
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
HINTAOSASTO

I. Valtioneuvoston ohjeet hintasäännöstelyn tehostamiseksi.
Annettu 8 päivänä marraskuuta 1943.

Viranomaisten on hintakysymyksiä rat-
kaistessaan noudatettava seuraavia yleisiä
periaatteita:

1) Maataloustuotteiden vähittäismyynti-
hintoja ei näiden ohjeiden voimassa ollessa
saa korottaa. Tuottajan maataloustuot-
teistaan saamia hintoja ei myöskään saa
nostaa.

2) Raakapuun perushintoja ja niistä joh-
dettuja kantohintoja ei ole sallittava ko-
rottaa siitä tasosta, josta Metsäkauppaneu-
vottelukunnassa on sovittu heinäkuussa
1943. Edellämainitun sopimuksen ulkopuo-
lella olevan raakapuun hintaa sekä halko-
jen hintaa ei myöskään saa nostaa niiden
hinnoista voimassaolevien määräysten —

tai määräysten puutteessa nykyisten hinto-
jen — edellyttämästä tasosta.

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

4) Ulkomailta ei ole sallittava tuoda tar-
vikkeita hintoihin, jotka ovat vastaavien
kotimaisten tuotteiden hintoja korkeammat,
ellei sellaisen tarvikkeen tuonti ole maalle
välttämätön. Ulkomailta tuotavien elintar-
vikkeiden hinnat, on tarpeen vaatiessa val-
tion varoilla pidettävä vastaavien kotimais-
ten tuotteiden hintojen tasolla. Lisäksi on
tuontihintojen muutoksia koskevissa kysy-
myksissä otettava huomioon mitä ulkomaan-
kauppahintojen valvonnasta erikseen mää-
rätään.
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11. Ohjeita koskeva selvennys.

Annettu 20 päivänä huhtikuuta 1944.

5. 1. 1945

5) Vientitavarain hinnat on samoin sään-
nösteltävä niitä määräyksiä ja ohjeita nou-
dattaen, joita ulkomaankauppahintain val-
vonnasta erikseen annetaan.

6) Kaupan myyntipalkkioiden korotta-
mista ei ole sallittava, ellei siihen ole erit-
täin pakottavia syitä kansan toimeentulolle
elintärkeän Jakelun turvaamiseksi.

7) Maksujen ja palkkioiden luontoisten
korvausten sekä vuokrien säännöstelyssä on
noudatettava :amoja perusteita ja menet-
telytapoja kuin hintojen säännöstelyssä.

Näitä ohjeita on noudatettava siinäkin
tapauksessa, että palkat nousevat syyskuun
1943 tasosta, ellei palkkasäännöstelypäätök-
sen mukainen palkkojen nousu ole enempää
kuin 5 % mainitusta tasosta.

Näistä ohjeista poikkeamiseen on kussa-
kin yksityistapauksessa saatava valtioneu-
voston lupa. Vain silloin, kun hintaneu-
vosto on yksimielinen siitä, että jotakin
näistä ohjeista poikkeavaa hinnankorotusta
ei maan huoltotilannetta vaikeasti vaaran-
tamatta voida evätä, viranomainen voi sel-
laiseen korotukseen suostua.

Valtioneuvoston tarkoituksena on pidät-
täytyä liikevaihtoveron ja muiden valtiolle
menevien hintatasoon vaikuttavien maksu-
jen . korottamisesta.

Näillä ohjeilla kumotaan valtioneuvoston
17 päivänä lokakuuta 1942 antamat ohjeet
hintasäännöstelyn tehostamiseksi.

Valtioneuvosto on päättänyt selittää val-
tioneuvoston 8 päivänä marraskuuta 1943
hintasäännöstelyn tehostamiseksi antamien
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ohjeiden sanonnan ~hintakysymyksiä rat-
kaistessaan" tarkoittavan sitä, että viran-
omaisten on noudatettava ohjeita niiden sa-
namuodon mukaisesti kaikkien niiden hin-
tojen ja maksujen osalta, jotka joutuvat
viranomaisten vahvistettaviksi, ja että, vi-
ranomaiset sen ohella ovat velvolliset seu-
raamaan hintatason kehitystä muissakin ta-
pauksissa ja ryhtymään tarvittaessa toimen-
piteisiin muidenkin hintojen ja maksujen
ohjaamiseksi ohjeiden periaatteiden mukai-
sesti.

111. Ohjeiden muutos.

Annettu 28 päivänä joulukuuta 1944.

Valtioneuvosto oh päättänyt, että sen 8
päivänä marraskuuta 1943 hintasäännöste-
lyn tehostamiseksi antamia ohjeita on
edelleenkin noudatettava siten muutettuina,
että työpalkkojen säännöstelemisestä annet-
tujen määräysten mukainen työpalkkojen
nousu saadaan - ottaa huomioon tuotanto-
kustannuksissa sekä hintoja sen johdosta
hintaneuvoston suostumuksella korottaa,
mikäli hintaneuvosto on yksimielinen siitä,
että korotus on tarpeellisena pidettävän
tuotannon ylläpitämiseksi tai aikaansaami-
seksi välttämätön eikä muita . tuotantokus-
tannuksia tai yrittäjän voittoa voida koh-
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tuullista kannattavaisuutta vaarantamatta
vastaavasti alentaa. Samoin voidaan hin-
toja hintaneuvoston suostumuksella muul-
loinkin korottaa, jos hintaneuvosto on yksi-
mielinen siitä, että korotusta ei voida tar-
peellista tuotantoa vaarantamatta evätä.
Alussa mainittuihin ohjeisiin 20 päivänä
huhtikuuta 1944 tehty selvennys jää kui-
tenkin voimaan.

IV. Asetus hintaneuvostosta.
Annettu 21 päivänä toukokuuta 1943.

Toimenpiteeseen, joka on omiaan koroit-
tamaan hintatasoa tai on vastoin hintaneu-
voston antamaa yleista ohjetta tai lausun-
toa, ei viranomainen saa ryhtyä, ellei toi-
menpide perustu valtioneuvoston päätök-
seen..

Jos se viranomainen, jonka päätettävä
asia on, ei katso voivansa noudattaa hinta-
neuvoston ohjetta tai lausuntoa, on asia
saatettava valtioneuvoston käsiteltäväksi.


