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Kansanhuoltopiirien toimistoille, kansanhuoltolautakunnille, meijereille ja kuorimattoman maidon hankintaliikkeille.
Asia: maidon laatumaksutavasta ja kuljetusavustuksista 29/2 -45 annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen ja siihen 4/2 -47 tehtyjen muutosten muuttamisesta.

Vakauttamispalkkioiden ja kuljetusmaksujen korotuksesta on johtunut, että maidon laatumaksutavasta ja kuljetusavustuksista annetun kansanhuoltoministeriön päätöstä on täytynyt jälleen muuttaa. Myöskin viime helmikuun 4 päivänä tehdyt
muutokset. ovat saaneet tällä tavoin uuden
muodon. Muutokset ovat seuraavat:
2 §:n 1 kohdassa on varattu mahdollisuus maksaa karjan haltijalle tarkastusmaidosta korkeampi hinta, mikäli tällaisen
maidon osalta on vahvistettu eri myyntihinta.
2 §:n 2 kohdassa täydennysmaitoa koskevat hinnanlisäykset ovat muuttuneet seuraavanlaisiksi (sulkeissa entisen päätöksen
pennimäärät):
1) maalaiskunnassa sijaitsevalle meijerille 60 penniä (40) litraa kohden;
2) kaupungissa tai kauppa! assa sijaitsevalle meijerille 40 penniä (25) litraa

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

3) yli 3.7

hennettävä 18 penniä litraa kohden
(12);
5) alle 3.2 % rasvaa sisältävästä, maidosta on lisäksi vähennettävä jokaista
tämän prosenttimäärän alittavaa viit-
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■ta sadasosaa prosenttia kohden 36 penniä (24) litralta.
3 §:n 3 kohta kuuluu uudessa päätöksessä seuraavasti:
Maidon siälyväisyyden perusteella tehtävä hinnan vähennys on 2 momentissa mainittuun II laatuluokkaan kuuluvan maidon
osalta vähintään 10 penniä, 111 laatuluokkaan kuuluvan maidon osalta vähintään 30
penniä ja IV laatuluokkaan kuuluvan maidon osalta vähintään 50 penniä: hinnoitteluyksiköltä.
Happaman maidon katsotaan
muodostavan oman laatuluokkansa, jossa
hinnan vähennys on vähintään 1 markka
hinnoitteluyksiköltä. Kerman osalta ei hintaa vähennetä II luokkaan kuuluvan tuotteen osalta. Jos kerma kuuluu 111 tai IV
luokkaan, hinnanväbennys on 3 markkaa 50
penniä ja kerman ollessa hapanta, 7 markkaa voirasvakiloa kohden.

4 §:n 3 kohta on saanut seuraavan muodon:
Maidon rasvapitoisuuteen perustuva hinnoittelu suoritetaan siten, että sellainen
maidonlähettäjän toimittama maito, jonka
rasvapitoisuus vastaa 2 momentissa tarkoitettu keskiraisvaprosenttia, hinnoitellaan perushinnan mukaan hinnoitteluyksiköltä, ja
jokaiselta prosentin viideltä sadasosalta,
jolla maidonlähettäjän toimittaman maidon
rasvapitoisuus ylittää tai alittaa sanotun
keskirasvaprosentin, perushintaan lisätään
tai siitä vähennetään 18 penniä hinnoitteluyksiköltä.
Jos maidonlähettäjän toimittaman maidon rasvapitoisuus kuitenkin
on vähemmän kuin 3.2 prosenttia, vähennetään 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 maidon hinnoittelussa myös sen likapiloisuuteen perustuvaa laatuluokittelua. Likapitoisuuden perusteella, maito jaetaan neljään
luokkaan vertaamalla eri maidonlähettäjien
toimittamasta maidosta otettujen
.litran
määräisten maitonäytteiden suodatuskoe-

tul oksia toisiinsa,

Toisluokkaisen maidon

osalta hinnan vähennys on 6 penniä, kolmasluokkaisen osalta 12 penniä ja neljäsluokkaisen maidon osalta 24 penniä hinnoitteluyksiköltä.

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 -tapahtuvaksi, voidaan kuljetusavustusta, kuitenkin
myöntää, mikäli hakija on siltä osin, kuin
kuljetus "ei tapahdu hänen kustannuksellaan, järjestänyt tuotteiden yhteiskuljetukset «iopiireittäin ja maksaa kuljetuksesta

huolehtiville karjan haltijoille yhdenmukaisen kuljetuskorvauksen, joka on kuljetuskilometriä kohden maidon osalta enintään 10' penniä kilolta, tai litralta ja kerman osalta enintään 1 markka 50' penniä
voirasvakilolta.

9 §:n 3 kohta on uudessa päätöksessä
seuraavassa muodossa:
Jakelupalkkioksi hyväksytään 2 momentin määräyksiä sovellettaessa enintään 6
prosenttia maidon vähittäismyyntihinnasta,

jos vastaanottava meijeri tai maidon hankintaliike myy oleellisen osan hankkimastaan maidosta omissa vähittäismyymälöissään, 9 prosenttia maidon vähittäismyyntihinnasta, jos myynti pääasiallisesti tapah-

tuu maidon kauppaa harjoittavalle liikkeelle sekä, milloin erityiset syyt sitä vaativat, 13 prosenttia sanotusta hinnasta, jos
myynti pääasiassa tapahtuu meijerille
tai maidon kauppaa harjoittavalle liikkeelle.
Muutettua päätöstä on sovellettava 1 päivästä heinäkuuta. 1947 lukien.
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