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Kansanhuoltopiirien toimistoille ja kansanhuoltolautakunnille.

Asia: Ohjeet TA-hinnanalennuskorttien kuponkien
ja M- ja Ms-maitokorttien tilauskupon-
kien luovuttamisesta ja korvauksen saami-
sesta.

Kansanhuoltolautakunnan tehtävät.
Kansanhuoltolautakunnan tulee jakaa

kullekin maidon ja ravintorasvojen vähit-
täiskauppaliikkeelle päämyymälän välityk-
sellä TA-hinnanalennuskortin kuponkien
keskusliikkeelle lähettämistä ja korvauksen
hakemista varten 1 vihkon Kh-lomaketta
N:o J 377 tai 377 a sekä kullekin meijerille
ja maidon hankintaliikkeelle M - ja M -

maitokortin hinnanalennukseen oikeuttavien
tilauskuponkfen keskusliikkeelle lähettä-
mistä ja korvauksen hakemista varten 1
vihkon Kh-lomaketta N: o J 378. Samalla
on liikkeille jaettava kuponkien liimaamista
varten riittävä määrä tilityskortteja (Kh-
lomake N:o J249). Kansanhuoltolautakun-
nan tulee tarvittaessa antaa ohjeita kupon-
kien lunastamisesta ja lähettämisestä.
I. TA-korttien kuponkien käyttö, lunas-

tammen ja korvauksen hakeminen.
TA-kortin haltija.

TA-kortti on tarkoitettu voimassaolokuu-
kauden aikana käytettäväksi. Kortissa on
kutakin kuukautta varten 2 kuponkia.
Kauppaliikkeestä maitoa tai ravintorasvoja
ostettaessa saadaan 50 mk:n alennus ku-
pongilta. TA-kortin kupongeilla ei voida
hinnanalennusta saada karjan haltijalta
maitoa tai ravintorasvoja ostettaessa, eikä
karjan haltija saa ottaa niitä vastaan.

Vähittäiskauppaliike.

Vähittäiskauppaliikkeen on myydessään
maitoa tai ravintorasvoja (voita, margarii-
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nia, juustoa tai laardia y. m.) annettava
TA-kortin haltijalle-50 markkaa alennusta
kupongilta.

Vähittäiskauppaliike saa lunastaa vain
sellaiset TA-alennuskorttien kupongit,
jotka ovat voimassa lunastushetkellä. Mi-
tättömiksi tehdyt kupongit tai kupongit,
jotka väriltään tai asultaan poikkeavat käy-
tännössä olevista, eivät oikeuta hinnanalen-
nukseen. Kadonneista ja mitättömiksi teh-
dyistä kupongeista ei valtio, vastaa,

Vähittäiskauppaliikkeen tulee liimata
sille kertyneet TA-hinnanalennuskorttien
kupongit kansanhuoltolautakunnasta saata-
ville tilityskorteille (Kh-lomake N:o J249).
Samaan tilityskorttiin saadaan liimata ai-
noastaan TA-korttien saman kuukauden ai-
kana voimassaolevia TA-kortin kuponkeja.
Samaan tilityskorttiin TA-korttien kupon-
kien kanssa ei saa liimata M 2 ja M-maito-3-
korttien kuponkeja. Kuponkeja liimat-
taessa on aina pyrittävä täyteen liimattui-
hin tilityskortteihin. Tilityskortteihin on
merkittävä siihen liimattujen kuponkien
lukumäärä sekä niiden yhteinen arvo (koh-
dalle: ~kupongit vastaavat"). Kuponkien
liimaus on suoritettava huolellisesti ja py-
syvästi.

Vähittäiskauppaliikkeen tulee lähettää
TA-alennuskorttien kuponkien tilityskortit
viimeistään kahden viikon kuluessa (Lapin
läänissä kuitenkin 1 kuukauden kuluessa)
niiden voimassaoloajan päättymisestä lukien
jollekin jälempänä mainituista maitotalous-
tuotteiden keskusliikkeistä: Voinvienti-
Osuusliike Valio r, 1.: Ile, Centrallaget Enig-
heten m. b. t: Ile tai Älands Andelslag
m. b. t: Ile tai Maanviljelijäin Maitokeskus
Oy: Ile tahi kotivoin keskusliikkeistä:
SOK:Ile, OTK:He, Kesko:lle tai Tukku-
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kauppiaiden Oy: Ile, ja tulee lähetystä eh-
dottomasti seurata Kh-lomakkeelle N:o
J 377 tai 377 a laadittu lähete, jolla liike
perii kuponkien arvon ja sillä tulevan kor-
vauksen yhteensä mk 50: 50 kuponkia kohti.
TA-korttien kuponkien lähetelomakkeen
N: o J 377 tai 377 a 2 kappaletta seuraavat
lähetyksen mukana keskusliikkeelle. Lähe-
telomakkeen yksi kappale jää kauppaliik-
keelle.

Postissa tai muualla kadonneista kupon-
geista ei valtio eikä keskusliike vastaa,
minkä vuoksi lähetys olisi vakuutettava.

Keskusliikkeen tehtävät.

Keskusliikkeen tulee suorittaa viimeis-
tään kolmen viikon kuluessa lähetyksen
saapumisesta lukien vähittäiskauppaliik-
keelle tuleva kor-vaus tilitetyistä TA-kupon-
geista. Keskusliike tekee yhdistelmän vähit-
täiskauppaliikkeeltä lunastamistaan kupon-
geista ja lähettää omalla lähetteellään tili-
tyskortit kansanhuoltoministeriön tilitoi-
mistolle ja tulee lähetelomakkeen N:o J 377
tai J 377 a yhden kappaleen seurata kunkin
vähittäiskauppaliikkeen tilitystä. Kansan-
huoltoministeriön tilitoimisto suorittaa kes-
kusliikkeelle tilitettyjen kuponkien arvon
ja korvauksen, yhteensä mk 50: 80 kupon-
gilta, mikäli keskusliike sitoutuu oikaise-
maan ja takaisin suorittamaan jälkitarkas-
tuksissa havaittujen virheellisyyksien joh-
dosta tapahtuneet liikasuoritukset.

11. M,- ja M3-maitokorttien kuponkien
tilitys.

M - ja M3-maitokortin haltija.
Voimassa olevat lasten M - ja M-maito-3-

korttien tilauskupongit oikeuttavat hinnan-
alennuksen saantiin ostettaessa maitoa
kauppaliikkeestä tahi kokonaisilla M 2, M 3,

MV2 ja MV3 maitokorteilla maitoa karjan
haltijalta. Karjan haltijalta ostettaessa on
alennus mahdollista saada kuitenkin vain
siinä, tapauksessa, että mainittuja kortteja
vastaan saatava maito ostetaan samalta
karjan haltijalta koko kalenterikuukauden
ajan ja että karjan haltijalle luovutetaan
maitokortti kokonaisena.

Karjan haltija.

Kunakin kuukautena voimassa olevassa
M2-kortissa on alennukseen oikeuttavia ti-
lauskuponkeja 6 kpl ja M3 -kortissa 9 kpl.

Jokainen mainittujen korttien " tilausku-
ponki oikeuttaa maitoa ostettaessa 45 mar-
kan alennuksen saantiin eli kuukauden ai-
kana yhteensä M2 -kortti 270 markan, M -

kortti 405 markan, MV2-kortti 270 markan
ja MV3-kortti 405 markan alennukseen.

Ostettaessa kauppaliikkeestä alennukset
voidaan myöntää kortin haltijalle vaihto-
ehtoisesti seuraavalla tavalla:

1. Myyjä antaa päivittäin korttia vas-
taan saatavasta maidosta alennusta vahvis-
tetusta maidon vähittäishinnasta päivää
kohden tulevan alennuksen määrän, mikä
on kuukauden 1 ja II jakelukauden aikana
M - ja M3-kortteja vastaan jaettavasta mai-
dosta 15 markkaa litralta, samoin kuukau-
den 111 jakelukautena, silloin kuin jakelu-
päivien luku on tasan 10, mutta milloin
taas jakelupäivien luku kuukauden 111 ja-
kelukautena on yli tai alle 10, litraa koh-
den tuleva alennus saadaan jakamalla sa-
notun jakelukauden tilauskupongeilla tu-
leva yhteinen alennus samalla jakelukau-
della niitä vastaan jaettavalla maitolitra-
määrällä; tai

2. Myyjä lunastaa M - ja M3-maitokortin
alennukseen oikeuttavat tilauskup ongit
maitoa tilattaessa alennusta vastaavalla
rahamäärällä, joka kutakin hinnanalennuk-
seen oikeuttavaa M - ja M3-maitokortin ti-
lauskuponkia kohden on 45 markkaa.

Karjan-haltijan tulee korttien voimassa-
olokuukautta seuraavan kuukauden aikana
toimittaa postitoimipaikkaan kokonaiset lu-
nastamansa M 2-, M 3-, MV2 - ja MV3-maito-
kortit ja postitoimipaikka suorittaa karjan
haltijalle niistä annettavan hinnanalennuk-
sen. Samalla postitoimipaikka toimittaa
kansanhuoltolautakunnalle todistuksen B-
kappaleen (KhJomake N:o J 380) ostokort-
tien vastaanottamisesta todistukseksi mai-
don luovutuksesta. Myöskin karjan halti-
jan tulee toimittaa postitoimipaikasta saa-
mansa todistuksen A-kappaleen kansanhuol-
tolautakuntaan neljännesvuositilityksensä
yhteydessä. Jos karjan haltija luovuttaa
maitoa M 2-, M 3-, MV2- tai MV3 -maitokortin
kuponkeja vastaan tulee hänen jättää M -

ja M3-maitokörttien irtokupongit kansan-
huoltolautakunnalle, mutta niistä ei suori-
teta mitään hinnanalennusta.
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Vähittäiskauppaliike.
Vähittäiskauppaliikkeen tulee lunastaa

M- ja M3 -maitokorttien kupongit kortin
haltijalta 45 markalla kupongilta tämän os-
taessa tai tilatessa maitoa.

Maidon vähittäiskauppaliikkeen tulee
niinkuin tähänkin asti liimata vastaanotta-
mansa M - ja M3-maitokorttien tilausku-
pongit kansanhuoltolautakunnasta saataville
tilityskorteille (Kh-lomake N:o J249). Sa-
maan tilityskorttiin M - ja M-maitokort-3-
tien tilauskuponkien kanssa ei saa liimata
TA-hinnanalennuskorttien alennuskupon-
keja. Kunkin 10-päiväisen jakelukauden
maitokorttien kupongit on liimattava eri ti-
lityskorteille. Kuponkeja liimattaessa on
aina pyrittävä täyteen liimattuihin tilitys-
kortteihin. Tilityskorttiin on merkittävä
siihen liimattujen kuponkien lukumäärä ja
niiden yhteinen arvo (kohdalle: ~kupongit
vastaavat"). Kuponkien liimaus on suori-
tettava huolellisesti ja pysyvästi. Kupon-
keja ei vähittäisliikkeessä saa millään ta-
voin tehdä mitättömiksi. Kadonneista ja
mitättömiksi tehdyistä kupongeista ja ku-
pongeista, jotka väriltään ja asultaan poik-
keavat käytännössä olevista, ei valtio vas-
taa. Vähittäiskauppaliikkeen tulee lähettää
niinkuin tähänkin asti nämä M 2 ja M-mai-3-
tokorttien tilauskupongit meijerille tai mai-
don hankintaliikkeelle, joka lunastaa ne
45: 20 markalla kupongilta.

Mitättömiksi tehdyt kupongit tai kupon-
git, joihin on painettu tai leimattu sanat
~ei hinnanalennusta", eivät oikeuta hinnan
alennukseen ja on ne toimitettava kuukau-
sitilityksen mukana kansanhuoltolautakun-
nalle. Erityisiä vahvistettuja lähetelomak-
keita ei käytetä vähittäiskauppaliikkeen
toimittaessa tilauskupongit meijerille, vaan
se tapahtuu samalla tavalla kuin tähänkin
saakka. Tässä yhteydessä tulkoon erityi-
sesti huomautetuksi, että kaikkien muiden
korttien kuin hinnanalennukseen oikeutta-
vien M - ja M3-maitokorttien tilauskupon-
kien liimaus tilityskortille ja toimittaminen
meijerille .tapahtuu niinkuin tähänkin asti
ja että meijeri toimittaa kuukausitilityk-
sensä yhteydessä ne kansanhuoltolautakun-
nalle. '

Keskusliike.

Meijeri ja maidon hankintaliike.
Meijerin ja maidon hankintaliikkeen tu-

lee lunastaa vähittäiskauppaliikkeeltä hm

naii alennukseen oikeuttavat M - ja M -

maitokorttien tilauskupongit 45: 20 mar-
kalla kupongilta.

Meijerin ja maidon hankintaliikkeen tu-
lee tehdä yhdistelmälaskelma omasta vähit-
täismyynnistään ja sille vähittäiskauppa-
liikkeeltä kertyneistä M - ja M-maitokort-3-
tien tilauskupongeista ja toimittaa ne edel-
leen maidon tai kotivoin keskusliikkeelle eh-
dottomasti läilietelomakkeella (Kh-lomaike
N:o J378), jota vastaan keskusliike suorit-
taa sille kuponkien arvon sekä korvauksen
mk 45: 45 kupongilta. Tilityslomakkeen
N:o J 378 kaksi kappaletta meijeri ja mai-
don hankintaliike lähettää tilityskorttien
mukana keskusliikkeelle. Yksi kappale on
toimitettava edelleen kansanhuoltoministe-
riölle yhden kappaleen jäädessä keskusliik-
keelle. Yksi kappale jää meijerille tai han-
kintaliikkeelle.

Meijerin ja maidon hankintaliikkeen on
lähetettävä M - ja M3-maitokorttien kupon-
git keskusliikkeelle lunastamista varten vii-
meistään kahden viikon kuluessa asianomai-
sen kuukauden päättymisestä lukien. Maito-
korttien tilauskuponkeja, jotka eivät oi-
keuta hinnan alennukseen, ei saa lähettää
keskusliikkeelle, vaan luovutetaan ne kan-
sanhuolto] autakunnalle kuukausitilityksen
yhteydessä. Häviämisvaaran takia olisi lä-
hetykset syytä vakuuttaa.

Keskusliike lähettää korvauksen suorituk-
sen yhteydessä meijerille ja maidon hankin-
taliikkeelle tilauskuponkien vastaanottami-
sesta vastaanottokuitin (Kh-lomake N:o
J 379), jossa ilmoitetaan keskusliikkeen vas-
taanottamien M - ja Mg-korttien tilausku-
ponkien lukumäärä erikseen kuukauden I
ja II sekä 111 jakelukaudelta ja niiden
arvo. Keskusliike lähettää kuitin kahtena
kappaleena, joista meijerin tai hankinta-
liikkeen on toimitettava yksi kappale kan-
sanhuoltolautakunnalle kuukausitilityksen
yhteydessä kuponkien asemesta maidon luo-
vutustodisteeksi.

Keskusliikkeen tulee suorittaa viimeis-
tään kolmen viikon kuluessa lähetyksen saa-
pumisesta lukien korvaus meijerille tai mai-
don hankintaliikkeelle näiden toimittamista
hinnan alennukseen oikeuttavista M - ja
M3-maitokorttien tilauskupongeista.



Kansanhuoltoministeriön tilitoimisto suo-
rittaa keskusliikkeelle tilitettyjen kuponkien
arvon ja korvauksen eli yhteensä mk 45: 75
kupongilta, mikäli keskusliike sitoutuu oi-

Ministeri Yrjö Murto.

Helsinki 1948. Valtioneuvoston kirjapaino.

kaisemaan ja takaisin suorittamaan jälki-
tarkastuksissa havaittujen virheellisyyksien
johdosta tapahtuneet liikasuoritukset.

Toimistopäällikkö Olli Ilola.


