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Kansanhuoltopiirien toimistoille, kansanhuoltolautakunnille, meije-
reille ja kuorimattoman maidon hankintaliikkeille.

Asia: maidon laatumaksutavasta ja kuljetusavus-
tuksista 29/2 -45 annetun kansanhuoltomi-
nisteriön päätöksen ja siihen 4/2 -47 teh-
tyjen muutosten muuttamisesta.

Vakauttamispalkkioiden ja kuljetusmak-
sujen korotuksesta on johtunut, että mai-
don laatumaksutavasta ja kuljetusavustuk-
sista annetun kansanhuoltoministeriön pää-
töstä on täytynyt jälleen muuttaa. Myös-
kin viime helmikuun 4 päivänä tehdyt
muutokset. ovat saaneet tällä tavoin uuden
muodon. Muutokset ovat seuraavat:

■ta sadasosaa prosenttia kohden 36 pen-
niä (24) litralta.

3 §:n 3 kohta kuuluu uudessa päätök-
sessä seuraavasti:

Maidon siälyväisyyden perusteella teh-
tävä hinnan vähennys on 2 momentissa mai-
nittuun II laatuluokkaan kuuluvan maidon
osalta vähintään 10 penniä, 111 laatuluok-
kaan kuuluvan maidon osalta vähintään 30
penniä ja IV laatuluokkaan kuuluvan mai-
don osalta vähintään 50 penniä: hinnoittelu-
yksiköltä. Happaman maidon katsotaan
muodostavan oman laatuluokkansa, jossa
hinnan vähennys on vähintään 1 markka
hinnoitteluyksiköltä. Kerman osalta ei hin-
taa vähennetä II luokkaan kuuluvan tuot-
teen osalta. Jos kerma kuuluu 111 tai IV
luokkaan, hinnanväbennys on 3 markkaa 50
penniä ja kerman ollessa hapanta, 7 mark-
kaa voirasvakiloa kohden.

2 §:n 1 kohdassa on varattu mahdolli-
suus maksaa karjan haltijalle tarkastus-
maidosta korkeampi hinta, mikäli tällaisen
maidon osalta on vahvistettu eri myynti-
hinta.

2 §:n 2 kohdassa täydennysmaitoa kos-
kevat hinnanlisäykset ovat muuttuneet seu-
raavanlaisiksi (sulkeissa entisen päätöksen
pennimäärät):

1) maalaiskunnassa sijaitsevalle meije-
rille 60 penniä (40) litraa kohden;

2) kaupungissa tai kauppa!assa sijaitse-
valle meijerille 40 penniä (25) litraa
kohden;

3) yli 3.7 % rasvaa sisältävästä maidosta
viideltä sadasosalta lisähintaa 18 pen-
niä litraa kohden (12) ;

4) alle 3.5 %, mutta vähintään 3.2 %
rasvaa sisältävästä maidosta on jokai-
selta prosentin viideltä sadasosalta vä-
hennettävä 18 penniä litraa kohden
(12);

5) alle 3.2 % rasvaa sisältävästä, mai-
dosta on lisäksi vähennettävä jokaista
tämän prosenttimäärän alittavaa viit-
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4 §:n 3 kohta on saanut seuraavan muo-
don:

Maidon rasvapitoisuuteen perustuva hin-
noittelu suoritetaan siten, että sellainen
maidonlähettäjän toimittama maito, jonka
rasvapitoisuus vastaa 2 momentissa tarkoi-
tettu keskiraisvaprosenttia, hinnoitellaan pe-
rushinnan mukaan hinnoitteluyksiköltä, ja
jokaiselta prosentin viideltä sadasosalta,
jolla maidonlähettäjän toimittaman maidon
rasvapitoisuus ylittää tai alittaa sanotun
keskirasvaprosentin, perushintaan lisätään
tai siitä vähennetään 18 penniä hinnoit-
teluyksiköltä. Jos maidonlähettäjän toi-
mittaman maidon rasvapitoisuus kuitenkin
on vähemmän kuin 3.2 prosenttia, vähenne-
tään jokaiselta sanotun määrän alittavalta
prosentin viideltä sadasosalta 36 penniä.
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5 §:n 1 kohta on .seuraavanlainen:
Meijerillä ja maidon hankintaliikkeellä

on oikeus noudattaa vastaanottamansa mai-
don hinnoittelussa myös sen likapiloisuu-
teen perustuvaa laatuluokittelua. Likapitoi-
suuden perusteella, maito jaetaan neljään
luokkaan vertaamalla eri maidonlähettäjien
toimittamasta maidosta otettujen .litran
määräisten maitonäytteiden suodatuskoe-
tuloksia toisiinsa, Toisluokkaisen maidon
osalta hinnan vähennys on 6 penniä, kol-
masluokkaisen osalta 12 penniä ja neljäs-
luokkaisen maidon osalta 24 penniä hinnoit-
teluyksiköltä.

huolehtiville karjan haltijoille yhdenmu-
kaisen kuljetuskorvauksen, joka on kulje-
tuskilometriä kohden maidon osalta enin-
tään 10' penniä kilolta, tai litralta ja ker-
man osalta enintään 1 markka 50' penniä
voirasvakilolta.

9 §:n 3 kohta on uudessa päätöksessä
seuraavassa muodossa:

Jakelupalkkioksi hyväksytään 2 momen-
tin määräyksiä sovellettaessa enintään 6
prosenttia maidon vähittäismyyntihinnasta,
jos vastaanottava meijeri tai maidon han-
kintaliike myy oleellisen osan hankkimas-
taan maidosta omissa vähittäismyymälöis-
sään, 9 prosenttia maidon vähittäismyynti-
hinnasta, jos myynti pääasiallisesti tapah-
tuu maidon kauppaa harjoittavalle liik-
keelle sekä, milloin erityiset syyt sitä vaa-
tivat, 13 prosenttia sanotusta hinnasta, jos
myynti pääasiassa tapahtuu meijerille
tai maidon kauppaa harjoittavalle liik-
keelle.

7 §:n 2 kohta kuuluu:
Jollei maidon tai kerman kuljetusta ole

järjestetty 1 momentin 2 kohdassa sanotulla
tavalla eikä kuljetusta vaikeuksitta, voida
järjestää hakijan kustannuksella -tapahtu-
vaksi, voidaan kuljetusavustusta, kuitenkin
myöntää, mikäli hakija on siltä osin, kuin
kuljetus "ei tapahdu hänen kustannuksel-
laan, järjestänyt tuotteiden yhteiskuljetuk-
set «iopiireittäin ja maksaa kuljetuksesta

Kansanhuoltoministeriön puolesta:

Toimistopäällikkö Väinö Pitkänen.

Muutettua päätöstä on sovellettava 1 päi-
västä heinäkuuta. 1947 lukien.

V.t. osastosihteeri L. Äijö.
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