikkeen nimi I Tukkukau- j Muu määräämis-

I myynti-
70 Pasf%han-, peruste

: hinnasta kmtahinnasta:

3) Huonekalut, i)
Kaapit :

astiakaapit, vaneeraamattomat 18 8
keittiökaapit, „ 18 8
pesukaapit, „ 18 8
pöytäkaapit, „ 18 8
tiskikaapit, „ 18 8
vaatekaapit, „ 18 8

Kirjahyllyt, vaneeraamattomat 18 8
Kirjoituspöydät, vaneeraamattomat 18 8
Lipastot, (n. s. piirongit) 3—5 laatikkoiset, vanee-

raamattomat 18 8
Patjat:

flokkipatjat 15 6
puulastupatjat 15 6

Puutarhakalustot :

kuistikkopöydät ja -tuolit 18 8
Pöydät:

keittiöpöydät, vaneeraamattomat 18 8
ruokapöydät, levikekannella, vaneeraamattomat .. 18 8

Sängyt:
huvilasängyt, fernpohjalla | 15 6

„ kangaspolijalla 10 6
lastensängyt 18 8
puusängyt, kokoon työnnettävät 18 8
sohvasängyt, sivusta avattavat 18 8

„ kannella 18 8
telttasängyt 18 8
teräsleposohvat 10 6
tuolisängyt 18 8

Tuolit:
keinutuolit, puuistuimiset, vaneeraamattomat .

. 18 8
keittiöjakkarat 18 8
nojatuolit, puuistuimiset, vaneeraamattomat .

. 18 8
tuolit, tavalliset, ~ „ 18 8

Vaatenaulakot 18 8

4) Työ- ja kotitalousvälineet, maatalous- ja ra-
kennustarvikkeet, maatalouskoneet, kulku- ja
ajoneuvot sekä näiden tarvikkeiden varaosat.

A lumiinivalmisteet:
kaakkumuotit 22 12
kahvipannut 22 12

kattilat 22 12

kipposet (mukit) 22 12
liemikauhat 22 12

l) Paitsi ulkomaisista puulajeista ja visakoivusta valmistetut kalustot ja huonekalut, tyylikalus-
tot sekä yliverhotut, erikoiskiilloitetut ja erikoispiirustusten mukaan valmistetut kalustot ja huonekalut.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi kSssT»/ T^l™l- Muu määräämis-

hidasta kmtamnnasta i
lusikat '. 22 12 ;
maitokannut i 22 12
marjasiivilät 22 12
saippuakupit 22 12
suppilot 22 12
teesiivilät 22 12
vesinapot 22 12

Ampumatarpeet:
dynamiitti 23 12
dynamiittinallit 22 12 ;
haulikon panokset 20 12
haulikon hylsyt 20 12 I
haulikon nallit 25 12 \
haulikon lataustulpat 25 12 j
kantopommit 20 8 j
ruuti 25 12
sytytyslanka 20 10

Emalivalmisteet:
kahvipannut 22 12
kattilat 22 12
kasarit 22 12
kannet 22 12
kermakannut .22 12
kipposet ' 22 12
kulhot 22 12
kulpit ; 22 12

j kynttilänjalat i 22 12
lautaset . 22 12
liemikauhat 22 12
kaatimet 22 12

| maitokannut 22 12
marjasiivilät 22 12
paistinvadit . 22 12
pesuvadit 22 12
saippuakupit 22 12
sangot 22 12
suppilot 22 12
sylkiastiat 22 12
teekannut . 22 12
vaahtokauhat 22 12
vesikannut 22 12
vesinapot 22 12
yöastiat 22 12

Harjat ja siveltimet: ij
Harjat:

hiusharjat 22 12
kenkäharjat 22 12

i) Paitsi teknillisiä tarkoituksia varten.
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Myyntipalkkiot

m -i i
•

•

Vähittäis- [ m .^i_,v all. Muu määräämis-Tarvikkeen mmi kaupassa % LA"* o/ t* perusteaaa klass
kynsiharjat 22 12
käsihuiskut 22 12
lamppuharjat 22 12
lattiaharjat 22 12
meijeriharjat 22 12
panelihärjat 22 12 .' .

pesuharjat 22 12
pulloharjat 22 12
separaattoriharjat 22 12
tomuharjat 22 12
vaateharjat 22 12
vahausharjat

'

22 12

Siveltimet:
kalkkiluudat 22 12
rengassiveltimet, tavalliset 22 12
tasottajat 22 12

Hevosenkengät 14 5

Kalastusvälineet: l)

katiskat 17 10
korkkikaarna 20 10
ongen kohot 28 12

„ koukut 28 12

„ vavat 28 10
nuotat 17 8
nuotanosat 17 8

#r .
verkot 17 8
verkonkorkit 25 12
verkkovärit 19 10

Kanalatarvikkeet 20 8

Kasvinsuojeluaineet :

kasvinsuojelumyrkyt 15 7
peittausaineet 15 7

Kupari- ja messinkivalmisteet:
Kuparivalmisteet:

kaakkumuotit 22 12
kahvipannut 22 12

kattilat 22 12

tarjoilupannut 22 12
vesikauhat 22 12

Messinkivalmisteet:
huhmarit 22 12
huonekaluhelat 29 12

i) Paitsi urheilukalastukseen käytettävät.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi klupfssa% Tukkukau- Muu määräämis-
myyntV 0 % han- peruste
himasta kmtahmnasta (

Kulku- ja ajoneuvot ja niiden osat:
Autokumit 11 4

Hevosajoneuvot 11 4
Hevosajoneuvojen osat:

aisaraudat 17 10
kärrynakselit 17 8
kärrynpyörät 17 8
reenkoukut 20 10

Keikat 17 8
Polkupyörät ja niiden tarvikkeet Alahuom 11
Sukset 21 8

Suksisauvat 21 8

Kääreameet :

käärelanka 17 8
käärepaperit ja -pahvit 17 8
paperipussit 17 8
pergamentti 17 8

pergamiini 17 8

säkit 17 8

Köydet ja ketjuvalmisteet:
Köydet:

sisalnuorat 2—3 säikeiset 25 6
vB-i" 21 6

„ 1 i/g" alkaen vahvemmat 17 6
Ketjuvalmisteet:

juoksuketjut 20 8
lehmän kytkimet 20 8
riimunvarret 20 8

Lasivalmisteet: %) kotitaloutta varten 28 19

Liimat: s)
kylmäliima 19 10
luuliima 19 10
nahkaliima , 19 10

Lukot ja niiden tarvikkeet:
avaimet ja aineet 29 16
lukonjouset 29 16
lukot, etu- 25 16

„ kaapin 25 16
~ kamarin 20 12

~ kirstun 25 16
„ komeron 20 12

laatikon 25
.

16

„ lippaan 29 16
~ parioven 20 12
~ polkupyörän 25 16

1) Kansanhuoltoministeriön polkupyörä'ehtaille hyväksymät hinnat.
2) Paitsi koristelasit.
3) Paitsi teknillisiin tarkoituksiin käytettävät erikoisliimat.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi kaSfo/ Tukkukau- Muu määräämis-
mCti- /0 P assa;/o hT P eruste
hinhasta kmtahmnasta

lukot rulla 20 12
„ vaunuhuoneen j 20 12

painakkeet 20 12

Läkkipeltivalmisteet :

kaakkumuotit 22 12
kastelukannut 22 12
keittiötölkit 22 12
kipposet (mukit) 22 12
lypsinkiulut 22 12
maitokannut 22 12
marjasiivilät 22 12
paistinlaatikot 22 12
pesusoikot ja -vadit 22 12
rikkalapiot 22 12
saippuakupit 22 12
sangot 22 12
suppilot 22 12
vesikauhat 22 12
öljykannut 22 12

Maalaus- ja värjäysaineet :

Lakkavärit :

lakat, irrallaan 23 10
„ pakkauksissa 23 10

lakkavärit, valmiit 23 10
Maa- ja mineraalivärit:

italian punainen 19 7
keltamulta 19 7
kimrööki 23 10
kromikeltainen ja -vihreä 23 10
liitujauho 19 10
lyijymönjä 23 10
lyijyvalkoinen 23 10
petsit 28 15
punamulta 19 7
rautamönjä 19 7
sinkkivalkoinen 19 7
titanvalkoinen 19 7

Vernissa 19 5

Maatalouskoneet:
aurat 11 4
elonleikkuukoneet 8 10
halonhakkuukoneet 8 8
harat 10 10
hautomakoneet 10 10
heinänpaalauskoneet 10 10
hevosharavat 8 10
höyrynkeittäjät 8 10

2
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Myyntipalkkiot ,
Vähittäis- Tukkukau Muu määräämis- :

Tarvikkeen nimi kaupassa % peruste
gsta Mntahinnasta

jyrät 9 10
keinoemot 10 10

kirnut 10 10
koneriihet 8 10
kultivaattorit 9 10
kylvökoneet 8 10
moottorit : 8 10
multurit 10 10
myllyt • 8 10
niittokoneet 8 10
olkilietsot 10 10
paalauskoneet 9 10
pellavaloukut 11 10
pellavalihdot 11 10

" perunanlajittelijat 10 10
perunannostokoneet 9 10
puimakoneet _

8 10
puutarharuiskut 14 10
pärehöylät 11 10
ruohonleikkaajat 13 10
sahat 11 10
sahrat 11 10
separaattorit 10 10
silppukoneet 9 10
traktorit l) 4 10
turvepehkunrepijät - 10 10
viljankuivaajat -. 8 10
viljanlajittelijat 8 10
viskuukoneet 10 10
äkeet .- 10 10
maatalouskoneiden kulutusosat 20 10

Maidon käsittelyvälineet :

koelypsyvaa 'at 17 8
maidon kuljetusastiat 12 5
maitomitat 17 5
maitosaavit 12 5
maitosiivilät 17 5
maitosiivilän pohjat 20 8
maitosihtikangas 25 16

Metallilevyt, -verkot ja -langat:
Levyt:

kupari- 17 8
rauta-, galv 12 4

„ musta 12 4
lyijy 17 8 i
lakki- 17 4 |
sinkki- 17 8 j

i) Liikevaihtoverosta vapaita.
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Myyntipalkkiot

m -i i • ■ ,

Vähittäis- Tukkukau- Muu määräämis-Tarvikkeen mmi ka= % peruste
Ssta hinnasta

Verkot:
aitaverkko ;

20 8
seulakangas 25 14

Langat:
aitauslanka • ■ 12 5
messinkilanka • • 25 12
rautalanka, musta 20 8

„ galv 20 8

Myllyt:
kahvimyllyt 22 12
kotitarvemyllyt 11 6

lihamyllyt 22 12
maustemyllyt 22 12

mehumyllyt 22 12

mehupuristimet >.. • 22 12
vihannesmyllyt -. 22 12

Paperivalmisteet: „

hyllypaperit ja -reunusteet I 25 12 !
ikkunapaperit 25 12
imupaperit 28 12
jäljennöspaperit, (hiili- ja kalkkeeri-) 29 16

kirjekuoret (paitsi erikoispakkaukset) .25 12
kirjoituspaperit „ „ ,

25 12

vihot, koulu-
.

20 12

„ vahakansi- 25 15
virallinen paperi Alahuom. i)

Posliini- ja fajanssivalmisteet: 2)
höystevadit ,
kaatimet
kahvikalustot
kahvikannut I
kahvikupit
kastikemaljat
kermakot
kukkamaljat
kukkavaasit
kulhot |

"

Oy. Arabia Ab: n• |
lautaset I >

,
. , Ihinnat,

leipävadit
liemimaljat ;
maitovadit
mitat .

paistinvadit

1) Tervakoski Oy:n hinnat.
2) Paitsi koristevalmisteet.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi ! i ' Tukkukau- Muu määräämis-larvikkeen mmi kaupassa % i 0/ . nernste

paistinvuo 'at
pesukalustot
ruukut
sokerikot 0y Arabia Ab:n
teekannut \ hinnat.
tuhkakupit
vesikannut
viilivadit
voirasiat
yöastiat

j Bakennustarvikkeet :
Eristysaineet:

asfalttilakka 14 6
asfalttipiki ja -terva 14 6
bitumi 14 6
piki 19 6
puuterva 19 6

Ikkunalasi laatikoittain 14 5
„ kappaleittain (leikattuna) 35 —

Kattolevyt 12 4
Korkki- ja kumimatot 20 8
Muurausaineet:

kalkki Alahuom. 1)
laasti "

sementti "

tulisavi i 22 10
Naulat:

hevosenkenkä- I 20 7
huonekalu- 29 20
huopa- ! 17 5
lanka- 17 5
nupi- | 20 5
puu- : 20 7
reki- 20 7
sanelit 25 10
tako- 20 7
taksit ' 20 10
tyhdit '< 20 7
vene- ; 20 7

Nokiluukut, seinä- ja uuniventtiilit j 20 8
Pultit 25 16
Ruuvit:

kansi- 25 16
lukko- 25 16
puukierteet ! 33 16
reki- ! 25 16

l) Paraisten Kalkkivuori Oy:n ja Lohjan Kalkkitehdas Oy:n hinnat.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi taSSSV Tukkukau- Muu määräämis-

Kti- /o P ass\% han" Perustegsta

Rakennuspahvit 15 8
Rakennushuovat 14 7
Sähköjohdot ja -tarvikkeet Alahuom. i)
Tapetit 26 10
Tiilet:

muuritiilet Alahuom. 2)
katto- 16 6

Vesi-, viemäri- ja lämpöjohdot 17 4 Alahuom. 3)
Vesi-, viemäri- ja lämpöjohtotarvikkeet 20 8 „

Bauta ja teräs:
Rauta:

betoni- 12 3
kanki- 12 4
kulma- 17 7
vanne- 17 8

Teräkset:
pora- 17 7
reki- 17 7
työkalu- 20 8

Bautapeltivalmisteet:
Galvanoidut valmisteet:

pesusoikot 20 10
sangot 20 10

Mustat valmisteet:
kahvipaahtimet 20 12
paistinpannut 20 12
rikkalapiot 20 12

Tinatut valmisteet:
jauhokauhat 20 12
liemikauhat 25 12
pesusoikot 20 12
rikkalapiot 25 12
sangot 20 10
vesikauhat 20 10

Bautavälu- ja takotuotteet:
hellankulmat 20 6
hellanrenkaat 20 6
hellat 20 6

kipinähäkit 20 6
leivinuuninovet 20 6
liedet 17 6

muuripadat 20 6
ohukaispannut 20 6
paistinpannut 20 6
paistinuunit 20 6
padat 20 6

i) Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liiton hinnat.
2) Kansanhuoltoministeriön vahvistamat hinnat.
3) Tässä mainitut myyntipalkkiot koskevat niitä tapauksia, jolloin tarvikkeet myydään vähittäis-

kaupan välityksellä.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi i
Vahittais" ! Tukkukau- M™ määräämis-Tarvikkeen nimi kaupassa % ;pasga % ha_. peruste
Brta kintahinnastal

savupellit 20 6
silitysraudat 20 6

tulipesänovet i 20 6
uuninovet 20 6
vesisäiliöt ' 20 G

ISaippuat ja puhdistusaineet:
hienosaippuat 23 7
lipeäkivi '■ 19 6
mäntysuopa ! 19 6

parranajopulveri ja -saippua j 23 7 ■ .

pesusaippua j 15 6

pesujauhe i 19 6
saippuahiutaleet i 19 6

Salaojaputket j 14 5
Saranat:

arkunsaranat ' 20 16
kaapinsaranat ; 25 16

nivelsaranat 20 12
oven ja ikkunan saranat , 20 8
patenttikoukkusaranat i 20 8
takosaranat j 17 8

Savivalmisteet: r)
kukkapurkit 28 14
paistinvuo 'at 28 14
vadit (kivikupit) 23 14

Tahkot ja kovasimet:
kovasimet 23 18
tahkot 19 14

Teknokemialliset valmisteet:
etikka 23 7
hiiva Alahuom. 2)
kengänkiillokkeet 23 8
kiilloitusvaha 23 8
koulu- ja konttorimuste 23 8
kynttilät 19 7
lysooli 23 7
saapasrasva 23 7
sooda 19 7
tulitikut 14 5
tärpätti 20 7

Termospullot 26 13
Tilkkeet ja turvepehku 16 8
Työvälineet:

hangot 17 8
haravat 20 12

1) Paitsi koristevailmisteet.
2) Suomen Hiivatehtaitten Myyntiyhdistyksen hinnat.
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Myyntipalkkiot

Tarvikkeen nimi Tukkukau- Muu määräämis-
myynti- P asfJ° hT Peruste
hinnasta kintahjnnasta

havukirveet , 20 12
hohtimet 25 12
höylänterät 20 12
höylät 20 12
kairat 20 12
keritsimet 20 12
kierretaltat 25 15
kirveet 17 8
kovelimet 20 12
kuokat 17 8
lapiot 17 8
pihdit 25 16
porat 25 16
puutarhavälineet, erikseen mainitsemattomat . . 22 12
rautakanget 17 8
sahat 20 10
sakset, tavalliset 25 16

„ erikois- 30 16
sirpit 17 8
talikot 17 8
taltat 25 12
vasarat 20 12
veitset ja puukot, tavalliset 25 12

„ „ „ erikois- 30 16
vesivaa 'at 20 12
vesoimet 20 12
viikatteet 17 8
viilat ja raspit 25 12

Vähäkankaat 28 10
Valaistusvälineet:

lamput, öljy- 28 19
lampunlasit 28 19
lampunsydämet 33 15
lyhdynlasit 28 19
myrskylyhdyt 23 12
sähköhehkulamput .' 28 12
sähkölampun kalusteet, lasikupuiset 28 19
taskulampun kotelot 25 13
taskulampun paristot 19 13
taskulampun polttimot 28 20

Valjasteokset:
hamutsat (länkipatjat) 17 8
kuolaimet 20 15
loimivyöt 17 8
luolat 17 10
länget 21 8
mahavyöt 17 8
mäkivyöt 17 8
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Myyntipalkkiot

m -i i
• • Vähittäis- Tnklmkan- Muu mäaräämis-Tarvikkeen mm, kaupassa % perustegste kintahinnasta

ohjakset 17 6
päitset 17 6
rahkeet 17 6

rinnustimet 20 6
selustimet (sitolkat) 17 6
siiat 17 6
suitset * 17 6

Vaneeri:
vaneeriteokset 20 12
levyt 20 8

nämä hintatiedot saatavissa kansanhuolto
ministeriöstä.

Milloin tarvikkeelle- on tässä päätöksessä
vahvistettu muun määräämisperusteen mu-
kaiset ylimmät sallitut myyntihinnat, ovat

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1941

Kansanhuoltoministeri V. A. Arola.

Toimistopäällikkö V. Vuoksinen.

\
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Kansanhuoltoministeriön päätös
eräiden teollisuustuotteiden kaupassa noudatettavista hinnoitteluperusteista.

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1941.

Kansanhuoltoministeriö on hintojen säännöstelystä 12 päivänä kesäkuuta 1941 an-
netun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n nojalla vahvistanut seuraavat hinnoittelu-
perusteet eräiden teollisuustuotteiden tukku- ja vähittäiskauppaa varten:

taa vapaasti tukkumyyjän varastossa tai,
jos toimitus tapahtuu toisella paikkakun-
nalla sijaitsevalle jälleenmyyjälle, vapaasti
rautatievaunuun, muuhun yleiseen kulje-
tusneuvoon taikka ostajan kuljetusneuvoon
lastattuna.

Tukkukaupan hinnoitteluperusteet.

1 §•

Tukkukaupan alalla toimiva elinkeinon-
harjoittaja, joka myy jälleenmyyjille 12
päivänä kesäkuuta 1941 hintojen säännöste-
lystä annetun valtioneuvoston päätöksen 5
§:ssä mainittuja, joukkokulutukseen tai
-käyttöön tarkoitettuja, yleisessä kaupassa
myytäviä teollisuustuotteita, kuten kan-
kaita, vaatteita, jalkineita, huonekaluja,
työ- ja kotitalousvälineitä, puhdistus- ja
säilömisaineita, maatalous- ja rakennustar-
vikkeita, koneita sekä kulku- ja ajoneuvoja
sekä näiden tarvikkeiden varaosia, saa täl-
laisen tarvikkeen myyntihintaan sisällyttää
myyntipalkkiokseen tarvikkeen hankinta-
hinnan lisäksi enintään sellaisen markka-
määrän, joka on laskettu eräiden teollisuus-
tuotteiden kaupassa noudatettavista ylim-
mistä myyntipalkkioista 18 päivänä kesä-
kuuta 1941 annetussa kansanhuoltominis-
teriön päätöksessä vahvistettujen prosentti-
lukujen mukaisesti tarvikkeen hankintahin-
taa perusteena pitäen.

Tukkumyyjällä on oikeus erikseen veloit-
taa tarvikkeen päällyksen hinta ainoastaan
siinä tapauksessa, että tukkumyyjä sitou-
tuu hyvittämään ostajaa päällyksen veloi-
tushinnalla, jos päällys sille käyttökuntoi-
sena rahtivapaasti palautetaan.

Jos maahan tuoja toimii tukkumyyjänä,
on maahan tuojasta voimassa, mitä tässä
päätöksessä tukkumyyjästä määrätään.
Maahan tuojan velvollisuudesta hankkia
lupa yleisen tarvikkeen hinnan korotukseen
taikka alistaa tarvikkeen hinta vahvistetta-
vaksi, on kuitenkin voimassa, mitä hinto-
jen säännöstelystä annetussa valtioneuvos-
ton päätöksessä määrätään.

2 §.

Edellisessä momentissa säädetyllä tavalla
laskettu ylin myyntihinta tarkoittaa hm

Milloin maahan tuoja tai tukkumyyjä
myy tarvikkeen suoraan kuluttajalle tai
käyttäjälle suuremmissa erissä kuin vähit-
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täiskaupassa tapahtuvassa myynnissä on ta-
vallista, saa hän 1 §: ssä määrätyllä ta-
valla laskettuun myyntihintaan lisätä enin-
tään puolet kansanhuoltoministeriön vähit-
täiskaupan osalle vahvistamasta myynti-
palkkiosta.

kuitenkin lukea ainoastaan myyjän veloit-
taman hinnan ja päällyksen hyvitysarvon
välinen erotus.

3 §.

Kotimaisen valmistajan tuottaman tar-
vikkeen hankintahintana, johon tarvikkeen
tukkumyyjä saa lisätä 1 §:ssä mainitun
myyntipalkkion, on pidettävä sitä hintaa,
joka saadaan, kun tarvikkeen valmistajan
laskuttamaan ■ myyntihintaan säädettyine
liikevaihtoveroineen lisätään ainoastaan
tukkumyyjän maksamat todelliset ja koh-
tuulliset kuljetuskustannukset. Hankinta-
hintaan ei saa sisällyttää varastokuluja, ku-
ten pakkaus-, korko-, lähetys- ynnä muita
niihin verrattavia kuluja.

Milloin tukkukaupan alalla toimiva elin-
keinonharjoittaja toimittaa myymänsä tar-
vikkeen jälleenmyyjälle suoraan kotimai-
selta valmistajalta, saa hän laskea myynti-
palkkionsa enintään niiden prosenttiluku-
jen mukaisesti, jotka on vahvistettu eräiden
teollisuustuotteiden kaupassa noudatetta-
vista ylimmistä myyntipalkkioista anne-
tussa kansanhuoltoministeriön päätöksessä,
kuitenkin vähentäen vahvistetusta prosent-
tiluvusta :

4 §

Ulkomailta tuotavan tarvikkeen hankin-
tahintana on pidettävä sitä hintaa, joka saa-
daan, kun ulkomaisen myyjän laskuttamaan
myyntihintaan lisätään vakuutus-, rahti-,
tullaus-, lisenssi-, huolinta- japurkauskulut,
jotka maahan tuoja on todistettavasti mak-
sanut tai joutuu maksamaan hintaan kohdis-
tuvina menoina siihen saakka, kunnes tar-
vike on tullattuna ja rautatievaunuun tai
muuhun kuljetusneuvoon lastattuna tul-
lauspaikalla. Siinä tapauksessa, että maa-
han tuoja siirtää tarvikkeen omaan varas-
toonsa, saadaan tästä aiheutuvat lisäkulut
sisällyttää hankintahintaan. Niinikään saa-
daan säädetty liikevaihtovero, remburssi-
ynnä muut niihin verrattavat kulut sekä
hankintaan kiinnitetyn pääoman korko tar-
vikkeen tullauspäivään asti lukea hankinta-
hintaan.

alumiinivalmisteiden osalta 6
ampumatarpeiden „ 4
emalivalmisteiden ~ 6
harjojen ja siveltimien „ 6
kupari- ja messinkivalmis-

teiden „ 6
lasivalmisteiden ~ 10
lukkojen ja niiden tarvik-

keiden
„ 5

läkkipeltivalmisteiden . ~ 6
maatalouskoneiden „ 3
posliini- ja fajanssivalmis-

teiden ~ 10
rakennuspahvien

~ 4
rautapeltivalmisteiden ~ 5
savivalmisteiden „ 7
työvälineiden, Billnäsin ja

Kellokosken,
„ 4

valaistusvälineiden, lasisten, „ 10
muiden tarvikkeiden

~ 2

Milloin ulkomaisen myyjän tai kotimai-
sen valmistajan laskussa on pakkauksesta
erikseen veloitettu, saa maahan tuoja tai
tukkumyyjä sisällyttää tämän määrän tar-
vikkeen hankintahintaan. Milloin myyjä on
sitoutunut hyvittämään päällyksestä, jos
se palautetaan, saadaan hankintahintaan

Edellisen momentin määräykset eivät
kuitenkaan koske niitä tarvikkeita, joiden
myyntihinnat eräiden teollisuustuotteiden
kaupassa noudatettavista ylimmistä myynti-
palkkioista annetussa kansanhuoltoministe-
riön päätöksessä on määrätty kotimaisten
valmistajien tai kansanhuoltoministeriön
hyväksymien ylimpien hintojen mukaisiksi,
eivätkä myöskään kankaita ja muita tekstii-
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litavaroita, nahkaa, jalkineita ja muita
nahka-, huopa- ja kumivalmisteita eivätkä
huonekaluja.

nonharjoittaja hankkii myymänsä tarvik-
keen suoraan ulkomailta tai kotimaiselta
valmistajalta ilman toisen maahan tuojan
tai tukkumyyjän välitystä, saadaan myyn-
tipalkkioksi tarvikkeen vähittäismyyntihin-
taan sisällyttää enintään edellä 1 ja 5 §:ssä
mainitut myyntipalkkiomäärät, molemmat
erikseen siten kuin tukku- ja vähittäiskau-
pan myyntipalkkioista on määrätty.

Vähittäiskaupan hinnoitteluperusteet.

5 §•

Vähittäiskaupan alalla toimiva elinkei-
nonharjoittaja, joka myy 1 §:ssä mainit-
tuja tarvikkeita suoraan kuluttajalle vä-
hittäiserissä, saa tarvikkeen myyntihintaan
sisällyttää myyntipalkkiokseen tarvikkeen
hankintahinnan lisäksi enintään sellaisen
markkamäärän, joka on laskettu eräiden
teollisuustuotteiden kaupassa noudatetta-
vista ylimmistä myyntipalkkioista anne-
tussa kansanhuoltoministeriön päätöksessä
vahvistettujen prosenttilukujen mukaisesti
tarvikkeen myyntihintaa perusteena pitäen.

Myytäessä tarvikkeita suuremmissa erissä
kuin vähittäiskaupassa on tavallista, on
edellisessä momentissa määrätyllä tavalla
lasketusta ylimmästä myyntihinnasta annet-
tava tavanmukaiset alennukset.

Helsingissä, Turussa ja Tampereella si-
jaitsevat, vähittäiskaupan alalla toimivat
liikkeet saavat laskea myyntipalkkionsa sel-
laisten prosenttilukujen mukaisesti, jotka
ovat enintään kolmea korkeampia kuin
edellä on vähittäiskaupan myyntipalkkioiksi
määrätty. Kotkan, Lahden, Porin, Kuopion,
Vaasan, Oulun ja Kemin kaupungeissa si-
jaitsevat liikkeet saavat laskea myyntipalk-
kionsa enintään kahta korkeampien pro-
senttilukujen mukaisesti.

8 §•

Vähittäiskaupan osalta maksettavaksi sää-
detty liikevaihtovero on otettu huomioon
myyntipalkkioita määrättäessä, eikä sitä
saa erikseen lisätä myyntihintaan, ja on
liikevaihtovero vähennettävä myyntihin-
nasta, milloin tarvike myydään liikevaihto-
verosta vapaana.

Edellisen momentin määräykset eivät
kuitenkaan koske niitä tarvikkeita, joiden
myyntihinnat eräiden teollisuustuotteiden
kaupassa noudatettavista ylimmistä myynti-
palkkioista annetussa kansanhuoltoministe-
riön päätöksessä on määrätty kotimaisten
valmistajien tai kansanhuoltoministeriön
hyväksymien ylimpien hintojen mukaisiksi.

6 §•

Vähittäismyynnissä on tarvikkeen han-
kintahintana pidettävä sitä hintaa, joka
tukkumyyjän tai valmistajan laskuttaman
myyntihinnan lisäksi sisältää ainoastaan
vähittäismyyjän maksamat todelliset ja
kohtuulliset kul jetuskustannukset.

Edellä 3 ja 6 §:n mukaista hankinta-
hintaa määrättäessä saadaan kassa- ja vuo-
sialennukset jättää huomioonottamatta.

Jos myyjän laskussa on pakkauksesta
erikseen veloitettu, on pakkauksesta voi-
massa, mitä 3 §:n 3 momentissa on mää-
rätty.

Muita määräyksiä.

9 §•

10 §.

Sellaisen 1 §:ssä mainitun tarvikkeen
hinnoittelussa, jolle eräiden teollisuus-
tuotteiden kaupassa noudatettavista ylim-
mistä myyntipalkkioista annetussa kansan-
huoltoministeriön päätöksessä ei ole vahvis-
tettu erikseen myyntipalkkiota, on nouda-
tettava sen tarvikkeen myyntipalkkiota,

7 §•

Jos elinkeinonharjoittaja toimii samalla
sekä tukku- että vähittäiskaupan alalla tai
jos vähittäiskaupan alalla toimiva elinkei-
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joka on kysymyksessä olevaan tarvikkee-
seen lähinnä verrattavissa.

lähimpään täyteen markkalukuun, jos
hinta on 50—500 markkaa; ja

lähimpään täyteen 5 markan lukuun, jos
hinta on yli 500 markkaa, kuitenkin niin,
että jos oikeutta ylöspäin pyöristämiseen
käytetään, on myös vastaavalla tavalla alas-
päin pyöristettävä.

• H§-
Milloin maahan tuoja tai tukkumyyjä myy

edellä 1 §:ssä mainittuja tarvikkeita toi-
selle tukkumyyjälle taikka vähittäismyyjä
toiselle vähittäismyyjälle, älköön myyjä ja
ostaja yhteensä ottako suurempaa myynti-
palkkiota, kuin tarvikkeen myyntipalk-
kioksi on tukku- tai vähittäiskaupassa
määrätty. Tällöin on myyjän ilmoitettava
ostajalle se tukku- tai vähittäiskaupan
myyntihinta, joka on laskettava tämän
päätöksen mukaisesti, ja saa ostaja laskea
myyntipalkkiokseen vain tämän hinnan ja
hankintahintansa välisen erotuksen.

13 §.

Mikäli aikaisemmin kansanhuoltoministe-
riön vahvistamiin, maahan tuotujen tai koti-
maisten valmistajien tuottamien tarvikkeiden
ylimpiin tukku- ja vähittäismyyntihintoihin
sisältyvät myyntipalkkiot ovat suuremmat
kuin tässä päätöksessä määrätään, on tar-
vikkeiden hinnoittelussa noudatettava tä-
män päätöksen määräyksiä.

12 §.

Tämän päätöksen mukaisia ylimpiä
myyntihintoja laskettaessa saadaan ne pyö-
ristää ylös- tai alaspäin seuraavan asteikon
mukaisesti:

lähimpään 10: llä jaolliseen pennilukuun,
jos hinta on alle 10 markkaa;

lähimpään 25: llä jaolliseen pennilukuun,
jos hinta on 10—25 markkaa;

lähimpään 50: llä jaolliseen pennilukuun,
jos hinta on 25—50 markkaa;

14 §.

Jos tukkii- tai vähittäiskaupan tai kum-
mankin kaupan alalla toimiva elinkeinon-
harjoittaja haluaa saada oikeuden ottaa
suuremman myyntipalkkion, kuin tässä pää-
töksessä on määrätty, hakekoon siihen kan-
sanhuoltoministeriön luvan.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1941.

15 §.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 1941.

Kansanhuoltoministeri V. A. Arola.

Toimistopäällikkö V. Vuoksinen.

Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.


