
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
HINTAOSASTO

Annettu 8 päivänä marraskuuta 1943.

Viranomaisten on hintakysymyksiä ratkastaes-
saan noudatettava seuraavia yleisiä periaatteita:

1) Maataloustuotteiden vähittäismyyntihintoja
ei näiden ohjeiden voimassa ollessa saa ko-
rottaa. Tuottajan maataloustuotteistaan
saamia hintoja ei myöskään saa nostaa.

2) Raakapuun perushintoja ja niistä johdet-
tuja kantohintoja ei ole sallittava korottaa
siitä tasosta, josta Metsäkauppaneuvottelu-
kunnassa on sovittu heinäkuussa 1943.
Edellämainitun sopimuksen ulkopuolella
olevan raakapuun hintaa sekä halkojen hin-
taa ei myöskään saa nostaa niiden hinnoista
voimassaolevien määräysten — tai määräys-
ten puutteessa nykyisten hintojen — edel-
lyttämästä tasosta.

3) Kotimaisten teollisuustuotteiden hintojen
korottamista ei ole sallittava eikä uusille
tuotteille ole vahvistettava hintoja, jotka
tuotteen laadun ja tuotantokustannukset
huomioon ottaen ovat vallitsevaa hintataisoa
korkeammat.
Teollisuustuotteiden laatua ja tarkoituk-
senmukaisuutta on erikoisesti uudenlaatui-
siin tuotteisiin ja korvikkeisiin nähden te-
hokkaasti valvottava.

4) Ulkomailta ei ole sallittava tuoda tarvik-
keita hintoihin, jotka ovat vastaavien koti-
maisten tuotteiden hintoja korkeammat,
ellei sellaisen tarvikkeen tuonti ole maalle
välttämätön. Ulkomailta tuotavien elin-
tarvikkeiden hinnat on tarpeen vaatiessa
valtion varoilla pidettävä vastaavien koti-
maisten tuotteiden hintojen tasolla. Lisäksi
on tuontihintojen muutoksia koskevissa ky-
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symyksissä otettava huomioon mitä ulko-
maankauppahintojen valvonnasta erikseen
määrätään.

5) Vientitavarain hinnat on samoin säännös-
teltävä niitä määräyksiä ja ohjeita noudat-
taen, joita ulkomaankauppahintain valvon-
nasta erikseen annetaan.

6) Kaupan myyntipalkkioiden korottamista ei
, ole sallittava, ellei siihen ale erittäin pakot-
tavia syitä kansan toimeentulolle elintär-
keän jakelun turvaamiseksi.

7) Maksujen ja palkkioiden luontoisten kor-
vausten sekä vuokrien säännöstelyssä on
noudatettava samoja perusteita ja menette-
lytapoja kuin hintojen säännöstelyssä.

Näitä ohjeita on noudatettava siinäkin tapauk-
sessa, että palkat nousevat syyskuun 1943 tasosta,
ellei palfckasäännöstelypäätöksen mukainen palk-
kojen nousu ole enempää kuin 5 % mainitusta
tasosta.

Näistä ohjeista poikkeamiseen on kussakin yk-
sityistapauksessa saatava valtioneuvoston lupa.
Vain silloin, kun hintaneuvosto on yksimielinen
siitä, että jotakin näistä ohjeista poikkeavaa hin-
nankorotusta ei maan huoltotilannetta vaikeasti
vaarantamatta voida evätä, viranomainen voi
sellaiseen korotukseen suostua,

Valtioneuvoston tarkoituksena on pidättäytyä
liikevaihtoveron ja muiden valtiolle menevien
hintatasoon vaikuttavien maksujen korottami-
sesta.

Näillä ohjeilla kumotaan valtioneuvoston 17
päivänä lokakuuta 1942. antamat ohjeet hinta-
säännöstelyn tehostamiseksi.




