
Kansanhuoltoministeriön julkaisut

Laadittu maataloustuottajia varten.
fässä selostuksessa on oter.iv huomioon vnnen maaliskuun i nätväo 1947 annetut määräykset.

2. Luovutusvelvollisuuden määrääminen,
8. Uuden luovutus järjestelmän luonne.
8. Luovutuskausi.
4. Luovutusyksikkömäärän ylitys.
6. Luovutusyksiköt.
6. Vuotta ja pitoeläimiä vastaavat

määrät.
7. Siirtoväelle ym. luovutetut pitoeläimet.
8. Kadon vaikutus luovutusvelvollisuuteen.
9. Inventointitalouteen joutuminen.

10. Leipävilja-, kaura- ja perunavaraukset inventointi-
taloudessa.

11. Viljelmän luovutusyksikkömäärään tehtävät vä-
hennykset ja lisäykset.

1. LUOVUTUSVELVOLLISUUDEN MÄÄRÄÄMINEN.

Voimassaoleva maataloustuotteiden luovutusjärjestelmä
eli n.s kokonaisluovutusjärjestelmä perustuu valtioneuvoston
elokuun 8 päivänä 1946 antamaan päätökseen maatalous-
tuotteiden luovutusvelvollisuudesta. Tähän päätökseen on
myöhemmin tehty eräitä muutoksia, minkä lisäksi on
annettu muitakin maataloustuotteiden luovutusta koskevia
uusia määräyksiä.

Maataloustuotteiden luovutusvelvollisuus määräytyy ko-
kpnaisluovutusjärjestelmässä viljelmän muunnetun pelto-
alan mukaan. (Poikkeuksena eräät karjanhaltijat. Katso
siv- 2.) Tämä tarkoittaa sitä, että kultakin viljelmältä
luovutettavaksi tuleva maataloustuotteiden määrä lasketaan
sen mukaan, kuinka monen hehtaarin suuruinen on viljel-
män muunnettu peltoala. (Viljelmän peltoalaksi katsotaan,
jollei viljelmällä ole suoritettu tarkistusmittausta tai sen
peltoalasta esitetä muuta luotettavampaa selvitystä, se ala,
mikä on otettu viljelmän peltona huomioon viimeksi toimi-
tetussa kunnallisverotuksessa. Luotettavaksi selvitykseksi
on katsottava meenmittausvtranomaisen antama todistus
tai maanmittaukseen perehtyneen pätevän henkilön suorit-
tama peltoalan mittaus.) Varsinaisen peltoalan lisäksi laske-
taan muunnettuun peltoalaan myöskin viljelmällä olevan
luonnonniityn ja raivatun laitumen alat. Näitä aloja ei kui-
tenkaan lasketa mukaan sellaisinaan, vaan ne muunnetaan
peltoalaksi siten, että niistä otetaan, huomioon vain niin
suuri osa, kuin kansanhuoltomnlstenö kutakin paikkakun-
taa varten erikseen määrää. Uudispeltoala vähennetään
täten saadusta muunnetusta peltoalasta kokonaan, jos uudis-
pellolta ei ole vielä lainkaan korjattu satoa tai Jos uudis-
pellon ensimmäinen sato on korjattu joko kysymyksessä-
olevana tai edellisenä luovutusvuotena. Kysymyksen ollessa
luovutusvuodeste 1946—47, luetaan uudispelloksi ala. jolta
ensimmäinen seto on korjattu v 1945 tai sen jälkeen.
Uudispelto, jolta sato on korjattu aikaisemmin, luetaan joka
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2. 1947 jälkeen.
82. Maataloustuotteiden luovutusvelvollisuuden täyt-

täminen sijaistuotteilla.
23. Heinänluovutusvelvollisuus,

tapauksessa kolmannen luokan pelloksi. Jos viljelmän pelto-
alasta huomattava osa on käytetty puutarhaviljelykseen,
katsotaan näin käytetystä alasta pelloksi varhaisperunalla,
juuri-, kaali- ja palkokasveilla olleet alat. Koska kolmea
vuotta nuoremmilla hedelmäpuu- ja marjapensasviljelykseea
käytetyillä aloille voidaan menestyksellisesti harjoittaa vä-
liviljelystä. luetaan myös mainitut alat pelloiksi. Kaikki
peltoalana huomioonotetut puutarhaviljelykset katsotaan
ensimmäisen luokan pelloksi.

Yksityisen viljelmän luovutusvelvollisuuden suuruus
määrätään seuraavasti: Kansanhuoltoministeriö vahvistaa
kutakin luovutusvuotta varten kullekin kunnalle (kansan-
huoltolautakunnan toimialueelle) yhtä muunnettua pelto-
hehtaaria kohden sovellettavan luovutusyksikkömäärän.
(Kuntien luovutusluvut luovutusvuodeksi 1946—1947 on
määrätty kansanhuoltoministeriön päätöksessä 21 päivältä
joulukuuta 1946.) Tätä luovutusyksikkömäärää ilmaisevaa
lukua sanotaan luovutusluvuksi, joka siis osoittaa, kuinka
monta luovutusyksikköä on luovutettava aina yhtä muun-
nettua peltohehtaaria kohden. Kunnallislautakunta tahi
kaupungin tai kauppalan hallitus asettaa erityisen luokitus-
toimikunnan, joka luokittelee kunnassa olevat viljelmät
näiden luontaisten tuotantoedellytysten perusteella enintään
seitsemään eri luokkaan siten, että kunnalle määrättyä luo-
vutuslukua korotetaan tai alennetaan enintään 21 prosenttia
sellaisten viljelmien osalta, joiden tuotantoedellytykset
huomattavasti poikkeavat kunnan keskimääräisistä tuotanto-
edellytyksistä. Luokitustoimikunnan antama päätös *) on

•) Sillä, joka on päätökseen tyytymätön, on valta valittaasiltä viimeistään 15 päivän kuluessa siitä lukien, kun luoki-tustoimikunnan päätöksen nähtävänäoloaika paikallisessa
kansanhuoltotoimistossa on päättynyt. Valituskirjelmä on
osoitettava asianomaiselle kansanhuoltopiirille ja edelläsano-tussa määräajassa jätettävä paikalliseen kansanhuoltotoimis.toon. Kensanhuoltopiirin toimiston tekemään päätökseen elvoi enää hakea muutosta» * 385.0. 3. 47.
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pidettSvS 15 päivän ajan nähtävänä kansanhuoltotoimis-
tossa Kun kullekin viljelmälle on täten määrätty luovu-
tusluku, saadaan viljelmän luovutusvelvollisuuden määrä
siten, että viljelmän luovutusluku Kerrotaan viljelmän
muunnetulla peltohehtaarimäärällä Täten saatu tulo osoit-
taa, kuinka monta luovutusyksikköä viljelmän luovutusvel-
vollisuus käsittää En viljelmien luovutusvelvollisuuden
suuruuden (luovutusyksikköjen määrän) asianomainen
kansanhuoltolautakunta ilmoittaa kullekin viljelijälle Kh-
lomakkeella E 302

Viljelmälle, jonka muunnettu peltoala on enintään 5
aaria, ei luovutusvelvollisuutta määrätä peltoalan perus-
teella, mutta kylläkin mahdollisesti sen perusteella, että
viljelmän haltijalla on runsaasti karjaa.

Poikkeuksen siitä, että luovutusvelvollisuus määrätään
muunnetun peltoalan mukaan, muodostaa säännös, jonka
mukaan kansanhuoltoministeriölle on annettu oikeus mää-
rätä, millä perusteella sellaisen karjanhaltijan on luovu-

tettava maataloustuotteita, jolla ei ole hallinnassaan ollen-
kaan peltoa tai jonka ruokinnassa oleva karjamäärä viljel-
män peltoalaan verrattuna on huomattavan suuri. (Tällaisia
karjanhaltijoita sanotaan tässä esityksessä tuonnempana
yksinkertaisuuden vuoksi lyhyesti maattomiksi karjanhalti-
joiksi.) Kansanhuoltominstenö onkin marraskuun 30 päi-
vänä 1946 antamallaan päätöksellä • määrännyt erillisen
lihanluovutusvelvollisuuden näille n.s. maattomille karjan-
haltijoille, joilla siis ei ole hallinnassaan peltoa tai Jotka
kasvattavat nautaeläimiä, lampaita tai sikoja pääasiallisesti
muualta kuin viljelmältä saadulla rehulla Tämä päätös
rakentuu samoille periaatteille kuin aikaisemmatkin lihan-
luovutusta koskevat määräykset. Sen johdosta, että muun
muassa lampaanliha ja sianliha on vapautettu säännöste-
lystä, on luovutusvelvollisuus maattomien karjanhaltijain
osalta muuttunut siten että lampaanlihan luovutusvelvolli-
suus lasketaan luovutusvuonna 1946—1947 vain kuudelta
kuukaudelta ja sianlihan luovutusvelvollisuus kahdeksalta
kuukaudelta. Luovutusvuonna 1946—1947 on maattomien
karjanheitijaln luovutusvelvollisuus näinollen nautaeläinten
osalta <55 luovutusyksikköä je lempaiden osalta 32,5 luovutus-
yksikköä kutakin täyttä nautayksikköä kohden sekä sikojen
osalta 600 luovutusyksikköä nautayksikköä kohden tai suh-
teellisesti vastaava määrä sen osalta.

Maidontuotannon tarkkailurajojen vahvistamisesta on
kansanhuoltoministeriö antanut erikseen päätöksen tammi-
kuun 7 päivänä 1947. Sen määräykset koskevat myös

maattomia karjanhaltijoita. Jos maattoman karjanhaltijan
säännösteltyyn kulutukseen luovuttamien maitotaloustuot-
teiden määrä ylittää aluetta varten lehmää kohden vahvis-
tetun meidontuotannon tarkkailurajan, alennetaan hänen
lihanluovutusvelvollisuuttaan 0,2 luovutusykslköllä kutakin
tarkkailurajan ylittävää maitolitraa kohden.

8. UUDEN LUOVUTUSJÄRJESTELMÄN LUONNE.
Kokonaisluovutusjärjestelmälle on tunnusomaista se, että

viljelijä (karjanhaltija) saa vapaasti valita, millä tuotteilla
hän luovutusvelvollisuutensa täyttää. Tärkeintä on, että
viljelijä luovuttaa niin paljon tuotteita, että .hän saa viljel-
mälleen asetetun luovutusyksikkömäärän täyteen. Tämä
seikka on viljelijän tärkeätä panna merkille, koska hän siten
voi suunnitella tilansa talouden hoidon mahdollisimman
tarkoituksenmukaiseksi Maanviljelijällä on periaatteessa
täysi vapaus itse määrätä, mitä tuotteita hän viljelee enem-

3. LUOVUTUSKAUSI.

4. LUOVUTUSYKSIKKÖMÄÄRÄN YLITYS.

5. LUOVUTUSYKSIKÖT.

män, mitä vähemmän, vai paneeko hän pääpainon karja-
taloudelle. Leipäviljan, kauran ja perunan pinta .etätavoit-
teet on siis poistettu, ja tilan luovutusyksikkömäärät vahvis-
tetaan muunnetun peltoalan mukaan riippumatta eri kas-
vien viljelyksessä olevan alan suuruudesta tai tilalle pidet-
tävien kotieläinten lukumäärästä Erillinen lihan luovutusvel-
vollisuus on poistettu (Maattomien karjanhaltijoiden luovu-
tusvelvollisuuden poikkeuksellisesta määrittelemisestä selos-
tus edellisellä palstalle.)

Huolimatta siitä, että viljelijä on oikeutettu täyttämään
hänelle asetetun luovutusvelvollisuutensa (luovutusyksikkö-
määrän) millä viljelmänsä tuotteilla hän sen vain haluaa,
ei hän kuitenkaan ole oikeutettu vapaasti käyttämään sitä,
mikä mahdollisesti jää tämän yli. Viljelijän oikeus käyttää
omassa taloudessaan tuottamiaan tuotteita, kauraa lukuun-
ottamatta, on edelleen samojen rajoitusten alainen kuin
ennen. Kuitenkin huomattakoon että sen määrän tuotta-
miaan tuotteita, mitä viljelijä on oikeutettu omassa talou-
desaan käyttämään, viljelijä saa laskea hyväkseen luovutus-

velvollisuutensa vähennyksenä; toisin sanoen hänen oman
taloutensa säännöstelty kulutus lasketaan luovutusyksiköissä
samalle tavoin kuin hänen luovuttaessa tuotteita säännös-
teltyyn kulutukseen, ja kaikki nämä luovutusyksiköt kuu-
luvat siihen luovutusyksikkömäärään. mikä viljelmälle on
pantu. Jos viljelijälle sen jälkeen, kun hän on täyttänyt
luovutusvelvollisuutensa (oma kulutus mukaanluettuna), jää
vielä leipäviljaa, naudanlihaa, voita tai täysimaitoa on hän
velvollinen luovuttamaan ne säännösteltyyn kulutukseen.
Tämä koskee myös ns maattomia karjanhaitijoita. Maito-
taloustuotteiden osaluovutusvelvollisuudesta puhutaan koh-
dassa 13 siv. 7.

Luovutusvuosi lasketaan vuosittain heinäkuun 1 päivästä
seuraavan vuoden kesäkuun viimeiseen päivään. (Siirtymi-
nen kokonaisluovutusjärjestelmään tapahtui joulukuun 1
päivänä 1946.) — Viljelijälle määrätyn luovutusvelvollisuu-
den täyttämiseksi tarkoitettu, ostokuittia vastaan luovutet-
tava leipävilja ja kaura on vuonna 1947 luovutettava huhti-
kuun 1 päivään mennessä.

Koska viljelijä on velvollinen joka tapauksessa luovutta-
maan kaiken sen leipäviljan, kaikki ne maitotaloustuotteet
ja kaiken sen säännöstelynalaisen lihan, jota hän el ole
oikeutettu käyttämään omasse taloudessaan, sattunee usein,
että viljelijä joutuu luovuttamaan enemmän kuin hänelle
asetettu luovutusyksikkömäärä osoittaa Mitä viljelijä tällä
tavoin joutuu luovuttamaan yli luovutusyksikkömäärän,
siitä hän saa erityisen hyvityksen Valtioneuvosto on nyt jo
päättänyt (13, 12. 1946), että viljelijä saa jokaisesta yli luo-
vuttamastaan luovutusyksiköstä erityisen yhden markan
lisähyvityksen, jotapaitsi hän joutuu edulliseen asemaan
väkilannoitteita jaettaessa.

Perusluovutusyksikkönä on yksi kilo leipäviljaa. Tämäu
mukaan siis yksi kilo normaalivaatimusten mukaista leipä-
viljaa (ruis, vehnä, ohra, ruokaherne ja tattari) on yksi luo-
vutusyksikkö Muiden tuotteiden luovutusvksikköarvot on
määrätty suhteellisesti leipäviljaan verrattuna,
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LUOVUTUS YK STKKOTA ULTTC K O.
1 Yksi licilo

' Yksi luovutus- Tuote
yksikkö vastaa vastaa

1 kiloa Leipäviljaa (ruis, vehnä, ohra,
ruokaherne ja tattari) 1 luov.y.

1,25 kiloa Normaalivaatimuster» mukaista
kauraa 0,8 »

3 kiloa Heinää, mikäli se on luovutet-
tu ennen 1. 4. 47, ja 0,33

„

4 kiloa heinää, jos sen huovutus on
tapahtunut sanotun ajankoh-
dan jälkeen hinnan ollessa
kummassakin tapauksessa mk
2:- tai 2:70 kilolta; °> 25 »

1 kiloa Heinää, jos heinä on luovutet-
tu ennen 1, 4. 47 hintaan mk
s:— ja 7:— kilolta siinä jär-
jestyksestä kuin luovutettavan
heinän ylimmistä myyntihin.
noista eräissä tapauksissa 19
9. 1946 annetussa valtioneu-
voston päätöksessä on mää-
rätty; j. 0,25 „

4 kiloa Perunaa 0,25 „

4 kiloa Pestyjä sokerijuurikkaita (so-
kerijuurikkaan luovutus las-
ketaan luovutusvelvollisuuden

- täyttämisen hyväksi vain siinä
tapauksessa, että sokerijuuri-
kasta on tuotettu viljelyssopi-
muksen perusteella). 0,25 „

2 litraa Kuorimatonta maitoa, mikä-
li maito on luovutettu sellai-
selle 'vastaanottajalle, joka ei
ole velvollinen määräämään
maidon rasvapitoisuutta; 0,5 „

80 grammaa Voirasvaa, jos se on maidossa
tai kermassa luovutettu sellai-
selle vastaanottajalle, joka on
velvollinen määräämään mai.
don ja kerman rasvapitoisuu-
den (Maitoa, joka on luovu-
tettu 1 7.—30 11. 1946 välise-
nä aikana, lasketaan kuitenkin
menevän luovutusyksikköön

,2 litraa riippumatta siitä, on-
ko vastaanottaja ollut velvol.
Linen määräämään maidon
rasvapitoisuutta tai ei.) 12,5 *

M

Huom.! Jos ei voi täyttää luo-
vutusvelv., otetaan tämä ano-
muksesta huomioon (selostus
myöhemmin).

10 litraa Kuorittua maitoa, mikäli se on
saatu edellisessä kohdassa
mainitulle vastaanottajalle

' luovutetusta maidosta 'aikana
1. 7.—31. 12. 1946): 0,1 H

5 litraa Samoin (1. 1. 1947 alkaen) 0,2 „

100 grammaa Ensimmäisen laatuluokan ko-
tivoita 10 „

110 „ Toisen laatuluokan kotivoita 9,1 M

200 „ Sianlihaa 5 „

*) Ainoastaan »,.ua , tapauksessa, että viljelijä on tenn.)"
pellavan tai hampun viljelyssopimuksen Kuitukasvi Oy :n tai
Oy. Lihta Ab:n kanssa, hän on oikeutettu täyttämään luovu-

Yksi luovutus- Tuote Yksi kilo
yksikkö vastaa vastaa

400 grammaa Naudanlihaa . 2,5 luov.y.
rtOO „ Pikkuvasikan lihaa 1,25 »

400 „
Kuitupellavan, kuituöljypella-
van, rapsin, vaikosinapin, uni.
kon tai hampun siemeniä 2,5 »

250 „ Lantun, turnipsin tai kaski-
nauriin siemeniä 4 »

300 „ Timotein siemeniä, jos luovu-
tus ori tapahtunut ennen 1. 2.
1947. ja 3,33

„

400 „ timotein siemeniä, milloin luo-
vuttaminen on tapahtunut il.

1 1947 jälkeen 2,3 „

200 m Apilan siemeniä, jos luovutus
on tapahtunut ennen 1. 2. 1947,
ja 5 „

300 „ apilan siemeniä, milloin luovu-
tus on tapahtunut sanotun
ajankohdan jälkeen ,3,33 »

1 kiloa Ilmakuivia, rohkittuja pella-
van*)varsia, jotka kotimaassa
tuotetun pellavan ja hampun
varsien ja niistä saatujen kui-
tujen laatuluokittelusta ja hin-
noittelusta 10. 2. 1944 annetun
valtioneuvoston päätöksen mu-
kaan kuuluvat ensimmäiseen
laatuluokkaan tai josta mak-
settavaan takuuhintaan saa.
'daan tehdä enintään 20 pro-
sentin vähennys; 1 »

2 kiloa Ilmakuivia, rohkittuja pella-
van*)varsia, jotka eivät täytä
edellämainittuja laatuvaati-
muksia, mutta joita ostaja
edelläsanotun valtioneuvoston
päätöksen mukaan ei saa kiel.
täytyä vastaanottamasta; 0,5 „

2 kiloa Ilmakuivia, rohkittuja ham-
pun*)varsia, jotka edellämai-
nitun valtioneuvoston päätök-
sen mukaan kuuluvat ensim-
mäiseen laatuluokkaan tai ios.
ta maksettavaan takuuhintaan
saadaan tehdä enintään 20
prosentin vähennys; 0,5

„

3 kiloa Ilmakuivia, rohkittuja ham-
pun*)varsia, jotka eivät täytä
edellämainittuja laatuvaati-

"> muksia, mutta jolta ostaja sa-
notun valtioneuvoston päätök-
sen mukaan" ei saa kieltäytyä
vastaanottamasta: 0,33 „

700 grammaa Rehuhernettä, virnaa tai pe-
luskia, joka täyttää maatalous-
ministeriön näitä tuotteita var-
ten määrättävät siementavaran

* alimmat laatuvaatimukset; 1,4 »

1,4 kiloa Rehuhernettä, virnaa tai pe-
luskia, jotka eivät täytä sie-
mentavaralle asetettuja alim.
piakaan laatuvaatimuksia; 0,7 °

n

100 grammaa Villoja 10 „

tusvelvollisuuttaan myöskin luovuttamalla sopimusviljelmäl-
tään saatuja pellavan tai hampun varsia ostokuitteja vastaan
mainituille teollisuuslaitoksille.



é

4
6. VUOTIA JA SIITOSELÄIMIÄ VASTAAVAT

LUOVUTUSYKSIKKÖMÄÄRÄT.

Karjanhaltija on velvollinen luovuttamaan säännöstel-
tyyn kulutukseen jokaisen nahan tai vuodan, jota varten
hän ei ole saanut vaimistuslupaa oman taloutensa
tarvetta varten. Tämä koskee myöskin sellaisia karjan-
haltijoita, joille lihanluovutusvelvollisuus on määrätty erik-
seen (n.s. maattomat karjanhaltijat). Luovutetut vuodat
lasketaan muiden luovutusvelvollisten luovutusvelvollisuu-
den täyttämiseksi, paitsi edellämainittujen maattomien kar-
janhaltijoiden, joille on määrätty vain lihan ja maidon luo-
vutusvelvollisuus sekä myöskin — milloin ns. maattomalle
karjanhaltijalla' on lampaita — villan luovutusvelvollisuus

Tuoreiden tai kerran suolattujen vuotien luovutusyksikkö-
määrät on vahvistettu seuraaviksi:

naudan ja hevosen vuota 10 luovutusyksikköä kilolta
pikkuvasikan nahka 10 — „■—»

Täysin kuivan naudanvuodan ja hevosenvuodan sekä
pikkuvasikan nahan luovutusyksikkömääräksi on vahvis-
tettu 20 luovutusyksikköä kilolta.

Jos kansanhuoltolautakunnalle toimitetusta vuodan tahi
pikkuvasikan nahan ostokuitista tai valmistusluvasta ei käy
selville naudan tai hevosen vuodan tahi pikkuvasikan nahan
paino ja onko se tuore vai kuiva, eikä näitä seikkoja muu-
tenkaan todisteellisesti selvitetä, ovat niiden luovutusykslk-
kömäärät seuraavat:

sonnin vuota 200 luovutusyksikköä
lehmän tai hevosen vuota 150 —•

"
—

mullikan vuota. 100 . —

"
—

sänkiäisen vuota 50 —
"

—

pikkuvasikan nahka' 25 — ".,—

Milloin viljelijä on luovuttanut luovutusvelvolliselle
viljelijälle siitostarkoitukseen hevosen, nautaeläimen, lam-
paan tai sian, joka oh kantakirjaan merkitty tai siihen
oikeutettu tai tällaisten eläinten jälkeläinen, katsotaan vil-
jelijän täyttäneen luovutusvelvollisuuttaan seuraavasti:

3 vuotta vanhemman hevosen osalta 30,0 ja sitä nuorem-
man hevosen osalta 150 luovutusyksikköä;

ayrshire- tai länsisuomalaiseen karjarotuun kuuluvan
lehmän tai sonnin osalta 250, astutetun hiehon tai nuoren
sonnin osalta 140, vasikan osalta 75 ja pikkuvasikan osalta
15 luovutusyksikköä; »«,

itä- tai pohjois-suomalaiseen karjarotuun kuuluvan leh-
män tai sonnin osalta 200, astutetun hiehon tai nuoren son-
nin osalta 110, vasikan osalta 60 ja pikkuvasikan osalta 12
luovutusyksikköä;

lampaan tai vuohen osalta 30 luovutusyksikköä; sekä
8 kuukautta vanhemman sian osalta sillä luovutusyksik-

kömäärällä, joka saadaan, kun sian elopaino kerrotaan
kolmella.

Edellytyksenä sille, että edellämainittujen eläinten luo-
vuttaminen luetaan luovutusvelvollisuuden täyttämiseksi, on
vielä se, että luovutusvelvollinen toimittaa kansanhuolto-
lautakunnalle kantakirjaan kuulumisesta ja eläimen luovut-
tamisesta siitostarkoitukseen nautaeläimistä, lampaista ja
sioista pitoeläimen ostoluvan (Kh-lomake E 43) B-kappaleen
lisäksi asianomaisen jalostusyhdistyksen antaman todistuk-
een (Kh-lomake E 108) B-kappaleen tai hevosista asianomai-
sen hevosjalostusliiton antaman todistuksen (Kh-lomake
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E 108) B-kappaleen, sekl milloin on kysymys nautaeläi-
mestä, lisäksi selvityksen siitä, että hän tämän eläimen hal-
tijana kuuluu karjanjalostusyhdistykseen.

7. SIIRTOVÄELLE VM. LUOVUTETUT PITOELÄIMET.

Milloin viljelijä on luovuttanut nautaeläimen pitoeläi-
meksi sellaiselle luovutusvelvolliselle viljelijälle, joka maan-
hankintalain tai siihen liittyvän lainsäädännön mukaan on
saanut viljelys-, asuntoviljelys- tai kälastustilan tahi näihin
verattavan tilan ja joka sanotunlaista viljelmää varten vält-
tämättä tarvitsee tuollaisen eläimen, katsotaan viljelijän
täyttäneen luovutusvelvollisuuttaan lehmän tai sonnin osal-
ta 200, astutetun hiehon tai nuoren sonnin osalta 110
vasikan osalta .60"■ ja pikkuvasikan (enintään 2 viikkoa
vanhan) osalta 12 Samoin on laita, jos viljelijä on luovutta-
nut nautaeläimen tai lampaan pitoeläimeksi sellaiselle luo-
vutusvelvolliselle viljelijälle, joka vuonna 1944 Lapin tai
Oulun läänin alueella toimeenpannun väestönsiirron Joh-
dosta on menettänyt tällaisen eläimen. (Lampaan osalta
lasketaan tällöin 30 luovutusyksikköä.) Edellytyksenä sille,
että luovutus luetaan luovutusvelvollisuuden täyttämisen
hyväksi, on se, että eläin yllämainituissa tapauksissa luovu-
tetaan mainitulla tilalla tai aluella käytettäväksi ja kansan-
huoltolautakunalle toimitetaan pitoeläimen ostoluvan (Kh-
lomake E 43) B-kappaleen lisäksi Maatalousseurojen Kes-
kusliiton asutusvaliokunnan painattamalle lomakkeelle
(AV 6/03) kirjoitetun todistuksen A-kappale. Lomakkeelle
AV 6/03 kirjoitetun todistuksen ovat oikeutetut antamaan
Maatalousseurojen Keskusliiton asutusvaliokunnan alaiset
asutustoimikunnat. Maanhankintalain tai siihen liittyvän
lainsäädännön mukaan tilan saanut luovutusvelvollinen
viljelijä on oikeutettu saamaan todistuksen AV 6/03 niin
monen nautaeläimen hankkimiseksi, että tilan koko nauta-
eläinmäärä, tilalla ennestään olevat nautaeläimet huomioon-
ottaen, nousee enintään yhteen nautayksikköön kahta
muunnettua peltohehtaaria kohden, kuitenkin niin, että
samalle tilalle saadaan täten hankkia enintään 4 nauta-
yksikköä nautaeläimiä.

Kasvattamastaan, pitoeläimeksi luovutetusta, enintään 3
kuukauden ikäisestä porsaasta luetaan viljelijän hyväksi 35
luovutusyksikköä.

8. KADON VAIKUTUS LUOVUTUSVELVOLLISUUTEEN.

Jos viljelmän'tuotanto on kovan kuivuuden, hallan, rae-
sateen, tulvan tai muun sellaisen luonnontapahtuman taikka
muusta näihin verrattavasta syystä arvioituja tuotantomah-
dollisuuksia tuntuvasti vähäisempi, viljelijällä on oikeus
hakea hänelle määrätyn maataloustuotteiden luovutusvel-
vollisuuden alennusta tai poistoa. Hakemus on osoitettava
kensanhuoltopiirin toimistolle ja kulloinkin kysymyksessä-
olevan luovutusvuoden syyskuun 15 päivään mennessä
jätettävä paikalliselle kansanhuoltolautakunnalle. (Luovu-

tusvuonna 1946—1947 hakemukset saatiin jättää helmikuun
15 päivään 1947 mennessä.) Hakemukseen on liitettävä kan-
sanhuoltolautakunnan hyväksymän kahden luotettavan
henkilön katselmuksen perusteella antama todistus, josta
ilmenee sen peltoalan suuruus, jonka tuotantomahdollisuus
edellämainittujen luonnontapahtumien vuoksi tai muusta
näihin verrattavasta syystä on tuntuvasti vähentynyt, sekä
mitä kasveja sille on kylvetty tai oli tarkoituksena kylvää.
(Erityistä lomaketta, millä alennusta tai vapautusta hae-
taan, ei kansanhuoltoministeriö tule painattamaan.)
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9. rNVENTOINTITALOUTEEN JOUTUMINEN.

Ellei viljelijä jostain syystä katso voivansa 'täyttää-nor-
maalia luovutusvelvollisuuttaan, hänen on ilmoitettava siitä
kansanhuoltolautakunnalle kansanhuoltoministeriön mää-
räämässä ajassa Tällaisen ilmoituksen (Kh-lomake E 303)
tulee samalle sisältää ilmoitus siitä, mitkä määrät viljelijä
on kysymyksessäolevana luovutusvuonna tuottanut sellaisia
tuotteita, joilla luovutusvelvollisuutta saadaan täyttää Täl-
laisen ilmoituksen tehnyt, samoinkuin luovutusvelvollisuu-
tensa aikanaan täyttämättä jättänyt tai vuoden 1945 sadosta
määrätyn viljan ja perunan luovutusvelvollisuuden laimin-
lyönyt viljelijä joutuu inventointitajouteen, vaikka inven-
tointia el suoritettaisikaan Hän on velvollinen kansanhuol-
tolautakunnan määrämässä ajassa luovuttamaan kaiken sen
hallussaan olevan leipäviljan, kauran ja perunan, mikä on
tarpeen luovutusyksikkömäärään perustuvan luovutusvel-
vollisuuden täyttämiseksi lukuunottamatta alempana mai-
nittuja, vähennettäväksi sallittuja määriä.

Perunan osalta:

Jos luovutusvelvollisuus edellisessäkään kohdassa maini-
tut tuotteet huomioonottaen ei tulisi täytetyksi, viljelijän on
puuttuvan osan täyttämiseksi kansanhuoltolautakunnan
määräämässä ajassa luovutettava kansanhuoltolautakunnan
määräämiä tuotteita tai niitä tuotteita, joilla viljelijä on
anonut *) saada täyttää puuttuvan osan luovutusyksikkö-
määrästä. Asianomainen kansanhuoltoviranomainen voi
sellaisissa tapauksissa, joissa viljelijä on antanut vääriä
tietoja tai karttaa luovutusvelvollisuutensa täyttämistä,
määrätä viljelijän luovuttamaan luovutusvelvollisuutensa
täyttämiseksi muitakin tuotteita kuin niitä, millä luovutus-
velvollisuutta saadaan normaalisti täyttää.

10. LEIPÄVILJA-, KAURA- JA PERUNAVARAUKSET
IN VENTOINTITALOUKSISSA.

Niiksi leipäviljan, kauran ja perunen määriksi, jotka
viljelijä, joka ei kykene täyttämään luovutusvelvollisuut-
taan tai on laiminlyönyt luovutusvelvollisuutensa, sae
vähentää hallussaan olevasta leipäviljasta, kaurasta ja peru-
nasta, on vahvistettu:

Leipäviljan osalta:

1) siemeneksi kylvettävää peltohehtaaria kohden ruista
200 kiloa, kevätvehnää 300 kiloa, syysvehnää 250 kiloa,
ohraa 250 kiloa ja ruokahernettä 280 kiloa (nämä luvut on
vahvistettu vuotta 1947 varten, joten ne seuraavia vuosia
varten voivat muuttua;

1) omavaraisruokakunnan jäseniä varten sallitut varauk-
set; ja

3) Pohjois-Suomen alueella eläinten rehuksi ohraa se osa,
mitä viljelijä ei siihen tarkoitukseen voi kaurana varata.

Kauran osalta:

11. VILJELMÄN LUOVUTUSYKSIKKÖMÄÄRÄÄN
TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET JA LISÄYKSET.

1) se määrä, minkä viljelijä on varannut käytettäväksi
suurimoiden valmistukseen ruokakuntansa jäsenten tar-
peiksi tai jakeluvarastoaan varten;

•') Tällainenkin anomus on tehtävä Kh-lomakkeelle E 303.
Viljelijä (karjanhaltija) voi anoa saada täyttää tällaisessa
tapauksessa luovutusvelvollisuutensa muillakin tuotteilla
kuin niillä, mitkä on hyväksytty luovutusvelvoilisuustuotteik-
si. Tällainen hakemus on kansanhuoltoministeriön määrää-
mässä ajassa jätettävä paikalliselle kansanhuoltolautakun-
nalle.

l
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2) siemeneksi 250 kiloa kauralle kylvettävää peltohehtaa-

ria kohden (nämä luvut on vahvistettu vuotta 1947 varten,
joten ne seuraavia vuosia varten voivat muuttua);

3) kotieläinten rehuksi yli 2 vuoden ikäistä hevosta koh-
den 250 kiloa, yli 2 vuoden ikäistä nautaa kohden 50 kiloa
ja yli 2 kuukauden ikäistä sikaa kohden 75 kiloa.

1) siemeneksi perunalle kylvettävää peltohehtaaria koh-
den 3.000 kiloa (nämä luvut on vahvistettu vuotta 1947 var-
ten, joten ne seuraavia vuosia varten voivat muuttua);

2) omavaraisruokekunnan jäseniä varten 20 kiloa hen-
kilöä ja kuukautta kohden, sekä

3) työ- ja eläkesopimuksen nojalla luontaissuoritukseen
oikeutettua ruokakunnan jäsentä ja kuukautta kohden 20
kiloa.

Jos viljelijän ruokakunta on täysin omavarainen leipä-
viljan, maidon voin. lihan ja perunan suhteen, vähennetään
viljelmälle tulevasta luovutusyksikkömäärästö kunkin oma-
varaisruokakuntaan kuuluvan jäsenen osalta 47 luovutus-
yksikköä kuukautta eli 564 luovutusyksikköä vuotta kohden.

Alatornion, Hyrynsalmen, Karungin, Kuhmon. Kuivanie-
men, Pudasjärven. Puolangan, Ranuan, Ristijärven. Simon,
Suomussalmen, Tervolan Ja Yli-lin kunnissa samoinkuin
Kemin maalaiskunnassa sekä Kemin ja Tornion kaupun-
geissa on tämä vähennys 50 luovutusyksikköä kuukautta ali
600 luovutusyksikköä vuotta kohden.

Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin. Kuu-
samon, Muonion, Pelkosenniemen Posion, Sallan, Savukos-
ken, Sodankylän, Taivalkosken, Turtolan, Utsjoen Ja Yli-
Tornion kunnissa sekä Rovaniemen maalaiskunnassa Ja
Rovaniemen kauppalassa vähennys on 55 luovutusyksikköä
kuukautta eli 660 luovutusyksikköä vuotta kohden.

Viljelijän ruokakunnan ollessa leipäviljan, maidon, voin,
lihan ja perunan suhteen ainoastaan osittain omavarainen,
vähennetään viljelmälle vahvistettua luovutusyksikkömää-
rää vain niiden tuotteiden osalta, joita viljelijä on tuottanut.
Jos viljelijä on jotakin tuotetta tuottanut niin vähän, että
sitä ei omavaraisruokekunnalle riitä koko luovutusvuodeksi,
lasketaan vähennys sen tuotteen osalta vain siltä ajalta,
minkä ruokakunta sen tuotteen suhteen on ollut omavarai-
nen. Tämä merkitsee toisaalta sitä. että jos viljelijä Jotakin
sellaista tuotetta mitä hän välttämättä tarvitsee omaa ruo-
kakuntaansa varten, ei ole tuottanut lainkaan tai on tuotta-
nut niin vähän, ettei se riitä ruokakunnalle koko luovutus-
vuodeksi, ei hän ole oikeutettu saamaan tämän syyn vuoksi
luovutusvelvollisuuteensa huojennusta Hänen on luovutus-
velvollisuutensa täytettävä, mutta hän saa kylläkin niitä
tarvikkeita varten, joita hänellä ei ole antaa ruokakunnal-
leen, asianomaiset ostokortit tai ostoluvat. Mikäli hän täl-
laisia ostokortteja tai ostolupia saa. suurenee hänen luovu-
tusvelvollisuutensa vastaavassa määrässä, koska hänen käy-
tettäväkseen sillä tavoin tulee enemmän tuotteita kuin hä-
nen hallitsemansa viljelmän muunnettu peltoala (poikkeus-
tapauksessa kotieläinten lukumäärä) edellyttää.

Laskettaessa sellaisen viljelijän, jonka ruokakunta on
osittain omavarainen, luovutusyksikkömäärään tehtäviä
vähennyksiä, ovat vähennykset kuukautta' kohden seuraa-
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vat: Leipäviljan osalta on vähennys muuta ruokakunnan
jäsentä kohden 15 luovutusyksikköä, mutta lasta kohden 10
luovutusyksikköä. (Vuonna 1947 tarkoitetaan tässä lapsella
henkilöä, joka on syntynyt vuonna 1934 tai myöhemmin.)
Edellämainitulla Pohjois-Suomen eteläisellä alueella tämä
vähennys on vastaavasti 18 ja 12 luovutusyksikköä ja
Pohjois-Suomen pohjoisella alueella 22 ja 16 luovutus-
yksikköä. Maidon osalta on luovutusyksikkömäärän vähen-
nys koko maassa muuta ruokakunnan jäsentä kohden 11
luovutusyksikköä, mutta lasta kohden 15 luovutusyksikköä.
(Vuonna 1947 tarkoitetaan tässä lapsella henkilöä, joka on
syntynyt vuonna 1928 tai myöhemmin.) Voin osalta on
vähennys koko maassa 6, lihan osalta 7 ja perunan osalta 6
luovutusyksikköä kutakin viljelmän ruokakunnan jäsentä
kohden kuukaudessa.

Esim. 1. Viljelmä sijaitsee Etelä-Suomessa. Sille on vah-
vistettu luovutusvuodeksi 1946—1947 3378 luovutusyksikköä
Ruokakuntaan kuuluu 5 aikuista ja 2 lasta, joista toinen on
syntynyt v. 1930 ja toinen v. 1935 Ruokakunta on omavarai-
nen leipäviljan osalta 8 kk, maidon osalta 9 kk, voin osalta
7 kk, lihan osalta 9 kk ja perunan osalta koko vuoden.
Vähennykset:

Leipävilja (8x6x15) -f- (8XlO)=800 luovutusyksikköä

Maito (9x5x11) +(9X2x15)=765 —

"
—

Voi (7X7XB) =392 —

"
—

Liha (9X7X7) =441 —

*
—

Peruna (12x7X6) =504 —

" —■
2.902 luovutusyksikköä

Lopullinen luovutusyksikkömäärä on siis 3378 — 2902 =

476 ly.

Lisäksi jos viljelmällä on pidetty kahta vuotta vanhem-
paa hevosta, vähennetään tällaista hevosta kohden 20 luo-
vutusyksikköä kuukaudessa.

Esim. %. Jos edellisessä esimerkissä mainitulla viljelmällä
oletetaan lisäksi pidetyn kautta vuoden mainitunlaista
hevosta, luovutusyksikkömääräksi tulee 476 — (12X20)=
236 ly.

Jos viljelijä on määräyksiä noudattaen hankkinut itsel-
leen pitoeläimen tai säännöstelymääräysten mukaisesti saa-
nut sellaisia tuotteita, joilla luovutusvelvollisuutta voidaan
täyttää, on hänen hallinnassaan olevan viljelmän luovutus-
yksikkömäärää lisättävä kysymyksessäolevaa pitoeläintä tai
tuotemäärää vastaavalla luovutusyksikkömäärällä. Kh-lauta-
kunnalle on kuitenkin oikeus hakemuksesta alentaa viljel-
mälle pitoeläimen tai tuotteiden hankkimisesta lisättävää
luovutusyksikkömäärää tai poistaa se kokonaan, milloin
pitoeläin tai tuotteet on hankittu maanhankintalain tai sii-
hen liittyvän lainsäädännön mukaan saadulle tilalle tahi
Pohjois-Suomen hävitetylle alueelle, ja kansanhuoltolauta-
kunalle esitetään hyväksyttävä selvitys siitä, että pitoeläi-
men tai tuotteiden hankkiminen viljelmällä ennestään ole-
vien eläinten vähäisen lukumäärän, eläinten kuolemisen tai
luonnontapahtumien aiheuttaman sadon alhaisuuden vuoksi
teu muusta näihin verrattavista syistä on välttämätöntä-

I

Vilja.

Jos viljelmälle on 1. 7. 1946 jälkeen hankittu ulkomaista
öljyväkirehua, viljelmän luovutusyksikkömäärää on lisättävä
puolella luovutusyksiköllä kutakin hankittua öljyväkirehu-
kiloa kohden. Näin määrätty lisäys on luovutettava maito-
taloustuotteina. Hankittujen öljyväkirehujen määrä otetaan

Maito.

I i

myös huomioon laskettaessa, onko viljelijä täyttänyt mai-
dontuotannon jommankumman tarkkailurajan.

Esim. 3. Esimerkeissä 1 je 2 mainittu viljelmä on hank-
kinut lokakuussa 1946 2 kk:n ikäisen porsaan, saa joulu-
kuussa 1946 100 kiloa öljyväkirehuje ja helmikuussa 1947
800 kiloa vastikeheinää, josta luovuttajalle on maksettu mk
2:70/kilo. Viljelmän lopulliseksi luovutettavaksi määräksi
tulee tämän mukaan 236+35+50+200=521 ly:

12. TUOTTEIDEN LAADUN VAIKUTUS LUOVUTUS-
VELVOLLISUUTEEN.

Milloin viljelijä luovuttaa ostokuittia vastaan sellaista
viljaa, josta on maksettava voimassaoleva perushinta, katso-
taan luovutusvelvollisuutta täytetyn luovutustodisteen mu
kaiselle viljamäärällä.

Viljelijän luovuttaessa ostokuittia vastaan vil-
jaa, josta maksettava hinta siitä voimassaolevien määräyster,
mukaan viljan laadun vuoksi poikkeaa vastaavan normaali-
laatuisen viljan hinnasta, katsotaan luovutusvelvollisuutta
täytetyn viljamäärällä, joka saadaan lisäämällä viljaerän
todelliseen painoon taikka siitä vähentämällä 1 prosentti
kutakin täyttä 20 peninä kohden, jolla viljaerän perushinta
poikkeaa normaalilaatuisen viljan hinnasta. (Aikaisempina
vuosina ollut määräys, ettei luovutettuun kilomäärään hin-
nan lisäyksen perusteella saa tehdä 10 prosenttia suurempaa
lisäystä, ei enää ole voimassa) Jos näin laskettu määrä ei
ole täysiä kiloja, viljelijän katsotaan täyttäneen luovutus-
velvollisuuttaan lähinnä alemmalla täydellä kilomäärällä.
Painomäärän lisäykset ja vähennykset, jotka Valtion vilja
varaston asiamiesliikkeiden toimesta lasketaan ja merkitään
ostokuitteihin, koskevat myös luovutusvuonna 1946—1947
siemenviljaa ja mallasohraa.

Jos leipäviljana luovutetun viljaerän seassa on kaura*
enemmän kuin 10 prosenttia ja sen hinta näin ollen viljan
laatua koskevien määräysten mukaan lasketaan rehukauran
hinnan mukaan, koko viljaerä katsotaan luovutetuksi kau-
rana. Kauran sekoittaminen leipäviljaan on kielletty.

a) Meijeriin tai kuorimattoman maidon hankintaliikkee
seen toimitetun maidon osalta suorittavat luovutusyksiköik-
si muuntamisen maidon vastaanottaneet meijerit ja liikkeet
KH-lomakkeella N:o E 301. Meijeri tai liike toimittaa luo-
vutusyksikkölaskelman A-kappa)een karjanhaltijalle, B-
kappaleen sille kansanhuoltolautakunnale. jonka aueelle
karjanhaltijan viljelmä sijaitsee, ja C-kappaleen sille kan-
sanhuoltolautakunnalle, jonka alueella meijeri sijaitsee. D-
kappale jää meijerille tai liikkeelle. Laskelma on meijerin
tai liikkeen toimitettava kansanhuoltolautakunnille ja karjan-
haltijoille viimeistään puolentoista kuukauden kuluessa sen
kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana se on mai-
don vastaanottanut. Sellaisissa tapauksissa, jolloin kuori-
mattoman maidon hankintaliike ei ole velvollinen teke-
mään maidon rasvapitoisuuden tutkimuksia tai on siitä
vapautettu, se on velvollinen muuntamaan maidon samojen
määräysten mukaan kuin jäljempänä on viljelmältä myydyn
maidon osalta määrätty

b) Viljelmältä suoraan kuluttajalle luovutetun maidon
osalta tekee luovutusyksikkölaskelman kansanhuoltolauta-
kunta. Mikäli karjanhaltija ei toimita maitoa meijeriin
tai kuorimattoman maidon hankintaliikkeeseen, joka tekee
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tai jonka puolesta meijeri tekee maidon rasvapitoisuusmää-
räykset, eikä ole karjantarkastusyhdistyksen jäsen, laske-
taan luovutusyksiköt maidon rasvapitoisuutta huomioimatta
siten, että 1 luovutusyksikkö vastaa 2 litraa maitoa Sellai-
sella karjanhaltijalla, joka toimittaa maitoa meijeriin tai
kuorimattoman maidon hankintaliikkeeseen, joka suorittaa
rasvapitoisuusmääräykset, tai sellaiseen hankintaliikkeeseen,
jonka puolesta meijeri suorittaa rasvapitoisuusmääräykset,
tai on karjantarkastusyhdistyksen jäsen, on oikeus anoa
kansanhuoltolautakunnalta, että hänen ostokortinkuponkia
tai kokonaista ostokorttia vastaan luovuttamansa maito
muunnetaan luovutusyksiköiksi samojen perusteiden mu-
kaan kuin maitoa meijeriin tai maidon rasvapitoisuuden
tutkivaan kuorimattoman maidon hankintaliikkeeseen toimi-
tettaessa. Karjanhaltijan oman ruokakunnan kuluttaman
maidon osalta lasketaan luovutusyksiköt maidon rasvapitoi-
suutta huomioimatta -siten, että kaksi maitolitraa vastaa
yhtä luovutusyksikköä. Oman kulutuksen suhteen tämä
määräys on voimassa myös meijeriin tai hankintaliikkee-
seen maitoa toimittavan karjanhaltijan osalta

Koti v o i .

Kotivoin muuntaminen luovutusyksiköiksi on myös kan-
sanhuoltolautakunnan tehtävä.

Heinäkuun 1 päivän ja marraskuun 30 päivän välisenä
aikana 1946 toimitettu kotivoi muunnetaan luovutusyksi-
köiksi, niinkuin se kaikki olisi ollut 1 luokan tavaraa.

13. MAITOTALOUSTUOTTEIDEN OSALUOVUTUS-
VELVOLLISUUS.

Kuten edellä jo on mainittu, tulee karjanhaltijan luo-
vuttaa säännösteltyyn kulutukseen kaikki se maitomäärä,
mitä hän ei ole oikeutettu varaamaan omaa talouttaan var-
ten Maitotaloustuotteille määrätty osaluovutusvelvollisuus
on tarkoitettu lähinnä tarkkailua varten. Sen mukaan kar-
janhaltijan on luovutettava vähintään joko muunnettua pel-
tohehtaaria tai lehmää kohden vahvistettua maidon tuo-
tannon tarkkailurajaa vastaava määrä maitoa, mutta ellei
hän sitä tee. joutuu hän määrättyjen seuraamusten alaiseksi.
Väärä on siis se käsitys, että viljelijä saisi yli maidontuo-
tannon tarkkailurajan tuottamansa maidon suhteen mene
teliä miten haluaa.

Jos viljelijä on luovutusvuonna 1946—1947 luovuttanut
maitotaloustuotteita enemmän tai vähemmän kuin tarkkailu-
raja edellyttää, on viljelmän luovutusyksikkömäärää vastaa-
vasti aiennettava tai korotettava 0,2 luovutusyksikköä kuta-
kin tarkkailurajan ylittävää tai alittavaa maitolitraa kohden
Laskutoimitus suoritetaan luovutusvuoden päätyttyä.

Maidon tuotannon tarkkailurajat vahvistaa kansanhuolto-
ministeriö erikseen. v

14. VILLAN LUOVUTUSVELVOLLISUUS.
Villan luovutusvelvollisuus on määrätty erikseen heinä-

kuun 11 päivänä 1946 annetulla valtioneuvoston päätöksellä.
Luovutettu villa lasketaan, luovutusvelvollisuuden täyttä-
miseksi — Karakul-lampaiden osalta ovat edelleenkin
voimassa eräät erikoismääräykset, jotka ovat kaikkien kan-
sanhuoltolautakuntien tiedossa (kansanhuoltoministeriön
kiertokirje N:o 526/45).

Alennukseen oikeutettavia perusteita ovat:

15. VILJELIJÄN ILMOITTAMISVELVOLLISUUS.
Viljelijän on kahden viikon kuluessa kunkin kalenteri-

kuukauden päättymisestä lukien kansanhuoltolautakunnalle
ilmoitettava omavaraisruokakuntaansa kuukauden lopussa
kuuluneiden jäsenten lukumäärä ja, mikäli viljelijän ruoka-

17. OMA KULUTUS.
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kunta ei ole täysin omavarainen, myös ruokakuntaan
kuuluvien, vuonna 1928 tai sen jälkeen syntyneiden lasten
ikä sekä viljelmällä pidettyjen lehmien ja kahta vuotta
vanhempien hevosten lukumäärä Lisäksi 1 viljelijän on syys-
kuun kuluessa ilmoitettava ruokinnassaan elokuun 31 päi-
vänä olleiden lampaiden lukumäärä

16. MAANHANKINTALAIN NOJALLA MUODOSTETUT
VILJELMÄT.

Kansanhuoltopiireillä on oikeus tehdyn hakemuksen
perusteella alentaa eräissä tapauksissa siirtoväen ja muiden
maanhankintalain perusteella viljelmiä hankkineiden tai
vuokranneiden viljelijäin maataloustuotteiden luovutusvel-
vollisuutta luovutusvuonna 1946—1947. Alennus on piiritoi-
miston harkinnan mukainen mutta enintään 25 % viljel-
mälle lopullisesti määrätystä luovutusyksikkömäärästä.

1) Viljelmä on rakentamaton eikä viljelijä asu sen välit-
tömässä läheisyydessä.

2) Viljelijä jostakin muusta hänestä riippumattomasta
syystä asuu huomattavan etäällä viljelmältään, ja tästä koi-
tuu vaikeuksia viljelmän hoidossa.

3) Muu erityisen huomattavasti viljelmän yleiskuntoa
alentava syy.

Anomus näistä alennuksista oli luovutusvuoden 1946—
1947 osalta tehtävä viimeistään helmikuun 15 päivänä 1947,
mutta on viljelijäin syytä seuraavaa luovutusvuotta varten
panna edellämainitut alennusedellytykset mieleensä. Ano-
mukseen oli liitettävä mukaan asutus- tai alueneuvojan tahi
vuokratoimikunnan puheenjohtajan antama todistus, josta
Ilmenivät alennusanomuksen perusteet.

Oman ruokakuntansa kulutusta varten viljelijä saa tehdä
samat varaukset kuin tähänkin asti, paitsi sellaisten tarvik-
keiden osalta, mitkä on vapautettu kokonaan säännöstelystä.

18. ERÄIDEN TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTELYSTÄ
VAPAUTTAMINEN.

Vuoden 1947 alusta alkaen ovat lampaan, vuohen ja
hevosen liha kaikesta säännöstelystä vapaat, mikä merkitsee
samalla sitä, että näillä tuotteilla ei voi enää vuoden 1947
alusta lähtien täyttää luovutusvelvollisuutta. Samasta ajas-
ta alkaen ovat säännöstelystä vapaat myöskin lampaan,
vuohen ja enintään kolmen kuukauden ikäisten porsaiden
luovuttaminen ja hankkiminen pitoeläimiksi. Karjanhaltija
on kuitenkin velvollinen edelleen ilmoittamaan näiden
eläinten lukumäärän kansanhuoltoviranomaisille. Sianliha
on 'vapautettu säännöstelystä maaliskuun 1 päivästä 1947
alkaen. Poronliha ja porontaljat on vapautettu säännöste-
lystä huhtikuun 15 päivästä 1947 alkaen, turkikset 1. 8.
1947 alkaen.

Vaikka säännöstelystä vapautetuilla tuotteilla ei yleensä
voidakaan täyttää luovutusvelvollisuutta, voivat porsaiden
tuottajat kuitenkin saada alennusta luovutusvelvollisuuteen-
sa niiden enintään 3 kuukauden ikäisten porsaiden osalta,
mitkä tuottaja myy tammikuun 1 päivän ja kesäkuun vii-
meisen päivän 1947 välisenä aikana. (Viljelijän on laadittava
myymistään porsaista luettelo, johon hänen on otettava
ostajan kuittaus) Alennusta koskeva hakemus on jätettävä
kansanhuoltolautakunnalle. (Hakemukseen on liitettävä
edellämainittu luettelo myydyistä porsaista.) Ns. maattomien
karjanhaltijoiden lihanluovutusvelvollisuus lasketaan luo-
vutusvuonna 1946—47 lampaanlihan osalta vain puolelta
vuodelta ja sianlihan osalta 8 kuukaudelta
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19. VUOTIEN JA NAHKOJEN SÄÄNNÖSTELY.

Säännöstelystä ovat vapaat lampaannahat turkisnahkoina.
Sellaiset lampaannahat joita ei käytetä turkisnahoiksi, ja
vuohennahat ovat vapaat niiden luovutuksen Ja kaupan
säännöstelystä, mutta eivät valmiin nahan säännöstelystä.

20. ENNAKKOON LUOVUTETTU LIHA.
Jos viljelijä on luovuttanut lihaa ennakkoon ennen koko-

naisluovutusjärjestelmän voimaantuloa, otetaan se koko-
naisi uovutusjärjestelmän mukaan luovutusvelvollisuuden
täyttämisenä huomioon luovutusvuonna 1946—1947. kuiten-
kin korkeintaan 100 luovutusyksikköä muunnettua pelto-
hehtaaria kohden Jos viljelijä on luovuttanut Lihaa ennak-
koon enemmän, otetaan ylimenevä osa huomioon vasta luo-
vutusvuonna 1947—1948. Sellaisten karjanhaltijain osalta,
joiden luovutusvelvollisuutta ei ole määrätty muunnetun

peltohehtaarimäärän, vaan poikkeuksellisesti kotieläinmää-
rän perusteella taas otetaan ennakkoon luovutetusta lihasta
huomioon luovutusvuonna 1946—1947 500 luovutusyksikköä
karjanhaltijan ruokinnassa helmikuun 28 päivänä 1946
ollutta täyttää nautayksikköä kohden ja loppu luovutus-
vuonna 1947—1948.

2L LUOVUTUSVELVOLLISUUDEN TÄYTTÄMINEN SIAN-
LIHALLA 28. 2. 1947 JÄLKEEN.

Vaikkakin sianliha vapautuu säännöstelystä 1. 3. 1947 lu-
kien, on viljelijöillä mahdollisuus täyttää luovutusvelvolli-
suuttaan sianlihalla senkin jäkeen. Luovutusvevolllsuuder»
täyttämiseksi luetaan kuitenkin vain sellainen sianliha Joka
on luovutettu kansanhuoltoministeriön vahvistamalle enim-
mäishinnalla ostokuittia (KH-lomake N:o E 36) vastean han-

klntaliikkeelle tai sen ostoasiamiehelle taikka kansanhuol-
tolautakunnan antamaa ostolupa vastaan ostoluvan saajalle.
Tällaista sianlihaa on tarkoitus luovuttaa vain koulukeitto-
loille, sairaaloille, parantoloille, kunnalliskodeille ja puolus-
tuslaitokselle.

22. MAATALOUSTUOTTEIDEN LUOVUTUSVELVOLLI-
SUUDEN TÄYTTÄMINEN SIJAISTUOTTEILLA.

Sellaisen viljelijän, joka on KH-lomakkeelle N:o E 303
Ilmoittanut, ettei hän voi täyttää luovutusvelvollisuuttaan,
tulee viipymättä ja viimeistään Kb-lautakunnan määräämä-
nä aikana luovuttaa kaikki hallussaan oleve leipävilja keu
ra Je peruna. Jota hän el saa varata «iemeneksi tai taloudes-
saan käytettäväksi Kauraa Je perunaa ei kuitenkaan tar
viue luovuttaa enempää kuin mitä luovutusvelvollisuuden
täyttämiseksi on tarpeen.

Ellei luovutusyksikkömäärään perustuva luovutusvelvol-
lisuus tule täytetyksi edellämainitullakaen tavalla, luovu-
tusvelvollisuuden täyttämiseksi luetaan kansanhuoltolauta-
kunnalle tehdystä hakemuksesta seuraavat yleiseen kulu-
tukseen mahdollisesti luovutetut tuotteet siihen määrään
saakka että luovutusvelvollisuus tulee täytetyksil

1) Varhaisperuna, jos se on luovutettu ennen 16. 9
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23. HEINÄNLUOVUTUSVELVOLLISUUS.

1046 ja jos viljelijä esittää myynnistä ostajan (liikkeen taikka
laitoksen, ei yksityishenkilön) antaman todistuksen Josta
tulee ilmetä myyty määrä, kilohinta ja luovutuspäivä Var-
haisperunaa lasketaan 4 kiloa vastaavan yhtä luovutusyk-
sikköä.

2) Ruokajuurikasvit, lanttu porkkana ja punajuuri samoin-
kuin kaali ja sipuli. Joiden luovutuksesta esitetään kohdassa
1) mainittu todistus. Näitä lasketaan 8 kiloa vastaavan
yhtä luovutusyksikköä paitsi sipulia, Jota menee luovutus-
yksikköön Oulun ja Lapin läänien alueella 3 kiloa ja muual-
la 4 kiloa.

3) Lampaan ja hevosen liha, jos se on luovutettu 31. 12.
1946 jälkeen ja jos luovutuksesta esitetään edellämainittu

todistus. Yhtä luovutusyksikköä vastaa 400 g lampaan ja
800 g hevosen lihaa.

4) Maito, mikä on luovutettu kulutukseen 1. 7.—30. 11. 1946
välisenä aikana, saadaan hakemuksesta laskea luovutusyksi-
köiksi siihen sisältyvän rasvan ja kuoritun maidon mukaan,
mikäli karjan haltija on toimittanut sen meijeriin tai kuori- '

mattomen maidon hankintaliikkeeseen tai tarkastusyhdistyk.
sen Jäsen Karjanhaltijan on toimitettava kansanhuoltolau-
takunnalle Joko meijerin tai karjantarkastusyhdistyksen to-
distus karjansa maidon keskirasvapitoisuudesta kultakin
kysymyksessä olevalta kuukaudelta erikseen. Meijentilojen
osalta käytetään laskelman pohjana ainoastaan meijerin to-
distusta.

Kuluvana vuonna tulee viljelijän 31. 5. 1947 mennessä
toimittaa tarvittavat todisteet Kh-lautakunnalle.

Viljelijöille määrätty heinäniuovutusvelvollisuus luovutus-
vuonna 1946-47 täytetään seuraavasti:

Vähintään 40 % luovutusmäärästä on täytettävä alempi-
hintaisella heinällä, jolloin heinän hinta laadusta riippuen
on 2 tai 270 mk kilolta 60 % luovutusmäärästä saadaan
täyttää korkeampibintaisella heinällä, jolloin hinta laaduste
riippuen on 5 tel 7 mk kilolta. Jos viljelijällä on heinän-
luovutusvelvollisuutensa täytettyään vielä myyt?- -''-««I tar-
koitettua heinää on hänellä oikeus myydä se 5 tai 7 mkn
hintaan kilolta Huomautettakoon, että viljeli]" ei ' e
oikeutta myydä mitään heinää muuten kuin asiamiesliikkeen
ostokuittia tai kansanhuoltolautakunnan ostoluoae vastaan

Alempibintaisen heinän luovuttamisesta luetaan viljelijän
hyväksi luovutusyksiköitä siten, että yhtä luovutusyksik-
köä vastaa 3 kiloa heinää, jos luovutus on tapahtunut ennen
l. 4. 1947, ja 4 kiloa, jos luovutus on tapahtunut myö-
hemmin.

Korkeampihintaisen heinän luovutuksesta luetaan viljeli-
jän hyväksi luovutusyksiköitä siten, että yhtä luovutus-
yksikköä vastaa 4 kiloa heinää. Luovutuksen on tällöin
täytynyt tapahtua ennen 1 4. 1947, sillä myöhemmin saa-
daan heinää luovuttaa ainoastaan 2 tai 2:70 markan hintaan.
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