
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsingissä,

toukokuun 23 p:nä 1946.

Maitotaloustuotteiden hintojen järjestely 15. 5. 1946 lukien.
Valtioneuvosto antoi 8 päivänä toukokuuta

1946 päätöksen, jonka mukaan tuottajille tuleva
maidon hinta koroitetaan 15. 5. 1946 lukien kes-
kimäärin 50 penniä kilolta. Käytännössä järjeste-
tään tämä hinnankoroitus toukokuun ajalta val-
tion varoista vakauttamispalkkiotietä koroitet-
tujeri vakauttamispalkkioiden muodossa siten,
että toukokuulta maksettavat maidon ja kotivoin
vakauttamispalkkiot koroitetaan puolella valtio-
neuvoston määräämien hinnankorotusten mää-
rästä.

Yllämainitun valtioneuvoston päätöksen edel-
lyttämät maitotaloustuotteiden myyntihintojen

Vakauttamispalkkioiden väliaikainen muutos toukokuulla 1946.
Toukokuun aikana maksettavat maidon ja

kotivoin vakauttamispalkkiot ovat seuraavat:
1 a), kulutusmaidosta hankintaliikkeelle, joka

tekee selvityksensä meijerille, 3 markkaa
litralta;

1 b). kulutusmaidosta hankintaliikkeelle, joka
tekee selvityksensä kansanhuoltolautakun-
nalle, 3 markkaa 10 penniä litralta siinä
tapauksessa, että liike on huolehtinut kar-
janhaltijalta vastaanotetun maidon rasva-
pitoisuuden määräämisestä, muutoin 3
markkaa litralta;

,2) kotivoista 53 markkaa 25 penniä kilolta.
Hankintaliikkeen toukokuun aikana hank-
kiman sekä I että II laatuluokkaan luet-
tavan kotivoin hintaa on kansanhuolto-
ministeriö antamallaan päätöksellä korot-
tanut 6 markalla, joten tuottajille on han-
kintaliikkeen maksettava toukokuun ai-
kana hankitusta kotivoista seuraavat hin-
nat:

laatuluokkaan I luettavasta kotivoista 146 mark-
kaa kilolta, laatuluokkaan II luettavasta koti-
voista 141 markkaa kilolta.

Jotta hankintaliike voisi saada toukokuun ai-
kana hankkimastaan kotivoista vakauttamispalk-
kion, on sen laadittava luettelo karjan haltijoista,
joilta kotivoita toukokuun aikana on hankittu.
Maksettaessa yllämainittua hinnaneroa 6 mark-
kaa kilolta karjanhaltijalle on luetteloon hankit-
tava karjan haltijan kuittaus hinnaneron saan-
nista. Tämä luettelo on vakauttamispalkkioselvi-.

Pohjois - S v o m i.

Maidon ja kotivoin hankintaliikkeille.

koroitukset tulevat voimaan kesäkuun 1 päivästä
1946 lukien.

Toukokuulta maksettavista koroitetuista va-
kauttamispalkkioista ja 1. 6. lukien voimaan tu-
levasta maitotaloustuotteiden hintojen koroituk-
sesta aiheutuva tulon lisäys on maksettava tuot-
tajalle maidon tilityshinnan koroituksena.

Maidon hankintaliike ei saa pidättää tästä tu-
lon lisäyksestä mitään osaa itselleen, lukuun-
ottamatta kulutusmaidon hinnan koroilukseen
sisältyvää kansanhuoltoministeriön hintaosaston
antamien ohjeiden mukaisia vähittäismyynti-
palkkion koroitusta.

lyksen mukaan toimitettava kansanhuoltolauta-
kunnalle. Liikkeen toukokuun selvityksessä on
ehdottomasti oltava seuraava kansanhuoltolauta-
kunnan merkintä tästä hinnaneron suoritta-
misesta: »Kotivoin hinta koroitettuna todettu
maksetuksi toukokuulla 1946» sekä merkinnän
varmennuksena lautakunnan leima ja allekir-
joitus.

Ellei liike ole suorittanut toukokuun aikana
hankkimastaan kotivoista määrättyä koroitettua
hintaa, ei vakauttamispalkkiota k.o. kuukauden
aikana tältä osin tulla maksamaan.

Lapin ja osaksi Oulun lääniin kuuluvista alueista
koskeva jako hinta-alueittain on edelleen voi-
massa.

Kysymyksessä, olevat alueet ovat:
I alue: Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin,

Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Sa-
vukosken, Sodankylän ja Utsjoen kun-
nat;

II alue: muu osa Lapin lääniä sekä Kuivanie-
men, Kuusamon, Pudasjärven, Suomus-
salmen, Taivalkosken ja Ylä-lin kun-
nat;

111 alue: Haukiputaan, Hyrynsalmen, lm, Kii-
mingin, Kuhmon, Puolangan, Ristijär-
ven, Yläkiimingin kunnat sekä Oulu-
joen pohjoispuolella oleva osa Utajär-
ven kuntaa.



Maidon hinnan vakauttamispalkkio litralta
Maidonhankintaliikkeelle suoritettava
Maidonhankintaliikkeelle suoritettava,
milloin liike huolehtii karjan haltijalta
vastaanottamansa maidon rasvapitoi-
suuden määräämisestä

Kotivoin hinnan vakauttamispalkkio kilolta
Hankintaliikkeeelle suoritettava

I alue II alue 111 alue
4:85 4:85 4:85

4:95 4:95 4:95

118:— 86:— 78:—.

Laatuluokkaan I luettava kotivoi
Alue I Alue II Alue 111
210:— 178:—. 170:—
201:— 170:— 163:—

Hankintaliikkeen on, saadakseen toukokuulla
hankkimastaan kotivoista vakauttamispalkkion,
toimitettava toukokuun vakauttamispalkkioselvi-
lyksensä mukana kansanhuoltolautakunnalle
luettelo niistä karjanhaltijoista, joilta liike touko-
kuun aikana on ostanut kotivoita ja on luette-
lossa oltava karjanhaltijan kuittaus siitä, että
liike on maksanut jälkikäteen k.o. karjan halti-
joille kotivoin hinnaneron 6 markkaa kilolta.
Vakauttamispalkkioselvityksessä on ehdottomasti
oltava seuraava kansanhuoltolautakunnan mer-
kintä tästä hinnaneron suorittamisesta: »Kotivoin
hinta koroitettuna todettu maksetuksi touko-
kuulla 1946» sekä merkinnän varmennuksena
kansanhuoltolautakunnan leima ja allekirjoitus.

Kansanhuoltoministeriön puolesta:

Osastopäällikkö ONNI TOIVONEN.

Helsingissä 1946. Nelopaiiio Oy

Toukokuun aikana maksettavat maidon ja"kotivoin vakauttamispalkkiot ovat edellä luetelluilla
Pohjois-Suomen alueilla seuraavat: •

Toukokuussa ovat tuottajille maksettavat kotivoin hinnat kilolta edellä luetelluilla Pohjois-
Suomen hinta-alueilla seuraavat:

Ellei liike ole suorittanut toukokuun aikana
hankkimastaan kotivoista määrättyä koroitettua
hintaa, ei vakauttamispalkkiota k.o. kuukauden
aikana tältä osin tulla maksamaan.

Muut valtioneuvoston päätöksen 24 päivältä
toukokuuta 1945 nojalla annetut määräykset
maitotaloustuotteiden vakauttamispalkkioiden
saamiseksi ovat edelleen voimassa.

Hinnanalennuskorvaukset suoritetaan touko-
kuun aikana samoilla perusteilla kuin aikaisem-
min.

Kesäkuun 1 päivästä 1946 lähtien ovat voi-
massa , samat vakauttamispalkkiot kuin huhti-
kuussa 1946.

Toimistopäällikkö Äke Virkola.


