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Leipäuilian kulutuksen iäriestely. 
Syyskuun 17 p:nä tänä vuonna jätti Kuntain· 

välinen Elintarvetoimikunta Senaatin Kamari· 
toimituskunnan Elintarveosastolle SCIlraavall esi-
tyksen: 

Kesällä vallinneidcn epäsuotuisten sääsuhtei-
den vuoksi on maassamJlle ilmeisesti saatu taval· 
lista huonompi viljasato. Tämän ohessa ovat 
toiveet saada viljaa Venäjältä ainakin tähän asti 
jääneet kokonaan täyttymättä. Viljakysymys on 
siis alkaane€na kulutuskautena muodostunut pal-
jon vaikeanunaksi kuin miltä se näytti vielä pari 
kuukautta takaperin, jolloin sen järjestämistä 
ryhdyttiin suunnittelemaan. Kun tuontimah-
dollisuudet Venäjältä edelleenkin ovat pidettävät 
aivan epävarmoina, ja kun myöskin on epätie-
toista, onnistutaanko Amerikasta ostettu vilja-
kaan saada kuljetusvaikeuksien vuoksi maahan 
t uoduksi, täytynee ainakin toistaiseksi lähteä 
siitä edellytyksestä, että me viljantarpeemme 
tyydyttämisessä olemme pakotetut turvautu-
maan yksinomaan oman maan satooll. Tämän 
vuoksi näyttää olevan välttämätöntä· muuttaa 
vastaavasti viljan kulutuksen järjestämisestä an-
nettuja määräyksiä. 

Viljnnkulutuksen jäl"jestiimisesbi nyt alkaneena 
ku lutuskautena on Senaatti mää rännyt ensinnä-
kin, että ne taloudet, joilla on riittävästi omia vilja-



varoja, saavat muodostaa n. s. omavaraistalouk-
sia pidiittämäJlä 10 kg henkeii kohti kuukaudessa 
ja saa tällaisiin omavaraistalouksiin liittyä myös-
kin vieraita talouksia, jos ne vain sija itsevat sao 

oman maatilan alueella. Muita talouksia varten 
annetaan sitten valt ion leipä kortteja ja oikeutta-
vat nämä saamaan 200 grammaa henkeä kohti 
pä ivässä. Henkilö ille, jotka tekevät raskasta 
ruumiillista työtä, voivat elintarvelautakunnat 
kuitenkin myöntää 100 gramman päiväannoksiin 
oikeuttavia lisäleipäkortteja, niin että tällaisten 
henkilöiden päiväannos nousee 300 grammaan tai 
poikkeustapauksissa korkeintaan 400 grammaan. 
Lisiileipäkol'tteja annetaan vain raskaan työn teki-
jälle itselleen, mutta ei hänen perheensii jäsenille, 
eikä elintarvelautakunnan alueellaan myöntämä 
luku näitä kortteja saa olla suurempi kuin kol-
mas osa tavallisten korttien luvusta. 

Jos näiden perusteiden mukaan lasketaan kan-
samme syömiiviljantarve, edellyttäen että koko 
maanviljclysviiestö muodostuisi omavara ista-
louksiksi, saadaan tuloksiksi: 

maanvilj elysväc!>-t. 2.300.000 henk. h 
120 kg ............................ ...... . 276,0 milj. kg 

t ilatonta väest. 650.000 henk. a 73 kg 47,4 .. » 
lisäksi 1/3 lisäkortteja a 36,5 kg .... 7.9 & .. 

kaupunki!. väest. 550.000 henk . a 
73 kg .................................... 40,1 & .. 

lisäksi 1/3 lisäkortteja a 36,6 kg .... 6,6 » ~ 

Yhteensä 378,0 milj. kg 

Mitä taasen viljasatoon tu lee, ei siitä v ielä 
ole tilnstoa olemassa, muttn jos oletamme, että se 
ei tule olemann huonompi kuin pien in sato v iitenii 
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viime VUOlla, saamme seuraavan laskelman osot-
tamaan käytettävänä olevaa syömäviljasatoa, 
edellyttäen että nykyisten määräysten lisäksi puo-
let kaurasadostakin pidätetään ihmisravinnoksi: 

ruis ...... .. . . ...... ........... . .... ..... 238,8 milj. kg 
ohra . ................. ......... ...... .. .. 104,4. II ~ 
vehnä .............................. . ". , 3,8)) ~ 
puolet kaurasta ...... .. . .... . ........ l67, 1 II » 
seka v ilja .... ..................... . .... _....,.~13~,c,~~.:,.....,::..' 

527,1 milj. kg 

Tästä satomäärästä on kuitenkin vähennettävä 
kylvöjä varten varattavat siemenet ja jauhatus-
tappio. Laskemalla s iementarpeen ja jauhatus-
tappion senaatin määräämicn suhdelukujen mu-
kaan jääpi yllämainitusta satomäärästä kulutuk-
seen käytettäväksi vain: 

ruisjauhoja ........... ................. 187,0 milj. kg 
ohl'ajauhoja ................ . ........ ;. 59,0 • , 
veh näjauhoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3" , , 
kaurajauhoja ... .. ..................... 65,0 " " sekaviljajauhoja ..................... $" • " Yhteensä 322,0 milj. kg 

Vajaus on siis 56 milj. kg. 
Huomioon on sitäpaitsi otettava, että vuoden 

viljasadosta on osa jo käytetty äsken päättyneenä 
kulutuskautena sekä siemen- että syömävilja-
varastoissa olleen vajauksen pe'itt.;imiseen. Kun 
tämä vajaus kaikkiaan nousi noin 17,5 miljoonaan 
kiloon, ja siitä vain noin 3 miljoonaa kiloa tuli 
täytetyksi tuontiviljalla, on siis nyt käytettävänä 



• 
olevat syömäviljavarastot laskettavat suunnilleen 
14,$ miljoonaa kilon pic~l(,lllmik:-.i kuin edellä on 
esi tetLy. 

Kaiken kaikkiaan on Huill muodoin ylliicsitctty-
jcn laskelmien mukaan <;yömäv iljavarastoissammc 
nyt alkaneena kulutuskautena suunnilleen 71 
miljoonan kilon vajaus. 

Jotta saataisiin syömäviljan kulutus edes jossain 
määrin vastaamaan käytcttävinä olevia varastoja 
saapi KuntainvälinenElintarvctoimikuota en-
sinnäkin kllllnioittavimmin ehdottaa, 

että kaurasalo lakavarikoidaan ja siitä, 
sittenkun on vnhcnnetty siemen tarve, 
sallitaan eläinten rehuksi käyttää kor· 
keintaan niin paljon, että ninåkin puolet 
jää ihmisravi nnok si . 

Tämän lisäksi katsoo toimikunta välttämättö-
mäksi, että Senaatin myöntämiä annosmääriä 
supistetaan ensi marraskuun 3 päivästä alkaen, 
jolloin uudet leipäkol'tit jaetaan. Toimikunnan 
enemmistön mielestä olis i kyseessäoleva annos-
määrän supistaminen tehtävä siten, 

että omavaraistalouksien sa llittaisiin 
pidättää syömäviljavarastoja vain 8 kiloa 
henkeä kohti kuussn eli 20 % väll"mmän 
kuin nykyään on säärietty; 

että valtion leipäkorttien päiväannok-
set määrättäisiin 150 grammaksi jauhoja 
eli 25 % pienemmäksi kuin nykyään; sekä 

että IisiileipäkorteiIJa annettava määrä 
samassn suhteessa supi stettaisiin. 
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Lisäleipäkorttien annoksia vähennettäessä olisi 
teknillisistä syistä jauho- ja leipälippujen arvo 
pysytettävä 50 grammana ja tapahtuisi supistus 
niin ollen pal'aiten siten, että kukin lisäleipäkortti 
tulisi oikeuttamaan 50 gramman päiväannokseen, 
mutta että elintarvelautakunnat saisivat antaa 
niitä poikkeustapauksissa kolmekin kp:letta vas-
taten yhteensä 150 gramman lisäannosta nykyisen 
korkeimman 200 gramman aruwksen asemesta. 
Suurinta lisäannosta olisi kuitenkin annettava 
vain sellaisille ulkoilmassa raskasta ruumiillista 
työtä teI{eville, joita työssäolo estää koko päivänä 
kotona syömästä tai muuten saamasta keitto-
ruokaa. Se kokonaismäärä, jonka kukin elintarve-
lautakunta saisi lisälcipäkOiteilla myöntää, olisi 
edelleenkin supistettava LIe-osaksi peruskorteilla 
kulutettavasta määrästä, siten että näiden entistä 
pienerripienlisäkortti~ luk~ saisi olla korkeintaan 
puolet· paikkakunnalla jaettujen pel'uskorttien 
luvusta. 

Edelläesitettyjen ehdotusten mukaan tulisi 
syömäviljan kulutus vähentymään: 

omavaraistaloudet a 2 kg JOy:!: kuuk. 48,smilj . kg 
tavalliset leipäkOltit a 50 gr p. 10 Y2 

kuukautena ............................ 18,& » » 
lisäJeipäkOltit 1/6 osa edellisestä .. ... . 3,1 » » 

70,3 milj. kg 

Vähentämällä annokset ehdotetuJla tavalla tuli· 
sivat siis käytettävänä olevat syömäviljavarastot 
suunnilleeen riittämään kulutukseen. 

Kulutettava määrä taas olisi henkeä ja. päivää 
kohti, pienetkin lapset mukaan lukien, ,omava-
raistalouksissa 266 grammaa ja korttitaJouksissa 
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150 grammaa. Jälkimäinen määrä saattaisi 
lisä korttien perusteella esim. 4-henkisessä per-
heessä nousta 175 grammaan tai poikkeustapauk-
sissa, jos elintarvelautakunta myöntää raskaan 
työn vuoksi perheenisälIe 150 gramman ja per-
hecnäidillc 50 gramman lisäkortin, keskimäärin 
kaikille perheen jäsenille 200 grammaan päivässä. 
Nämä annokset ovat meidän ilmanalassammc 
puutteen vallitessa muihinkin e1inwrpeisiin nähden 
tuiki pienet, mutta muulla keinoin näyttää tuskin 
olevan mahdollista välttää sitä, että suuri osa 
kansaa joutuu eräillä paikkakunnilla nyt jo alka-
van nälän valtaan. 

Kun valtio on saallut käytettäväkseen korttien 
varaan jäärien talouksienkin turvaamiseen tar-
peellisen viljamäärän, olisi mahdollinen ylijäämä 
muista maista ostettujen viljalähetysten ehkii 
saapuessa jaettava omavaratstalouksillekin ja kaik-
kien annoksia siten fasaisesti koroitcttava. Kat-
soen siihcn, että valtion muualta ostama vilja 
suurimmaksi osaksi lienee vehnää, sa isi täten 
maanviljelysväestö tätä arvokkaampaakin vilja-
lajia kulutettavakseen, jotavastoin se nykyisten 
järjestelyjen mukaan ilmeisesti - jos sitä saadaan 
- . . kuuluisi valtion korttijärjestelmän ylläpitä-
miseen. 

Tähän enemmistön ehdotukseen eivät toimi-
kunnan jäsenct Somcrsalo ja v . Knorring ole kui-
tenkaan yhtyneet mitä tulee omavaraistalouks ien 
annoksien vähentämiseen. Scn sijaan on kyllä 
heidänkin mielestään leipäkorttien ja lisäleipä-
korttien annosmäärät supistettavat ylläesitetyllä 
tavalla. 

Paitsi sitä että toimikunnan enemmistö katsoo 
välttämättömäksi omavaraistalouksien annos-
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määrien supistamisen, on toimikunnan }niclestä 
myös ehdottomasti tarpeen, että omavarulstalouk· . 
sien ei anneta pidättää kyseessä olevia 8 kiloa 
kokonaan varsinaisena syömäviljana (vehninä, 
rukiina tai ohrina), vaan olisi määrättävä, 

että. mainitusta 8 kilosta tulee 2 ki· 
IDa olla kuuroja fa vain loput 6 kiloa 
saa olla vehniä, rukiita ja ohria. 

Ellei näin menetellä joutuu valtio korttejaan 
vastaan annettavaksi saamaan haltuunsa pää-
asiallisesti kuuroja, koska omavaraistaloudet tie-
tenkin etusijassa pidättäisivät tavallisia .syö mä-
viljalajeja. Muunnettaessa kauroja jauhetuksi 
viljaksi olisi toimikunnan mielestä laskettava 20 
jyväkilon vastaavan 10 kiloa jauhoja. 

Samalla kuin Kuntainvälinen Elintarvetoimi-
kunta rohkcnee saattaa edellä olevat ehdotuksensa 
viljakysymyksen järjestämiseksi Senaatin Elin-
tarveos!,iston harkittavaksi, on toimikunnan aiko-
muksena niihin nähden kuulla t. k. 20 päivänä 
kokoon tuvan suurimpia kulutusseutuja edusta-
van Kuntainvälisen Elintarvevaltuuston mieltä, 
minkä päätökset aikanaan saatettanee Senaa-
tin Elintarveosaston tietoon. I 

Pääasiallisesti yhtyen edelläesitettyyn suunni-
telmaan lausui Kunta.invälinen Elintarvevaltuus-
to syyskuun 24 p:nä Senaattiin lähCtctyssä kir-
jelmässä m. m.: 

Koska viljavarastot kaupungeissamme ovat 
nykyisin joko kokonaan loppuneet tai kuluneet 
aivan yähiin, joten kaupungit ovat täydellisen 
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nälänhädän partaalla, pii iitti Kuntainviilincn 
Elintarvevaltuusto, kun kaupunkeja varten ei 
maaseudulta ole vielä onnistutlu ostamaan viljaa 
juuri lainkaan, sama lla kun viljan tuonti edel· 
leenkin on aivan merkityksetöntä, ehdottaa Se-
naatin ElintarvcosastolJe, että kaupU'ngeille jaet
taisiin se vilja., mi11kii valtio paikallisten din-
ta11.!eLmltakuntien värityksella on ostanut, vaikka-
kin siitä saattaisi olla seurauksena, että samalle 
paikkakunnalle myöhemmin olisi valtion toi-
mesta viljaa lähetettävä. Useassa tapauk-
sessa saisi kait elintarvclaulakunta oman paikka-
kunnan tarpeen tyydytetyksi vielä ostettavissa 
olevalla tai valtiolle joulukuun I piiivän jä lkeen 
luovutettavalla viljalla. 

Sen sijaan katsoi Elintarvcvaltuusto, että vil-
j:\1l snnmiscksi hädän uhktlllmilJe seuduille ei 
oli-si missään tapauksessa lurvawlultava keinoon 
ylittää säiidettyjä raialdnloia, vaan olisi sekä 
vaUion että elinta1'Vl'laulakunl:il't1 viliaa ostaessaan 
ehdottomasti pidettävä kiinni raiahinno'ista . 

.T 0 sitä ennen eli syysk uun 22 p:nä oli val-
tuuston valitsema lähetystö käynyt elintarve-
päällikön lllolla painostaakseen viljan hankin-
nan välttämättömyyttä nälän uhkaamille seu -
duille sitä menetelmää käyttäen, jot.a valtuusto 
ja toimikunta olivat stlosittancet. 

Kun kuun vaihteessa saapu i yhä uhkaavampin 
tietoja suurissa kaupungeissa vallitsevasta leivän 
puutteesta kävi Kuntainvälisen Elintarvetoimi-
kunnan puheenjohtaja toimikunnall kehoituk -
sestn lokakuu ll 2 p:nä el intarvcpäiillikön puheilla. 
Vaikka e1intarvepiiiil1ikkö myönsikin t a rpcelli-
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seksi vähentää omavaraistalouksien annoksia, 
ei hän- katsonut voivans~ siihen ryhtyä, koska 
hän ei uskonut maanviljelijäin noudattavan 
sellaista määräystä . Toistaiseksi hän ei myös-
kään katsonut voivansa siirtää kaupunkeihin 
maalaiskuntain valtion lukuun keräämää viljaa. 
Samassa keskustelussa kosketeltiin kysymystä 

. paperin ja halkojcn käyttämisestä vastiketava-
rana viljan saamiseksi Vcnäjält'ä ja mainitsi 
clintal'vcr~äällikkö sitti. suunn itelJc,cnsa sekä aiko-
vansa siitä neuvotella kenraalikuvernöörin kanssa. 
Mihinkään välittömään tulokseen ei siis keskus-
telu johtanut. 

Otettuaan yksityiskohtaisemmin puhelimitse 
selkoa asiain tilasta Turussa, Tampereella ja Vi i-
purin esikaupungeissa lähetti puheenjohtaja lo-
kakuun 4 p:nä clitarvepäällikölle kirjeen, kuva-
ten sen tilanteen, minkä viikko vi ikolta jatkqva 
epävarmuus, jonottaminen ja osittainen leivättä 
jääminen puheenalaisissa kaupu ngeissa synnxtti, 
ja huomauttaen viljan pian H elsingissäkin loppu-
van riman minkäännäkäisiä toiveita siihen asti-
silla · toimenpiteillä saada sit en yhä suurenevaa 
vajausta täytetyksi. Vedoten siihen, että lähe-
nevä romahdus teki6i mahdottomaksi enää ai-
kaansaada mitään järjestystä elintarvealall a, 
kehoitti puheenjohtaja mitä vakavimmin eli n-
tal'vepää llikköä toteuttamaan toimikunnan eh-
dotukset lausuen vakaumukscnaan, että clint.nr-

• 
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vepääJlikkö maataloustuottajain järjestöjen ja 
sanomalehtien avulla saisi määräyksensä toi-
mecnpannuiksi ainakin useimmilla seuduilla. 

Muutamia päiviä myöhemmin tuli ju lkisuu-
suuteen, että. Senaatti elintarvepiiällikön vaati-
muksesta' oli syyskuun kes.kivaiheilla valtuutta-
nut Suomen Elintarpeiden ,'!'uontikunnan ja 
tämä vuorostaan useita elintarvelautakuntia j a 
teolJisuuslaitoksia ostamaan viljaa ylittämällä' 
senaatin vahvistamia julkisia rajahintoja. Tämä 
toiminta, joka jo oli aikaan!!aanut suurta seka-
sortoa viljankulutuksen järjestelyn alalla tuotta-
matta hädän lievennystä muuta kuin eräillä 
seudu illa hetkeksi, mutta tehden kokonaan mah-
dottomaksi saada toisille seuduille viljaa, herätti 
kaikkialla mitä syvintä paheksumista. Asian-
tilan johdosta kutsui Senaatti eräitä maatalous-
tU9ttajain ja kuluttajain edustajia neuvottele-
maan lOKakuu n II p:nä. 

Tässä neuvottelutilaisuudessa Kuntainväli-
sen' Elintru'vetoimikunnan 'edustajat uudistivat 
edellisenä päivänä pidetyssä toimikunnan koko-
uksessa teh tyjen päätösten perusteella edellä-
esitetyn suunnitelman teroittaen sen ohella vält-
tämättömäksi hetit'nmiten paJata kiinteisiin jul-
kisiin hintoihin, peruuttaa kaikki valtakirjat vil-
janostoon, ryhtyä toimeenpanemaan viljan val-
tiolle luovuttamista elokuussa säädettyihin hin-
toihin , lyhentää puintiaika sekä korvata niille 
maanviljelijöille, jotka omasta aloitteestaan oli-
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vat luovuttaneet viljansa valtiolle, hintaero sen 
korkeimman hinnan mukaan, m ikäsenaatin suos-
tumuksella oli .vapaakaupass~Jt maksettu. Tä· 
hän kantaan yhtyivät uscimmatmaataloudcnkin 
edustajat katsoen kuitenkin vapaan kaupan 
aikaansaa man hinnannousun vuoks i välttämät· 
tömäksi nyt määrätä korkeampia Ju ovu tushin-
tojn kuin elokuussa säädetyt, jos kohta nämti 
kyllä tuotantokustannuksiin verraten ol ivat rii t-
tävät. 1\iOntikun na nkin johtaja ilmoitti kaup -
piaskuntaa edustavan hnlJintoneuvQslonsa vaati-
van vapaan kaupan lopettamist a ja maari vilja-
varoja vastaavan kulu tuksen jäJ'jcstiimistä. 

Neuvottelukokouksen tuloksena oli Senaatin 
päätös lokakuun 13 p:ltä, jolla palatdetliin elo
kuun 18 p:nä säädelty järjestys, kuitenkin koro· 
tetuin hintoin, lyhennettiin rukiin, ohran 
ja vehnän puitltwika marraskuun 15 p:öån, 
jätettiin valtiolle luowtellavoll· viljan kerääminen 
kussalcin kurmassll sen elitltarvefoul.akuntlon 
asiak8i ja siirrot kunnasta toueen Tuontiku1lnalk, 
kiellettiin muilta myös kauran oslo ja ka-iken vil· 
jan kuljetus oma.n kunnan ulkopuolelle sekä 
selitettiin kaikki valtakirjat ostaa viljaa raiahin
lojll yliUiien Voi7ll-(lflSa mcneltälleiksi. 

Kun syk~yllä alkanut clintllrvepolitiikka tätcn 
oli kii.rs inyt hanksil'ikon, ol i tarpeen nopeita. toi-
menpiteitä uud en elintarvepolitiikllll perusteiden 
luomiscen ja K untainviilinen E lintarvetoimi· 
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kunta huomauttikin vielä kerran kirjelmällä 
lokakuun 15 p:ltä Senaattia välttämättömyy-
destä takavarikojda kaurasalo ja alentaa leipä-
annoksia, minka ohella kiirehdittiin Senaatin 
E lintarveosastossa herätettyä ehdotusta, että 
Senaatti asettaisi tuottajnin ja kuluttajain edus-
tajista kO,koonpannun valioku nnan suunnittele-
maan tarpeellis ia toimenpiteitä elintarveasiain 
uudelleen kuntoon saattamiseksi sekä myöskin 
niiden johdon järjestämiseksi. 

Lokakuun 19 p: nä kutsuikin vihdoin Senaatti 
koolle sellaisen valiokunnan, ja seuraavana piii-
vänä esitti tämä valiokunta Senaatin el intarve-
osaston kutsumalJe useita tuothija- ja kulutht.ja-
järjestöjä edustavalle kokoukselle Elintarveosas-
ton toimesta aikaisemmin va lmistellun ja vnlio-
kunnan t ark istaman suunnitelman kaunlSadon 
knyttämiseksi samoi nkuin valiokunnan ehdotuk-
sen leipäviljakysymyksen järjestämiseksi aina 
17 päivään helmikuuta 19 18, johon asti voimassa 
olevat leipäkortit jo oli jaettu. 

Mitä kaurasadon käyttöön tulee oli si itä 
ensinnäkin tuottajille jätettävä riittävä maa· 
rä c::iemeneksi. Lisäks i oli hänen hevosiaan 

. varten varattava jokin niukka määrä, jotta vas-
taisten el intarpeiden tuottamisen kannalta niin 
perin tärkeät syksyn ja kcväiin peltotyöt saata i-
siin suoritetuiksi. Yhä vähenevän maidon tuo-
tannon ylläpitämiseksi taas oli tuottajalle v ielä 
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annettava oikeus lehmiään varten pidättää var-
sin alhaiseksi arvioitu määrä samoin kuin sikoja-
kin varten maamme vähäisten rasvavarojen säi-
lyWimiseksi. Kaurasadon jäiinnös oli valtiolle 
luovutettava. 

Kun kaurasadosta huomattava o~a on ehtinyt 
sen korjaamisesta kuluneen kahden kuukauden 
aikana levitä eri käsiin, ei enää voitu välttää 
muihlOkin kuin tuottajiin ulotuteUua velvolli-
suutta ilmoittaa hallussaan olevat kaurat, vaan 
oli tarpeen saätää yleinen ilmoitusvelvollisuus. 
Täten saadaan selville myös tcollisuu$;laitoksilla 
ja kaupunkien hevosten omistaj illa olevat kau-
rat samoin kuin kuluttajilla olevnt kaurajauhot 
ja -ryynit. Missä määrin edelliset OJl haltijalleen 
jätettävä, riippuu hevosilla suoritettavan työn 
kamantaloudelJisesta merkityksestä. Jos suuria 
metsä- . ja teollisuustöitä hevosille annettav·an 
rehun puutteessa saatetaan seisallksiin, voidaan 
joutua työttömyydellä aikaansaamaan samal-
laista nälkää kuin kaurasadon tukavarikoimi· 
selin tahdotaan välttää ja lopullinen päämäärä, 
yhteiskunnan säilyttäminen, voi tätä tietä jou-
tua. vaaranalaiseksi. Huomiota ansaitsee myös se 
seikka, että· tärkeille ja suurill e teollisuushaaroille 
syn tyvn. raaka-aineen puute voi tuottaa. suurta 
vauriota yht~iskunnal,e kokonaiseksi vuodeksi ja 
että sen välttämiseksi on parempi tyytyä niuk-
knankin Jeipään lyhyenä aiklln8. Myöskin elin-
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tarpeiden kuljetuksessa työskentelevät hevoset 
ovat mvi'nnon tarpeessa, jotta el intarvejärjestely 
olisi mahdollinen. Kaul'9.satoa käytettäessä pj 
tällaisia näkökohtia voi sivuuttaa. Mutta joka 
tapauksessa on edeliytcttiivissii, että kaurasa -
dosta jäii ihm isravinnoksi kymmeniä miljoonia 
kiloja jauhoja 'ja ryynejä, kun ne nyt vihdoinkin 
tooennäköi8lcsti saadaan valtion järjestelyn alai · 
seksi. 

Kuluttajain hankkimiin kaurajauhoihin Ja 
ryyneihin nähden lienee oikeintn asettua sille 
kannalle, että he saavat pitiiii korkeintnin sen 
verran kuin hC'ille valtion määräämäin leipäan-
nosten mukaan tulee aina kulutuskauden lop-
puun asti eli syyskuun 15 p:ään 1918, mutta että 
heidän on jältäminen takaisin vastaavan määrän 
valtion leipäkortteja. 

Kaurasadon takavarikoimisesta huolimatta. ei 
voida. toivoa maamme nykyisten viljavarnin riit-
tävän nykyisten lcipäannosten jatkamiseen aina 
syyskuuhun ensi vuotta. Olisi epä ilemättä pai-
kallaan nyt jo vähentää näitä annoksia, jottei 
vlistainen o.lennus kävisi kovin suureksi. Mutta 
kun kuluttajille jo on jaettu tai par'aikaa jae-
taan leipä kortit aina helmikuun J 7 -päivään asti 
v. 1918, tulis i alennus tuntumaan valtion sitou-
muksen pettämiseltä ja herättämäiin siksi suurta 
tyytymättömyyttä, ettci ·<;c nykyisin ole toimecn-
pantavissa. Täytyy lykätä se toistaiseksi. mikä 
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ehkä on silläkin puolustettavissa. että meidän 
ilmanalassamme tarvitaan talvella enemmän ra· 
vintoa kuin keväällä ja, kesällä ja että kcvääm-
mällä voimme toivoa maidontuotannon karja-
kannan vähenemisestä huolimatta jossain mää, 
rin nousevan. Mutta ellei vuoden vaihteeseen 
mennessä saada viljaa maahan tuoduksi tai ellei 
sato osottaudu odotettua melkoista suuremmaksi. 
on vähennys helmikuusta välttämätön. Siinä 
tapauksessa on sekä omavarais- että kortti ta-
louksien annoksia alennettava. Mutta mikäli 
vilj~varat eivät silloin riitä Kuntainvälisen Elin-
tarvetoilnikunnan edellä ehdottamiin annoksiin, 
täytyy enemmän alentamisen kohdata omava-
raistalouksia, koskå korttitalouksien annokset 
eivät suurempaa alennusta siedä ja koska jälki-
mäisillä talouksilla siinäkin tapauksessa, että 
niiden täysikasvuiset jäsenet ovat yhtä raskaassa 
työssä kuin omavaraistalouksien jäsenet, sit-
tenkin on pienemmät annokset. Johonkin ra-
jaan asti onkin tämä paikallaan, koska kansalle 
viilttämättölllimpäin tavarain, elintarpeiden, tuo-

- tantoa. paraiten edistetään antamalla tämän tuo-
tannon suorittajille paremman leivän kuin muilla 
aloilla työskenteleville, muuta tuotantoa harjoit-
taville. . Mutta kun lähennellään nälkärajaa, 
silloin ei enää käy ylläpitäminen tätä eroa, var-
sinkin kun omavaraistalouksilla aina on käytet-
tävänään nmsaammin maitotuotteita, lihafl 
ja perunoita. 2 
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Edelläesitetyn nojalla pyytää Kuntainvälinen 
Elintarvetoimikunta kunnioittaen ehdottaa Ku-
lutuskeskuksien elintarvelaut akuntain edustaja-
kokouksen lausuttavaksi: 

1. Viljan kulutusta järjestettäessä on käy
tettävissä olevana viljamääränä hUQmwonolet
lava vain maan oma salo ja maahan jo saapu- \ 
neel viljavaTat. 

2. Kun näistä viljamääristä vehnä, ruis ja 
ohTa eivät riitä edes maaseudun leipätarpeen 
tyydyttämiseksi, on 

a) kaikki kaura ehdoUotnasti takavarikoi
lava; 
• b) siitä sallittava eläinrehuna lcäyttää vain 

se vähin määrä, joka välttämättömästi larvi
taan elintarpeiden vaslai,.<;en tuotannon turvaa
miseksi sekä sellaisten metsä- ja leollisuustöi
den ylläpitämiseksi. joiden lakkaaminen luof-
taisi arveluttavaa työttömyyttä lai suurta kan
santaloudeUista vaurioia; ja 

e) muu kaura käytettävä ihmisravinnoksi. 
3. Kun Venäjän hallitus ei täyttänyt lu

paustaan toimittaa tänne siltä ostettua, jo mak
settua viljaa, 

a) olisi ollut välttämätöntä jo .tänä syksynä 
alentaa sekä orn,avarais- että korttitalouk8ien_ 
annoksia, multa 

b) koska tämä käytännollisi.<;tä syistä ei U!/

kyisin enää käy päinså, on viimeistään ensi 
vuoden helmikuusta sitä .~ 'uurempi alennus 
välttämätön. ellei viljasato osoittaudu odotet
tua melkoista suuremmaksi tai maahan hy-
vissä ajoin sItä ennen saada tuod1tksi humn,at· 
tavia viliamääriä. • 



" 
4, ,JQS silloin osoittautuu tarpeellisek$1, vä · 

kentäii kortti- ja Qt1Uworaisuustalouksien an
noksia enemtnällä kuin neljänneksellä. on sitä 
$Iwrcmpi alentaminen kohtaava O1navarais
talQuksia, niin eUii yhtä raskaassa työssä 
olevilla tulee olemaan yllla suuret annokset. 

. . 
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Leipäviljan hankkiminen kulutus-
keskuksiin. 

Sen toimenpiteen tarkoituksena, mihin se-
naatti syyskuun puolivälissä oli ryhtynyt oikeut-
taessaan Tuontikunnan ylittämään vahvista-
miaan luovutushintoja, oii viljan hankkimmen 
kulutuskeskuksi in. Edellä on kuitenkin jo k.äy-
nyt selväksi ja kaikille on muutoinkin tun~ettua. 
että tämä tarkoitus jäi kokonaan saavuttamatta 
ja että senaatin toimenpiteen seurauksena ol i 
ainoastaan hillitön kilpailu rajuhintojen ylittä-
misessä . Yksityiset ostajat maksoivat viljasta 
kaksikin k ertaa ja yli kaksi kCltaa en('mmän kuin 
mihin valtion edustajl'llJa oli valtuutus ja kerä-
sivät nämä yksityiset ostaiat senvuoksi. myöskin 
kaiken viljan, mitä myytävänä oli. Valtion os-
taja sai kuukauden aikana lokakuun 15 päivään 
mennessä haltuunsa kaikkiaan vain 216,000 kiloa 
viljaa, mikä määrä tuskin vastaa enempää kuin 
muutaman päivän kulutusta Helsingin kaupun. 
gissa. 

Tultaessa lokakuun puoliväliin olivat valtion 
viljavarastot siten yhtä tyhjät kuin kuukautta 
a ikaisemminkin, kulutuskeskuksien taas entistä 
vielä tyhjemmfit. Puute oli niissä käynyt yhä 
uhkaavammaksi. 

Senaatti päätti nyt, kuten edellä on kerrottu, 
saatuaan koko elintarvejärjestc1ylle tuhoisaksi 
käyneen kokeilunsa johdosta kaikilta lahoilt'l 
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j'yrkkäii tuomiota, palata viljakaupassa takaisin 
kiintcihill hintoihin samalla kun v ilja1\ päätet-
tiin l'yhtyä maaseudulta keräämään pakollisen. 
luovutuksen kautta. Kuntien saarnat ostooikeu-
det senvuoksi peruutettiin ja valtio otti kai-
ken hoitaakseen. 

Mutta kun tämä päätös 01; tehty, ei silti ryh-
d ytty kyllin kiireellisesti toimiin viljan hankki-
m iseksi valtion toimesta kulutuskeskuksiin. Ku-
lui kokonainen viikko ilman että senaatin puo-
lelta tiettävästi l'yhdyttiin mihinkään toimen-
piteisiin tässä suhteessa. Asema muodostui sel -
laiseksi, että kunnat eivät. enää voineet itse hank-
kia viljaa, mutta ei myöskään valtio voinut muuta 
kuin ilmoittaa, että sillä ei ollut mitäÄn antamista. 
Asia tuli perusteellisemman käsittelyn alaiseksi 
vasta siinä neuvottelu ssa , joka lokakuun 20 
p:nii pidettiin st"naatissa, ja jossa tila isuudessH. 
Kuntainvälisen Elintarvdoimikunnan taholt.a 
erity isesti painostcttiin nopeittcn ja tchokka.itten 
toimenpiteiden välttämättömyyttä viljan hank-
kimiseksi kllllltuskeskuksiin. Senjälkeen ,on se 
tllot ta.ja- ja kulllttajapiirejä edustava kom itea, 
jonka senaatti samaan aikaan a setti elintarve-
asiain val mistamist a varten, yksityisKohtaisem-
min tätäkin k~'symystä käsitellyt ja valtuuttanee 
Senaatin elintarveosasto useita Tuon tikullnan 
asiamiehinä toimivia tukku liikkeitä valtion lu-
kuun 150 maalaiskunnasta perimään niiden elin-
tarvelautakuntain ha llussa olevat valtion vilja-
varat. mikäli näitä ei tarvita oman paikkakunnan 
korttitalouksia varten ma rmskuun aikana ja jos 
el intarvelautakunnalla vielä on paikkakunnaltaan 
keräämättä viljaa, jolla se voi t yydyttää sikä-
lä istä myöhempää tarvetta . 
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Asema on kuitenkin edelleen mitä vakavin eikä 
äärimmäinen nälänhätä tiil'keimmissä kulutus· 
keskuksissommc ole välletliivissä muutoin ~\Jin 
erittäin pontevien ·ja p ikaisten tohncnpite-iden 
kautta valtion puolelta. ! 

Edelläcsitctyn nojalla pyytää Kansainvälinen 
Elintan'ctoimikunta kunnioittaen ehdottaa Ku-
lutuskeskuksien elintarvelautokuntain edustaja-
kokouksen ]ousuttavaksi: 

1. Kltn useat kululw,'keskukscl jo syksyn 
alusta asti ovat aika ajoin olleet 'ilman leipä
viljaa ja alati tässä suhteessa ilman hUQmi$
päivän lumaa, on niihin vihdoinkin heti han
kittava edes kuukauden tarpeeksi ri'ittävä 
määrä. 
T ätä varten on 

a) n·iiltä paikkakunnilta, Jo/ssa elinlanlc
lautakuntain haltuun 011 kerääntynyt huomat· 
tavampi viljamäärä, tämä heti TuonlikU/Ulan 
asunnieslen avulla lälwlettävä kulutuskeskllk
siin, mikäli sitä ei tarvita oman paikkakumul1l 
korUitalouksia varten marraskuun aikana. 
jonka kuluessa elintartlrfautakul1la on tilai
suudessa paikkakunnaltaan keräämään valti
olle luovulellavaa viljaa sikäläisten korttitev 
louksien myöhemmän tarpeen tyydyttämiseksi; 

b) viljavimpiin kuntiin heli lähetettävä 
neuvojia luwlehtimaan valtiolle luovutettavan 
viljan llo1)easla keräämiscstii, erityisesti sel
laisista taloista, ioissa sitä runsaammin on, 

2. Vastaisen viljatarpeen tyydyttämiseksi 
tulee hallituksen 

a) kiiäntymällä maataloudellislen ja osuus-
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loirninnnllislen järjestöjen puoleen marraa· ja 
ioulufru~m ajaksi palvelukseensa hankkia 
suuren luvun neuvojia, iotka avustavat maa
seudun~elintarvelautakuntia viljan kulutuk$en 
järjestelyn toimeenpanemiscssa, niin että kun
kin paikkak1lnnan viljavarat pian tulevat ~el
vitetyiksi, niiden korttitalou!;>sien tarpeet las
ketuiksi sekä vajaus tai ylijäämä todetuksi; 

b) tämän selvityksen perusteella vasi' edes 
ajoissa huolehtia sekä rnaalaiskuntainettäkau· 

unk-icn viljatarpeen tyydyttämisestä, 8-iirlä
mällä ylijäämät sinne, missä vajausta on. 
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Karjataloutemme nykyinen tila S.Jä 
uoi- ja maitokaupan järjestämine~. 

MaataJoustuotannossammc on vuosisadan ra ih -
teesta saakkl~ t'lpahtunut voimakas siirtyminen 
viljan tuolannosta karj atnloutccn. Tilmä siir-
tyminen ei ole tapahtunut a inoastaan rinnan vil-
jclyk ,>cn laaj entumisen kanssa, vaan on karjatn-
lous ja se n mu kana laajent unut l'chukasvicn vil-
jelys anastanut alaa ent iscltiikin viljan viljclyk-
scltä. Seurauksena on ollut, että leipäviljasadot, 
jotka vuosisadan vaihteeseen saakka olivat kas-
vamassa, senjiilkccn ovat vähentyneet ei ainOIIS-
taan suhtcelli<;csti väkilukuun verraten, vaan 
myöskin absoluuttisesti ni in. että ruis- jn. ohrn-
sadon keskimäärä vuosilt.a 1910-13 on pienC'mpi 
kuin samojen viljalajicll keski sato vu osilta 1878 
-.80. Kauran sato sensijaan on samaan aikaan 
kohonnut enemmän kuin 2 1/2 kertaiseksi, mik ti. 
juuri osoittaa viljan vilj elykscstä karjanhoitoon 
tapahtuneen siirtymisen nopeutta. 

Tämän kehityksen kautta on karjanhoito nous-
sut si lle kannalle, että me ennen sotaa, v. 191 3, 
kykenimme lähettämään maasta erila isia maito-
taloustuotteita yhteensä niin paljon, että niiden 
vienti vastasi 14 miljoonaa kilogl'ummaa voita. 
Sodanaikaiset olot 'ovat kuitenkin sitten saat-
taneet myösk in karjataloutemme sellhisccn ti-
laan, että se siitä huolimatta, ettii maasta vient, i 
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on kokonaan pysähty nyt, ei kykene tiiyttämään 
edes oman maan tarvetta. 

Tähän li,uuntaan vaikutti jo osaltaan venäläi-
sen hallituksen rajahintapol it iikka ensimmäisinä 
sotavu osina. Tämä hintasäännöstelv kohtasi 
nimittäin usein -epätarkoitukscmllukaisesti eri 
tuotannon haaroja ja vaikutti sen vuoksi hälH-
mcntävä'iti koko tuotantoon. 

Samoin on toiselta puolen myöskin' sodan aika-
na tapahtunut kal'jakannan vähentyminen hei -
kontanut tuotantoa. Multa kumpancnkin näistä 
seikoista on vain osittain ollut syynä aseman k,c-
hittymisecn sille kannalle, millä se nyt on. Kal'-
janomistajain saamaa hintaa on nimittä in vaikka 
maitotaloustuotteiden hinta onkin yleensä ollut 
alhainen kuitenkin voitu pitää verrattain kor-
keana sen kompensationijärj cstelmän avulla, mitä 
karjantuotteidcn kaupassa aina viimc' kcsään 
asti y lläpidettiin Venäjälle vicnnin avulla ja jota 
sitten kun tämä v ienti oli pysii htynyt, jatkcttiin 
siten, että valtio osti v ient i voi n korkeammasta 
hinnasta omaan varnstoonsa. Näin maksettiin 
ensin venäläisten avulla ja sitten valtion avulla 
maitotuottcista kUl'janomistajille korkeampia hin- · 
toja kuin mitä näistä tuotteista kuluttajilta pe-
rittiin. Sitenkään saatu hintn ei tosin vielä ollut 
niin kOl'kcll, että se olisi ollu t tuotannolle erityi-
senä kiihottimena, mutta ei se myäskäiin paina-
nut sitä suoranaisesti lamaan. 

Karjataloutemme tuotantokyky on nyt rat· 
kaisevasti heikontunu t siitä yksinkel'taisesta syys-
tä, että se rehumäul"ä, mikä tuotannon ylläpitä-
miseen on tähän sankka käytetty, nyt on supistu-
nut vähäiseen osaan entisestä, Me olemme ni-
mittäin tiihän asti tuoneet ulkomailta viikirchujll 
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n. 95 miljoonaa kilon. Tiimä miiiirii yksin riittää 
tuottnmanll n. 380 miljoonaa kiloa maitoa, jos 
neljän maitokilon tuottamiseen lasketaan kulu-
van 1 kilon väkil'cbun. Kun me kuitenkin olem-
me Vieneet maasta voita jn maitoa ja kermaa vain 
niin paljon vuodessll, ettii se vastun yhteensä n. 
350 miljoonaa kilogrammaa maitotl, selviää tästii, 
että koko vientimme ja osa kotimnunkin tarvt:;tta 
vurten tapabtuneesta tuotnnnosta on ollut mah· 
dollinen vain muualta tuodun väkirehun vUl'3ssa. 
Kun väkil'chua nyt on vaikeasti saatavissa, mer-
kitsee se siis sitä , että tuotanto on supistunut ei 
ainoastaan entistä v ientiä vastaavnlla osalla vaan 
enemmiillii. Kun tiimiin lisäksi otetaan huomioon 
ctt'ä siitti 360 ntiljoonasta kilosta viljaa, mikä 
vuosittain on muualta tuotu, suurin osa on käy-
tetty karjan ravinnoksi ja kun tämä tuonti nyt 
on kokonaan pysähtynyt, on karjan tuolanto 
scnkin kautta sU pistUllllt, joten suuri osa koti-
maankin tarpcesta pakostakin jää täyttiimättä. 
Mutta tässä eivöt vielä ole kaikki syyt, joiden vai-
kutuksesta tuotanto on sup istunut. ~amaan suun-
taan on vaikuttanut myöskin sc, ettii että kauran 
hinta on kohonnut kymmenkcl' taiseksi lavalli-
si in oloihin vermlen ja sen käyttäminen knrjan 
rehuk si sitcn kiiynrt kannattamattomaksi. J a 
kaiken lisäks i on hcinäsato tullut crittäin huono. 

Näiden kaikkicn syiden yhteinen välttämätön 
seuraus on se, että tuotanto on supistunut vain 
osaan entistä ja että scnvuoksi muitotaloustuot-
teiden saanti kulutuskcsk~ksiin on, siitii huoli· 
matta, että vi('nti muualle on kokonaan pysäh-
tynyt, käynyt sangen Illukaksi ja vaikeaksi. .Ja 
nekin vähät mahdollisuudet, mitä supistunut 
tuotanto vielä voisi tarjota, hävisivät lu on nolli-
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sesti melkein kokonaan sc'njälkeen, Kun maitotuot· 
teiden kauppa kesällä tapahtUlH'iden voimellak-
kain johdosta joutui täydellisen hajaannuksen 
t ilaan. 

Nfiistä sy istä piti Kuntainvälinen Elintarve-
valtuusto vältbimättömänä, että ryhdyttäisiin 
nopeisiin toimenpiteisiin maitotuotteiden kaupan 
ja jakehm saattamiseksi jälleen järjestetylle kan-
,nalle. Kirjelmässä, joka syyskuun 25 p:nä lähe-
tettiin Senaatin ]<; Ii ntarveosastqllc, lausui Elin-
tarvevaltuusto seuraavoa. 

»Scn johdosta. että jo pitemmän aikaa on kau-
pungeissa ja muissa suuremmissa kulutuskcskuk-
sissn valhnnut ankara puute voista, ja kun on 
aivan ihnei'itä, cUii nykyinen järjestelmä, joka 
voin hankmnan jättää kokonaan paikallisten 
elintarvelautakuntien toiminnan varaan, ei ky-
kene saamaan aikaan riittävää parannusta tilan-
teeseen, puhumattQ.kaan voin tasaisesta jaosta 
eri paikkakuntien kesken, on täällä t. k. 20 ja 21 
päivänä koolla ollut Kuntainvälinen Elintal'-
vevaltuusto pitänyt välttämättömänä, että S e
naalti~ heti71lmiten ryhtyisi toimi'in 1'ä,..icstääl:seen 
vnin ostamisen ja sen jaon clintaroclo.utakltttttiUR 
erityiscn keskusellllUm kautta, ia pitää Kuntain
väUnen EUntarvcl,,'altuusto suotar'im.pana, että tänä 
kcskmelirnenä tulisi olemaan vointuoUajain kcs· 
kUS08Uusliik~ Val io .• 

Tämän kirjelmän johdosta kääntyi Senaatti 
sitten Valion puoleen t iedustelulla, ol isiko Valio 
ja millä ehdoilla valmis jälleen ottamaan voin 
kaupan huostaansa. Valion puolesta jätettiin Se-
naattiin myöntein r'n vastaus lokakuull 9 p:nä, 
Tässå k irjclmiissii esitti Valion hallintoneuvosto 
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kaksi mahdollisuutta voi kaupan järjestämiseksi: 
joko on raj ahinnat voilta poistettava taikka, jo,; 
ne säilytct.ään, järjestettävä koko voikauppa sel-
laisen vastavuoroisuuden pohjalle, että va ltio 
puolestaan ottaR haltuunsa väkirehujen kaupan 
ryhtyen pontcvlin toimclleitci'liin niiden tuotta-
misckSl maaha n, sekä et tä näitä väkirehuja s it-
ten jaetaan meijcrcillc ja maanvil jel ijöille vnstik-
keena niiden valtion vointarkastusJaitokscllc lä- , 
hct.himää voi määrää vastaan. P itämällä vnkire-
huj cn h in taa alhaalla voitaisiin , esitti Va lion hal-
lintoneuvosto. m.vöskin pitää voin ja maidon hin-
toja verrattain alhaalla. Edell een c<;itettiin Va-
lion kirjelmässä , että voin kulutus ol isi järjestet-
tävä korteilla tapahtuvaksi myöski n tuolan~ o
puikoilla. 

Käsiteltyään näitä ehtoja, antoi Kuntainvi\k 
nen Rlintarvetoimikunta Va lion ehdotuksen joh-
dosta lokakuun 15 p:nä Senaatille seuraava n 
lausun non: 

Voi n saannin turvualllisek~i kulutuskeskustoi· 
hin mai nitsee \ 'alion hallintoneuvQsto ohimennen 
"en mah doll isuuden, että voin rajahi nnat 'pois-
tettaisiin, mutta rakentaa varsinaise n ehdotuk -
sensa sille pohjalle, että väkirehuvarastot taka-
varikoitaisiin ja varattaisii n niille meijcrcille, 
jotkl\ toim ittavat voita voi kaupan kcskusetimillc, 
samoin kuin niille meij ereillc ja mallnviljel ijöillc, 
jotka Senaatin Elintarveosaston määräiimälHi 
tavalla toimittavat maitoa kaupunkeihin ja mui-
hin asutuskeskuksiin. Mitä voin rajahintojen 
poistamiseen tulee, t oisi se Kuntrunvä liscn Elin-
tarvctoimik unJH'1n mielestä a ikaansaamalla suun-
natonta hinnan nousun voita ai noastaan pienelle 
varnkkflallc luokalJ c. SC!l-;ijaan yhtyy toimi-
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k\Jnta kallllnUamaan sitä VaJion ehdotusta, että 
väkirchuvUl'nstot ovat takavarikoitavnt ja va · 
r!lttavat mä idontuQttajilk ja olisi toimikUlman 
käsityksen mukaan tämä takavarikoimincn jär-
jestettävä siten, 

että knuras(\to ja kaurava rnstot samnlla ta-
kavarikoidaan valtiolle Il tääriiiimällii, pal-
jonko kukin kauran haltija saa hevosiaan j lt 
lehmiään varten kä yttiiii , pa ljonko on hal · 
tijan ehkä perustaman omavaraistalouden 
viljum\noksecn sisäll ytettävä ja phljonko 
siis on va ltiolle luovutettava; 

ettii maanviljelijät sit."ivastoin velvoite· 
tuun vain ilmoitt3.lhu"all hallussaan olevat 
väkirehuva rast ot , mitkä otetaun huomioon 
laskettaessa , pa ljonko kukin saa pi kaura-
sadoslaan cliiimiiiän varten pitää, mutta että 
maanviljelijäin väkirchuja ei valtio ll e luo-
vutetta isi, vaikka niitä olisi enemmänkin 
kuin c1äinyksikköä kohti viilttämättömänii 
pidetään; , 

ettii tukki yhtiö iden ja muiden t eollisuus-
yhtiöiden sekä kaura - että viikirehuvarastot 
takavltl'ikoidaHIl . jättiien niille ainoi!staun 
niin paljon kuin ne niiden yksikkömäärien' 
mukaan, jotka Senaatti tulee vahvist'nmaan , 
turvitsevat omille hevosilleen; paitsi mikäli 
yksityi sissä poikkeustapauksissa ka tsotaan 
syytä olevan t yöttömyyden e~tämiseks i jät-
tää joku määrii sen lisäksi t yössä käytettä-
viä vieraita hevosia VQI'lell; 

että myöskin muiden kaupungeissu olevien 
hevosten omistajain koura- ja 'väkil'ehuva-
rustot takavarikoidunn , jiittäen heill e ainons-
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taan niin paljon kuin he tarvitsevat omi1te 
hevosilleen; 

että. kauppaliikkeiden kaul'a- ja v;iikirehu-
varastot takavarikoidaan ja kokonaisuudes-
saan otetaan valtiolle. 

Samalla olisi väkirehun tuontia mitä tal'illok-
kaimmin koetettava edistää, ja' olisi toimikunnan 
mielestä tässä tarkoituksessa harkittava, eikö 
nyt jo olisi paikallaan sovclluttaa kompensatsio-
nijärjesteJmää kaupankäyntiimme Venäjän kans-
sa, sallimalla esim. paperia. polttopuita y. m. s. 
tuotteitamme vietäväksi Venäjälle ainoastaan 
sillä ehdolla, että Venäjältä on ensin tuotu tänne 
vissi määrä viljaa ja väkirehuja. Sensijaan tun-
tuvat toimikunnasta Valion hallintoneuvoston 
tuontiliikkeille ehdottamat provisioniprbsentit 
kovin korkeilta, katsoen siihen, että an!iio väki-
heru kaupasta ennen sotaa oli aivan pieni, ellei 
liike vastuuvnaraa tuottavilla cnnakko-o<;toilla 
hankkinut väkirehuja ja hintataso sittemmin 
nousi ' mocn myyntikauden alkamista. 

Edellämainitussa kirjelmässään ehd0ttaa Va-
lion hallintoneuv9sto vielä, että jos katsotaan 
tarpeelliseksi kuluttajain hyväksi pitää verrattain 
alhaisia maidon ja voin hintoja, olisi vaJtion 
myytävä väkirch}lja maidontuottajille halvem-
malJa kuin mitä ne sille itseJleen maksavat. Myös-
kin tätä ehdotusta kannattaa Kuntainvälinen 
F.lintarvctoimikunta kaikin tavoin siinä tapauk-
sessa, että maidon ja voin hinnat uhkaavat muu-
ten nousta kuluttajille liika korkeiksi. Varat \':81-
tiolle näin syntyvän tappion peiWimiseen olisi 
toimikunnan mielestä hankittava verottamalla 
teollisuutta ja kauppaa. 
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:Mitä t aa sen tulee Valion hallintoneuvoston 
ehdotukseen korttijärjestelmän toimccnpancmi-
sestn voikaupassa tuotantopa ikkakunnille, pyy-
tää Kuntainvä linen Elinturvctoimikunta omasta 
puolestaan vuin li s iitä~ että tuotantopa ikkakun-
nilla f'ivät voikolttien annokset saisi olla suurem-
pia kuin kulutuskesku ksissakaan. varsinkin kun 
sianlihaa on maaseudulla enemmän saatavissa 
kuin kaupungeissa . . 

Lopuksi pitää Kuntainvälinen Rlintarvetoi-
mikunta mitä tiil'keimpän~, eWi valtion järjes-
tämää voikauppaa häiritsevät 1 ja 5 kilon voilä-
hetykset kokonaan lakkautetaan ja et tä salakul-
jetuksen kontrolli ensi tilassa saadaan kiiyntlin. 

Aikaisemmin mai nittua Va lion kirjclmää on 
myöskin Valtion l\'Iaitotalöustoimikunta k~sitel 
Iyt ja on Maitotaloustoimiku nta sen johdpsta 
ehdottanut seuraavan voi kaupan järjestelyä . 

Kulutuskeskuksiin liikenevän voimäärän jaka-
Illiseksi mahdollisimman tasaisesti eri ku lutus-
keskuksi{,1l ja yksity isten kuluttajain kesken, on 
välttämätöntä, että voikauppa uudell ecn keski · 
t etään kulkeutumaan Valtion Vointn l'kastuslai-
toksen välittö'män Qhjauksen alaiscna. Tässä 
tarkoituksessa tuli si voin kul jetuksen kunnastu 
toiseen, tapahtuuko se sitten rautateitse, vesi.tsf' 
tai maanteitse, olla sallittua ai noastaan Vointar-
kastuslai toksen erikoisesti valtuuttHmille toimi-
nimiIle tili Vointarkastuslaitoksen erikoisluv&.lla, 
i\li biän p ienempiäkään määriä ('ivät yksityiset 
saisi voita lähettää, joten siis nykyisin sallitut 
1 ja 5 kilon lähetyksetkin qlisivat kokonaan kiel-
lettävät. 
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Kun kl,djetusoikeuksia Voi ntarkastuslaitos saisi 
antua toiminimille ainoastaan sillä ehdolla, ettii 
nii,mä sitoutuvat sij oittamaan Vointarkastuslai-
toksen miiäräyste.n mukaan kaiken sen voin, 
minkä saavat ostetu~s i tai valmistavat. tulisi 
Vointarkastuslaitos saamaan todellisuudessa täy-
den määl'ääm,isvallan myösk in itse voikauppaan, 
joteJl Vointarkastuslaitos tulisi tila isuuteen jakaa 
voi mahdollisimman tasa isest i eri kulutusk:('skuk-
sien kesken. ' 

ToiOliniminä, ' joita Vointarkastuslaitos voisi 
valtullttaa voita kuljettamaan, tulisi luonnolli-
sestikin etupääs,<>ä kysYlllykseen voinvic!ltiliik-
keet, jotka laajan nsiamicsv'eclwstonsa avulla 
ovat tila isuudessa voin kokoamaan varastoihin 
ja keräämänsä varastot viikot~ain nopeasti jaka-
maan eri kulutuskcskl,lksiUe. Toimikunnan. mie-
kstä olisi nimenomaan pyrittävä mikäli mahdol-
lista .. järjestämään voi kauppa samaan suuntaan 
kuin v iime talvena ja kesänä, jolloin suurimmat 
voin vieiltiliikkeemm~ toimivat voin kerääjinä yk-
si tyisistä meijereistä. 
~ Antaessaan määräyksiä käyt ettävissä olevien 

voimäärien sij oittamisesta. olisi Vointarkastusla i-
toksen otettava huomioon 1) meijerien omilla 
paikkakunpilla olevien lehmättömäin ru.okakun-
tain vointarve, 2) valt ion sairaalain y . IU. saman-
laa~u isten laitosten vointru've ja 3) kulutuskes-
kuksien voin tarve. Sen sij aan ei lien.e pid.ettävii 
tarkoituksenmukaisena l'Yhtyä säännö.stelemään, 
k.uinka pa lj on meijerien maidontuojat saavat ot-
taa takaisin voita tai muita meijeiituotteita . 

Meijerien omilla pa ikkakunnilla oleviIJe leh-
mätt3mill~ ruokaktinnille olisi voita annettava 
va in määrättyjä annoksia, toistlliseksi esim. vain 
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100 g]-. viikossa kutaki'n ruokakullnan jäsentä 
kohti. Tämä voi olisi I'nyösbn jaettava kortti· 
järjestelmän tai mUlln sitä 'vastaavan järjestel-
mäh mukaan. 

VHltion laitoksien ja kulutuskeskuksissa ole-
vien yhfeiskulultajain, kuten kUllIlRll istcn sa i-
raalain ja muiden kunnallisten laitoksien, ho-
tellien jA. ruokaloiden j. Il. c., olisi saamastaan 
voista suoritettava korkeampi hinta kuin yksityis-
ten kuluttajain, jotta meijereiden keskimäärin 
saama hinta tulisi olemaan riittävän korkea kii-
hottaakseen voi tuotannon lisäämiseen. Sen lisäksi 
tulisi paikallisi lle elintarvelautakunnille vielä 
myönUiä oikeus asettaa myyntihinta eri suu -
reksi eri varallisuusluokille, jotta vähäva raisem pi 
viic::."tö saisi voinsa huokeammalla. 

Loeuksi olisi valtion, edistäiikseen voin saan-
tia kulutuskeskuk siin, toimitettava voi lähetyk-
,:; ien vastikkeena I'chukakkujn voita lähettäneille 
toimil'limille näiden jaettavaksi edelleen mcije· 
ric'n ma idontuojille. 

Edelläesitetyn nojalla pyytää Kuntninvälinen 
l;~ lintal'vetoimikunta 'kunnioittaen ehdottaa K u lll-
tuskeskuksien clintsl'velautakimtain cdustajako-
kouksen laustittavaksi: 

1. Voin kulfettaminen kuwul$ta toiseen on 
sallittava ainoastaan Valtion V oinwrkastus
laitoksen valvonnan ala'isille loim-inim'ilfe. 

2. V oiniarkosiuslaitoksen on antaessaan 
määräyksiä k.äytettävissä olevim voimäärien 
si.joittctnMsest(t olettava huomioon meijerien 
fiihistiillii olevien lehmättömä'in ruokakuntain, 

3 
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valtiqn sairaalain y. m. samanlaatuisien lai- , 
losten sekä kutuluskeskuksien vQintarve. 

3. Paikallisille elinlarveulIllakunnille on 
luovutettava määrätty mää',ä viikossa meiierin 
lähiseudun lehmättpmäin j ruokaf.,"Untain kuta-
kin fäse1Jlä kohti ja on tämä voi iaettavakorfti
järjestelmän tai muun sitä vastaavan järjes
telmän mukaan. 

4. ValtionlaitoksUle ja kulutuskesl.,"'ltksien 
kunnallisille laitoksille, ravintoloille, ruoka
toille y. m. sfllaisille tukvan voin hinta on Q,'IC-

lntava 1jksityiskulultajain saamaa voin hin
taa korkeammakn. 

/jo Jakaessaan voita kuluttajille on elinlar
velautakunla Qikeutettu maksamaama hintaafJ, 
lisäämään kuljetus- ja fakelukustannukset . 

6. Edistääkseen voinsaantia kulutuskes
kuksiin on valtion, takavar~l;;oimaUa väkirehtt
varastot ja ottn1nolla huostaa'(lsa 1tl<lahan täst'
edes tuolaval väkire.~ut, toimiij:ttava, maahan 
tuonnista riippuen, väkirehua meijereille voi· 
-Iähetylcsien vastikkecna ja suhteessa niihin-: 

l\Jaidon tuolannossamme jo viime kesänä lai-
dunten huonouden vuoksI alkanut suuri alentu-
minen on, kuten jo on huomautettu, heinäsadon 
niukkuuden ja väkirehujen kalleuden vuoksi edel-
leen jatkunut. Ilmeistä on myöskin, että maidon 
tuotanto ensi talvena tulee jäämään vieläkin vä-
häisemmäksi ottaen huomioon, että kaurasadosta 
pakostflkin tullaan hyvin suuri osa... käyttämään 
ihmisravinnoksi. 

Kun maidon l,äyttö maaseudulla elin tarpeiden 
yleisen niukkuuden vuoksi on entisest.ään mel-
koisesti lisäänt.ynyt" on maidontuotannossammf' 
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t apahtunut vähentyminen tuntunut sitä anka-
l'ampana puutteena kulutuskeskustoissa. O<;assa 
kulutusk~s'kustojamm(" on asiantila kehittynyt 
jo niin pitkälle, että on tullut vaikeaksi tyydyttää 
edes lasten ja sairaiden maidontarvetta. Näin 
ollen on välttäIpätöntä viipymättä ryhtyä mitä 
tarmokkaimpiin toimenpiteisiin, jos tahdotaan 
ehkäistä maitokysymyksen jatkuva kärjistymi-
ncn kulutuskeskuksissamme. 

Useissa kaupungeissamme ja muissa kulutus-
keskuksissamme ovat .-:;lintQ,rvelautakunnat kyllä 
koettaneet kaikin tavoin saada edes pahinta 
puutetta poistetuksi yrittämällä saada aikaan 
hankintasopimuksia ja järjestämällä jakelun. 
Koska elintarvelautakunnat eivät kuitenkaan 01('-
voineet ylittää rajahint~ja, eivät nämä toimen-
piteet ole yleensä vieneet toi voUu ihin tuloksiin, 
vaan on maito sensijaan yhä enemmän hävinnyt 
sa lakauppaan. Senvuoksi näyttää välttämättö-
mä Itä, että kaupungeissa ja muissa kulutuskes-
kuksissa maitokauppa yleensä saateta~n kun-
nalliseksi 'monopoliksi, joten niissä tulisi olemaan 
kuntien yksinoikeutena paitsi maidon jakelua 
paikkakunnalla, myö<; maidon @stamincn ja kul-
jettaminen kunnan omien rajojen ulkopuolelta. 
Maitokaupan käytännöllisessä järjestelyssä voi-
vat kunnat tietenkin harkintansa mukaan käyt-
tiiä apunaan olemassa olevia maitoliikkeitä ja 
niiden yhtymiä valtuuttamalla ne puolestaan 
ostamaan, kuljettamaan ja myymään mu.itoa. 

Mi$sä kunta ei ~atso menestyksellisesti voi· 
vansa tällaista yksinoikeutta hoitaa, niinkuin lie-
nee asianla.ita ainakin pienemmissä kaupungeissa 
j{l- sellaisissa kulutuskeskuksissa, jotka ovat 
osana laajaa maalaiskuntaa, tulisi valtion ottaa 
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3. 
asia huostaansa siten, «tttä se myöntäisi maidon 
kuljetusoikpudcn tarkastukscnsu alai i'" illc $llU-
rille liikkeille. Näiden lirkkeiden tulisi s itoutua 
lähcttömi,iän J7luit.oQsa VllltiQn Vointarkastus-
1nit<lkscn rpäärääJllille pajkkukl,lI1nillc ja myy-
Illä4n sen V(\i ntnrkastuslaitokscn vnhvislamauo 
hintann. .Jos kunta päättää järjestää korkeam-
man hinnan varakkailleostujillejaalcmmun vähä-
vara is illc on sen laattava Voinlill"kastusluitokscn 
vahvistama keskihinta. maidon tUQntiliikl:ciJIf'. 

AinoQ.staan t ji JlHisen järjestelmän kaultu sekä 
rajahintoja korottamalla on odotcttavi sSH, että 
kulutu skeskuk siin maaseudulta liik enevii maito 
saadaan julkise,cn kauppaan ja tasa isesti jactuksi 
eri kulut.uskcskl.lksicn ja yk$i~y i stell ku)utt.njnil) 
kesken. 

Toiseltn puolen tul is i kuljetusoikcutta kuiten-
kin seumta velvollisuus läheUiiij Vnltion Voin 
tarkastuslaitokselle sääl)nöllisesti tarkkoja selon-
tekoja paikkakunnalle saapunef'sta maitoll}iiäräs-
tii, ja siinä tapauksessa. että. maidontulo yhdelle 
pa ikkakunnalI/'! on ollut suhteellisesti runsaam-
paa kl1in mU\lalla, qli si kunnan lupvutf'tqtvn osa 
maido:;ta Vointar~astuslfiitoksen miiiiriLyksen 
mukaan toisille paikkakunnille. 
~oska kuitenkaan pelkät järjestely toimen pitecl" 

eivät ilmeisesti tule yksin viemiiän toivotuillc 
perille, ol isi maidon lä'hettämistä kulutuskeskuk-
siill kiillOtett{lVa erikoisilla edui lla. Ensinnfikin 
olisi ma idon rajnhinta lähetysasemalla tai -lai-
turilla asetettava korkeammaksi kuin tuotanto-
p·aikalla. Sen lisäksi olisi valtion maitolähctyk-
sien vastikkeenn toimit.ettava monopoliqikeuden 
saaneilIe kunnille ja valtion tarkastuksen alai-
sille liikkei!le rehukakkuja, jotka nämä e\lell~n 
jakaiSIvat maidontuojiJIeen. 
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Yk si noikeuden nojalla näin saadun maidpll 
paikall inen knuppit ol isi jätettävä elintarvelau-
taku ntien jäl'jf'steltli,viiksi pai kallisten olo'!>uhtei-
den mukaa'n. Ol isipa clintfll'v(> lautakunnille an-
nettava -til aisuus ma idon jakelussa noudattaa eri 
hintojakin kuluttujain va.-allisuuden mukaan , 
jotla vähä\{araiset kansanluokat "o~sivat saada 
maitoa rajabin tClj:\ ha lvemmsdla . Myynt ihin-
tain keskimäärä ei kuitenkaan sai,;j nousta yli 
ostohinnan muut u ku in sen vel'.-an kuin kulj etus-
j a jakclukustunnukset, ma itoliikkeiden koht uu 1· 
linen voitto niihin lukien .. vaativat . Sitävastoin 
olisi kyllä toivottavaa, että vähävaraisten kall-
sanluokk ien aseman huojentamiseksi maito kes-
k imäärin myytäisi in a lle ostohinnan ja olisi val -
t ion elinta l'velautakuntia erikoisesti tähän ke-
hoitettava lupauttlmalJa maksamaan puolet kun -
nn llc sen kHuUn koit.uvasta tapp~osta. Päästäk-
scnsii tästä edusta osa lliseksi olisi kunnan kui-
te nkin ålistettuva Senaatin El intnrveosaston 
hyväksyttäväksi se hinta, minkii. varakkaaOl-
mat kansan luokat makSb.vat yn.nä ostajia luo-
kitellessaan noudattamansa periaatteet. Luon-
nollisestikin ol isi ma idon myynti toimit.ettavA 
kOl"ttijärjest~ l lllii.n mukaan t.'li mll uten mahdolli-
simman tasnpuoli<;e<; ti , anta maIIn etusija lapsill e 
ja sail"Sl illc. 

Edellä es itetyn nojalla pyytää Kuntainväl inen 
E lintal"vetoimikunta kunnioittaen ehdpttaa Ku lu-
tuskeskuksien cl in tarvclautakuntnin ed ustajako-
kouksen lausu ttavllksi: 

J. .iV iisä ka-upungeissa ja muissa kulutus
kesk'UJ..sissa, joihin i/laito pääasiallisesti- ltw-
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hyvä ksyttäväksi se hinta, minkii vara kkaaOl-
mat kansan luokat makshvat y n.nä ostajia luo-
kitellessaan noudattamansa periaatt eet . Luon-
nollisestikin ol isi ma idon myyn t. i toimit.ettavA 
kOl"ttijärjest~ l mii.n muk aa n 1.'Ii mll uten mahdolli-
simman tasnpuoli<;c<; ti, anta m ulln etusijn lapsill e 
ja sa il"ll ille. 

Edellä es itetyn nojalla pyytää Kuntainvä linen 
E lintal"vetoimikunta kunnioittaen ehdpttaaKulu -
t llskeskuksien elin tarvelautakuntnin cd ustajak~
kouksen lausu ttavuksi: 

J. N -iisä kaupungeissa ja muissa kulutus
keskuhissa, joihin i/laito pääasiallisesti- ltlO-
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, 
daan muualta, on ma-itokauppa sekä myyn" 
liin että ostamiseen ja I.;v.ljetiamisecn näh
den joko tehtävä kunnan yksinoikeudeksi tai 
i ätettävä valtion tarlcastuksenalai sille liiklcei llc. 
Yksinoikeuden saanut kunta voi luovuttaa 

. oikeutensa käyttämisen valvomansa maito
-liikkeen tai scllaisttin liikkeiden yhtymän hoi-
dettavaksi. ' 

2. J 08 paikkakunta, jonka maidonhan
kinla on jommallakummalla edellämainitulla 
tavidla iär'ieslt!lly, iulee saamaan maitoa suh
teellisesti runsaammin kuin muut, on se 17al
lion V ointarkastuslait(Jksen määTäykscslä 
velvollinen luovuttamaan osan maidosta lä
hetettäväksi sellaiselle pa-ikkakunnalle, jossa 
maidosta on puutetta. 

3. Kunkjn paikkak"Umum, jonka maidon-
hankinta on edellämainitulla tavalla jäjestetly, 
tulee myydä maidon korttijärjestelmän tai 
muun luotettavan jakotavan mukaan, anta
malla etusija lapsille ja sairaille. 

4. Kulutuskeskuksiin lähetettävän maidon 
rajahinnan tulee tuotantopaikkah,"Unnan läke
tysasemalia olla korkeamman kuin vähittäin 
myytäessä samalla paikkakunnalla. 

5. Myynti"hinnan vahvistaa kunnan eUn-
o tarvelautakunnnan eljdotuksesla"jakelu- ja kul
jetuskustannulfset huomioon ottaen VaUion 
Vointarkastuslaitos ja voi se olla korkeampi 
varakkaammille kal1sanluokillc ja alempi vä
hävaraisille. 

6. Jos kunta, noudattaen Senaatin Elin
tarveosaslon hyväksymää ostajien luokittelua 

o ja sen vahvistamaa varakkaampien kansan
kerrosten suoriteUavaa hintaa, käyttää omoia 
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varojaan hinnan alentatniseksi vähävaraisille 
myytäessä, tulee valtl:0n korvala puolet kun
nan täten kärsimäslä tappiosta. 

7. Edistääkseen maidonsaantia kulutuskes
kuksiin toimittaa valtio, tnaahan tuonnista 
riippuen, maitolähdyksien vastikkeena yksin
oikeuden saandlle kunnille ja valtion tarkas
tuksen alaisille liikkeille väkirehua, joka on 
jaettava maidontuolille suhteessa ku.!}kin loi-
mittamaan 1naitomäärään. 

, , 



, . 
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, 
·Karjakannan säästäminen ja lihankulu-

tuksen järjestäminen. 
Syy~kuun 19 p:nä jätti Kuntainvä linen Elin-

tal'vetoim ikunta Senaatin Kamaritoimituskun-
oan El il\~ftn'cosastoon seuraavan lihakysymyksen 
järjcstd yä koskevan kirjelmän: 

Samoin kuin viime talvellakin on kuluneen 
kcsu nkin aikana lihakauppa ollut kokonaan kar-

I janmyyntiosuusku ntien monopolina. Tosin oli 
karj anmyyntiosuuskuntain toiminta samoinkuin 
niiden jiirjeswmuotokin, kuten Kunta invälinen 
EIiJltarvetoimikunta Senaatillc v iime kesäkuussa 
jätetyssä kirjelmässä esitti" antanut a ihetta oikcu-
tet;tuihin mu istut uksiin, mutta siitä huolimatta 
J.:;,atsoi t oimikunta samoi nkuin :Maataloustuotta-
ja in valtuustokin niiden monopoolin lihakaupan 
alalla välttämättömäksi Jn. ffi. karjakanna n sääs-
täm istä tarkoittavain rajahintain noudattamisen 
valvomiseksi. K esän a ikana karjanmyyntiosuus-
kunnat, mikäli toimikunna n t icdossn on, eivät ole 
saa neet sisäistä · järjestystään eikä toimintaansa. 
entistä tUl"koitukscnmukaiscmmaksi, mutta toi-
selta puolen on huonon heinäsadon ja vähäisen 
rchuntuonnin vuoksi käynyt vielä tärkeämmä ksi 
kuin ennen asiantilan vastaavalla raja hinlapoli -
t.iikalla pyrkiä s..'iästämää n karjakantaa. Raja-
hin tll iJl y Jlä pi tiiminen taas edellyttiiä. monopoolin 
sä ilyttämistä. Sen ohella on myönnettävä, ettii 
käytiinnö ll isct va ikeudet liha kaupnn jäl"jestiimi-

• 
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,Kariakannan säästäminen ja lihankulu-

luksen järjestäminen , 
Syys,kuu.n 19 p:nä jätti Kuntainvälinen Elin-

tarvetoimikunta Senaatin Kamaritohnituskun-
nan Elitl~l·vcosastoon. seuraavan liha kysymyksen 
järjestdyä koskeva n kirjelmän: _ 

Samoin kuin viime talvellakin on kuluneen 1 
kesänkin aikana lihakauppa ollut kokonaan kar- . 

I janmyyntiosuuskuntien monopolina. Tosin oli 
karjanOlyyntiosuuskuntain toiminta samoinkuin 
niiden jiirjcstörnuotokin, kuten Kuntainvälinen 
Elinlarvetoimikunta Senaatillc viime kesäkuussa 
jätetyssä. kirjelmässä es itti" antanut a ihetta oikeu-
tet.tuihin muistutuksiin; mutta siitä huolimatta 
~atsoi toimikunta samoin kuin Maataloustuotta-
jain valtuustokin niiden monopoolin liha kaupan 
alnUa välttämättömäksi m. m. karjakannan siiiis-
tämistä tarkoittavain rajahintain noudattamisen 
valvomiseksL K esän aikana kurjanmyyntiosuus-
kunnat, -mikäli toimikunnan tiedossa on, eivät ole 
saaneet s isä istä' järjestystään eikä toim intaansa 
entistä tarkoitukscnmuka iscmmaksi, mutta toi-
selta puolen on huonon heinäsadon ja vähäisen 
rehuntuonnin vuoksi käynyt vielä tärkeämmäksi 
kuin enncn asiantilaa vastaavalla rajahintapoli -
tiikalla pYl'kiä siiästämään karjakantaa. Raja-
hint..'l.in y lläpit.ii mincn tMS edellyttää monopoolin 
säilyttämistä. Scn ohella on myönnettävä, c~tii 
käytännölliset vaikeudet lihakaupan jäl'jestäm i. 
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• sessä ovat siksi suuret, että tuskin mitään täysin 
tyydyttävää järjestelmää voitanec aikaansaac:ln. 
Kaikkein turmiollisiuunin vailmttaisi vapaakaup-
pa. se kun muiden eIilltarpeiden vähyyden vuoksi 
aikaansaisi sUUlta lihan kulutusta, mistä olisi 
seurauksena täydellinen puute sekä lihasta e.ttä 
karjantuotteista mUl!wman kuukauden kuluttua. 
Samalla vapaa kauppa maataloutemme. korvaa-
mattomaksi vahingoksi hävittäisi suurt;n osan 
kUl'jakantaan-une. Kuntninvälincn Elintal'vc-
toimikunta on niin ollen siili mieltä. että nykyinen ' 
lihako.upan monopQoU olisi edelleen säilytettävä. 
Sen sijaan .saatta isi kylläkin olla paikallaan, että 
se valvonta, mitä valtion puolesta aina on harjoi,' 
tettava sen antaman monopoolin haltijoihin niih· 
den, tehtäisiin mahdollisimman tchoisaksi esim. 
siten, eUä asrleUaisiin paikallisia valvojia, yksi 
kutakin karjamnyyntW8'UU8kulIlaa kohti. Niin 
menetellen voidaan monoopooHn tuottamia val·jo-
puolia vähentiiii, jotavastoin sen poistaminen 
saattaisi sYlUlyltää arveluttaviak in seurauksia. 
Kun tä llaiset paikaJliset va,lvojat voisi,-:at kyseessä. 
olevan tebläyänsä suorittaa sivu toimenaan, oi 
heidäl) aseltamisensa t ul isi aiheuttamaan val-
tiolle kovinkrum suuria lisäkustalIDu ksia. 

Erittäin suurena vaikeutena lihakaupan jär-
jestämiselle ovat 11. s. sotilllshankinnat. Kun sota-
väelle on hankittava ljhaa sdtilasvira nomaistcn 
kulloinkin vaatima:t mää.rät lainkaan katsomatta 
siihcll , kuinka paljon lihaa on ostettavissa, on 
siitä seurauksena, että siviliväcstö saa silloin, 
kun lihaa on niukemmalta tarjolla, tyytyä perin 
viihiiän tai jiiädii. kokonuan ilman. Sitä pai ts i 
ovat sotilasvirnnomaist en vaatimat liha määrät 
sptnväclI lukumäärään verraten ilmeisesti koh -
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• scssä ovat siksi suuret , että tuskin mitään täysin 
tyydyttävää järjestelmää voitanee aikaansaada. 
Kaikkein turmiollisimmin vaikuttaisi vapaakaup-
pa, se kun muiden elilltarpeiden vähyyden vuoksi 
aikaansaisi suurta lihan kulutusta, mistä olisi 
seurauksena täydellinen puute sekä lihasta' että 
karjantuotteista mU\ltaman kuuka,uden kuluttua. 
SamaUa vapaa kauppa maataloutemme korvaa-
mattomaks.i vahingoksi' hävittäisi suurQ\ osan 
kaltjakantaamme. Kuntainvälinen Elintar·ve-
toimikunta on niin ollen sitä mieltä, että 'nykyinen ' 
lihakaupan tnQn'opooZ,i olisi edelleen säilytettävä. 
Sen !>ijaan saattais i kylläkin olla paikallaan, että 
se vaJvonta, mit ä valtion puolesta a ina on harjoi-
tettava sen antaman monopoolin haltijoihin nä:h-
den, tehtäisiin mahdollisimman tehoisaksi esim. 
siten, että aselettai.si-in ,paikall'i.sia valvojia, yksi 
kutakin , karjanmyytJl-iosuuskuntaa kohti. Niih 
menetellen voidaan monoopoolin tuottamia varjo· 
puolia vähentää, jotavastoin ~en poistaminen 
saattais i synnyttää arveluttaviakin seurauksia . 
Kun tällaiset paikalliset valvojat voisiv:at kyseessä 
ole.van tehtäyänsä suoritta.'t sivutoimenaan, ei 
heidän asettamisensa t ulis i aiheuttamaan val-
tiolle kov~nkaan suuria lisäkustannuksia. 

Erittä in suurena vaikeutena lihaka upan Jar-
j estämiselle ovat n. s. sotilashankiJ;lOat. Kun sota-
väelle on hankittava Uhan sdtilasviranomaisten 
kulloinkin vaatimat määrät lainkaan katsomatta 
siihell, kuinka paljon lihaa on ostettavissa, on 
siitä seurauksena, että sivili väesw saa silloin, 
kun lihaa on n iukemmaltn tarjolla, tyytyä perin 
vähiiän tai jäädä kokonaan ilman. Sitä pa itsi 
ovat sotjlasvimnomaisten vaatimat liha määrät 
sptaväen lukumäärään verraten ilmeisesti koho 
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• tuuttoman suuret, kun otetaan huomioon ny-

kyinen ahdinkoaika elintatpeiden alalla. Tämän 
vuoksi on aivan välttämätöntä, etlä sotavdellf' 
menevää lihamäilrää tuntuvasti alennetaan, aset
ta'nUlUa sotaväkeä lihansaatnisessa sen pm'empaan 
asemaan kuin siviiliväcstÖäkään. Koska kui-
tenkaan yksityiset karjanmyyntiosuuskunnat ei-
vät hyvin ymmärrettävistä syistä voi t:iittävällä 
ponnella puolustautua sotilasviranomaisten vaa-
timuksia vastaan, ' olisi Sffiaatin saatava aikaan 
sopimus tässä suhteessa sotilasviranomaisten 
kanssa. \ 

Tärkeimpiä toimenpiteitä lihakysymyksen jär-
jestämisessä nykyisin on saada elävää karjaa ja 
lihaa niin paljon kuin suinkin säästetyksi talven 
varalle. Sen vuoksi on ensinnäkin kaikkea tar-
peetonta teurastusta mahdollisimman huolelli-
sesti , vältettävä, koettamalJa sekin osa karjasta. 
joka pakosta tullaan tappamaan, pitää elävänä 
niin kauan kuin vain rehuvarat suinkin sallivat. 
Kun. yhtenä tehokkaana keinona teurastuksen 
ehkäisemisessä, kuten jo edellä huomautettiin, 
on pidettävä sellaista rajahintapolitiikkaa, joka 
karjan myynnin tekee karjanomistajille epäedul-

. lisemmaksi nykybetkellä kuin myöhemmin, olisi 
Kuntainvälisen Elinlarveloimikunllan mielestä 
nautakarjanlihan rajahinloja nyt heti lunluvasl·i 
alennettava lupaamalla niitä huomattavasti korot
taa vuoden lopulla. Sitä vastoin näyttää toimi-
kunnan mielestä siltä kuin siantihan rajahinnat 
olisivat t:okonaan pO'istettavat, koska sianlihan 
saantimahdollisuudet ovat maassamme tätä ny-
kyä kuitenkin siksi vähäiset, ' ettei sianlihalla ole 
mitään merkitystä kansan suurten joul;\kojen ra-
vintoaineena, ja nykyiset rajahinnat vain cstä-



, 
vät niitiikin picniii määriii sianlihan , joita v ielii 
on saatavissa, julkiseen kauppaan lulemasta. 
Sianlihan rajahintojen poistam,iscsta voisi se n 
ohella olla se etu, että sikakantaa edes jossain 
määl'in koetettaisiin säilyttää. 1 

Samalla kun karjan teurastusta on mikäli mah· 
dollist.a chkäistävä, olisi myös lihan päivittä inen 
kulutus saatava slIpistumaan. Tämän vuoksi olisi 
toimikunnan mielestä lihaa myytävä ylei$ÖUe vain 
annoksillain -määräämällä annoksen suuruus hen
keä kohti korkeintain250 gra11l7Iiaksiviikossa. Siinä 
tapauksessa, että lihaa tulisi kaupunkeihin ja 
muihin kululuskcskusloihin f'nenuniin kuin tä· 
män PCI'usteen mukaan olisi lupa kuluttaa, olisi 
liiaksi oleva liha. suolåUava talvea varten. Etusi-
jassa. olisi kyscessäoleva liha suolattava elintnr-
velautnkuntien , toimesta, muUa siinä tapauk-
sessa, että eliJ1tarvclautakunnat e-ivät riittavässä 
määrin si ihen ryhty isi, olisivat karjanmyyntio-
suuskunnat monopoolin sä il ymisen ehtona velvoi-
tettavat ,sen tekemään. 

](okoukscssaa ,; syyskuun 20 ja- 21 p:nä yhtyi 
Kunta invälinen Elintarvevaltuusto tätä kirj el-
mää kannattamaan lisät~n omasta puolestaan: 

Vaikka ](untninvälinen El intarvevaltuusto on-
kin sitii mieltä, että nykyinen lihakaupan mono-
poli on edelleen säilytettävä, olisi Elintarveva l-
tuuston käsityksen mukaan nykyiseen järjestcl-
mään tehtävä kumminkin se 'muutos, että Senaa
tin Bli1llarveosaslo voisi erikoisesta anomuksesta 
myöntää. suurempien kulutuskeskuks-ien elinlarve
lautakulInille oikeuden ostaa lihaa ohi 1nonopolin
haltiian. Tällaiseen muutokseen on Elintarvc-



valtuuston mielestä täysin syytä sen vuoksi, koska 
karjanmyyntiosuuskun nat ovat siksi huonosti 
järjestäneet lihanhankinnan erinäisiin kaupun-
keihin, että niiden elintal·vclautakunnat, jotka 
apunaan vpivat käyttää ammattitaitoisia lihan-
hankkijoita. katsovat itsc ky kcnevänsä melkoista 
paremmin järjestämään lihansaannin paikka-
JkunnaJleen. Toivottavasti voidaan tällaisia eri -
koisoikeuksia myöntää sotilashankintojen jär-
jestämisen sitä estämättä. 

Tämän lisäksi on Kuntainvälinen Elinlarve-
valtuusto sitä mieltä, että elintarvelautakunnille 
niiden lihansuolaamistyön helpoittamiseksi olisi 
myönnettävä oike1l8 myydä !lsla11klansa lihaa yksj,-
tyisell~ yli f ltdoletun korkei'l1l.tnan annosmäärän 
siltä ehdolla, että ostaja suolaa setl talven varaksi. 
Elinta.rvelautakuntien olisi silloin pidettävänäistö 
lihanmyynncistään tarkkaa luetteloa, ja. jätettävä 
jokainen, joka saa Hhaa yU varsinaisen anno81llää
,'än, ilman vastaavaa kortlimäärää talvella. 

Edellä olcvat chdotuk;et on Senaatin asettama 
Valtion Lihatoimikunta, jossa Kuntainväli nen 
Eli.J.ltarvetoimikuntukin on edustettuna, ottanut 
harkittavaksecn ja pääasiassa niihin yhtynyt. 
Kal'janmyyntiosuuskuntnin yksinoikeus harjoit-
taa lihakauppaa on pysyletty edelleen voimassa . 
Tehdessään korjausehdotuksia nykyisin voimassa 
olevaan sentwtin I)äätökseell Ii!lakaupasla on 
Valtion Lihatoimikunta huomioonottanut Elin-
larvevaltlluston sen ehdotuksen, että SUUl'i m-
pien kaupunkien e!intarvclautakunnille on eri-



k,oiscsta anomuksesta myönncttävissä oikeus os-
taa. Jiha.'t ohi karjanmyyntiosuuskuntnill. Myös-
kin on pääasiassa varteenbtettu' se vaatimus, että 
valvonta on järjestettävä tehokkaaksi csun. eri-
tyisten valvojain avulla, vaikka Lihatoimikunta 
ei toistaiseksi viejä ole I.oppuunkäsitellyt kysy-
mystä, olisiko erikoinen .valvoja asetettava kul -
lekin karjanmyynhosuuskunnalle vai olisiko tar-
koi,tuksenmukaisempaa ottaa Lihatoimikunoan 
palvelukseen konsulentteja, joita lähetettäisiin 
eri seudu ille tarkastus- ja Il_cuvonto.matkn lle. ~lie
lipiteet ovat pnremmin ,kallistuneet tämän jälki-
mäisen menett.elytavan puolelle. Samalla ' on 
Lihatoimikunta ryhtynyt va lmistamaan, suunni-
telmaa valvonnan järjestämisestä yleensä ja kni-
kessa laajuudessa~n. 

Sitä taas, mitä ElintHrvetoimikunta huomautti 
sotilashankintain järjestämisestä ja sotaväelle 
menevän lihamäärän vähentämisestä, pitää Li-
hatoimikuntakin kaikin puolin välttämättömänä. 

Mainitussa 'esityksessä ehdotettiin myös nauta-
karjan lihan rajahintojen tuntuvaa alentamista 
syysteurastw.ten ajaksi, jotta teuraskarjaa saa-
taisiin pidetyks i elävänä niin kauvan kuin rehu-
varat suin'kin sa llivat, ja lihaa siten säästyisi 
talveksi. ](un Valtion LihatoImikunta , uudes-
taan muodostmuisensa takia, pääsi käsittelemään 
tätä ehdotlIsta vasta kun suuri osa syysteurastus-
kautta jo oli ohi ja 'kun oli pelättävissä, että toi-



, nlenpide tällöin toteutettuna aiheuttaisi sekaa p-
nusta lihakau'passa, ei Lihatoimikunta ole ri\8-
vaslihan rajahintoja ehdottanut alennettavaksi. 
Lieneekin myönnettävä, että nykyään enää ei 
t oimenpiteellä olisi tarkoitettua vaikutusta. 

1'IIitä lihankulutukseen tulee, on Lihatoimikun-
ta Elintarvetoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 
yhtynyt siihen, että viikkoannos olisi henkeä koho. 
den 250 grammaa ja että lihansuolausta talven 
varten oli si elintarvelautakuntain ' toimesta tar-
mokkaasti harjoitettava, sikäli kuin lihaa· nyt 
teurastustcn aikana karttuu yli kulutuksen. 

Kun on pidettävä epäkohtana, että laajem-
massa määrässä annettaisiin yksityisille 10 kilon 
lupakirj oja lihankuljetusta varten, on Lihatoi -
mikunta asettunut sille kannalle, että lupaki rjoja 
voi saada ai noastaan karjanomistaja, joka haluaa'" 
omasta ka rjastaan lihaa oman, toiseUa ' paikka-
kunna1la olevaa talouttaan varten. , Sen paikka-
kunnan elintarvclautakunna lta, johon lihaa tuo-
daan"on haluIl isen saatava tod istus, ja ainoastaan 
sellaisen tod istuksen esittiiessään voi karjanomis-
taja saada lupatod istuksen karjanmyyntiosuus-
kunnalta, Täten t ulisi kussakin tapauksessa väl-
tdyksi se mahdollisuus, että osuuskunnat antai· 
sivat lupak irjoja niillekin karjanomistajille, joilla , 
ei omaa taloutta toisella paikkakunnalla ole. 

Kun Valtion Lihatoimikunta, lihakaupan jär-
jestelyssä täten seuraa samoja näkökoht ia, joita 
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" 
Kuntaivälinen E lintnrvetoimikuntakin 'on oikeilla 
pi tänyt, ehdottaa toimikunta Kulutuskeskuksien 
elintarvelautakuntui n edustaja kokouksen lausut· 
t avaksi: ' 

J . Lihakauppa ja sen valvonta on järjes
tettävä Valtion Lihaloimikuntwll cdelläesi.
teUyjen ehdotusten mukaisesti. 

2. L ihan 1.;111ut118 on kulutuskeskuksissa $U-
pistetlava 2/JO grammaan henkeä ja viikkoa 
kohti s-illoinkin, kun lihaa runsaammin saa
daan. 

3. Kulutuskeskuh'8Um ElinlaroclaulaJ.:un
tain on taT11Jokkaast-i huolehdittava lihan .mo
laamisesta toluen varalIf. 

, 
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" 
Kuntaivälinen Eli ntarvetoimikuntakin ' on oikeilla. 
pitänyt, ehdottaa toimikunta K ulutuskcskuksien 
elintarvelautakuntain edustaju,kokoukscn lausut· 
tavaksi: ' 

1. Lihakauppa ja sen valvonta 1m järjcs· 
talävä Valtion LihaioimiJ.,"1tnnan edelläesi· 
teUyjen ehdotusten mukaisesti. 

2. L ihan h,"1.llutu$ on kulutuskeskuksissa $U-

pislettava 250 grammaan henkeä ja vUkkoa 
kohti silloinkin, kun lihaa runsaammin saa
daan. 

3. Kululllskcskuksien ElitlUlroelautakun
tain on larmokkaMti huolehdittava lihan SUQ-
lomnisesta talven varalle. 

o , 
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Perunain hankinta kulutuskeskuksiin ja 
jakamin'en niiden asukast'en kesken . 
Syyskuun 18 p:nä teki Kuntainyälinen Rlin-

tarvetoimikuntaSenaatin Kamaritoimituskunnan 
Elintal'vcosastolle seuraava n esityksen peruna-
kaupan> järjestämisestä. 

Kesällä vallinneen kuivuuden sekä heinä-
ja' syyskuulla sattuneiden ha llaöiden johdosta 
tu lee ' perunasato tänä vu<?nna arvatenkiI1 mel-
koista pienemmäksi ' ku in tavallisesti. Viime 
vuosina on se ollu t noin 6,s milj . hl, josta. 1,3 
milj. hl. on tarvittu siemeneksi. Omasta maasta 
$aadun kulutusmäärön 5,200,000 hehtolitran li-
säksi on, pääasiallisesti Virosta, tähän asti tuotu 
150,000- 200,000 hl. perunoita eli huomattava 
osa kaupunkien perunatarpeesta, minkä ohella 
perunajauhot on tuotu Venäjältä 'ja ulkomailta. 
Kun perunajauhojen tuonnista puhumattakaan 
perunain tuonti Virosta on jäänyt jotenkin 
olemattomiin ja oman maan sato tu lee vähäi-
seksi, on a inakin suuremmissa kaupungeissa 
ja. ku lu tuskeskuksissa perunoista nyt jo ankaraa 
puutetta olemassa . K atsoen siihen, että peruna 
kuitenkin on nykyisin vilja-annoksien vähyyden 
vuoksi entistä tärkeämpi ravintoaine, on Kunta in -
välinen Elintarvet oi'mikunta ka.tsonut vclvolli-
su udekscen Jiluolestaan harki ta, miten. tätii puu-
tetta voitais iin vähentää. "-

KUIl , äsken li enee avautunut mahdollisuuksia 

, . 
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sHada perunoita Vir.osta näyttää toimikunnan 
fni~Jcstä toivottavalta, e.ttä valtio ryhtyist kii~ 
reellisesti tarmokkais.iin toimenpiteisiin niiden 
ostamiseksi jakaakseen ne sjtten elintarvelau' 
takunnillc. , 

Samalla olisi toimikunnan mielestä ryhdyt.tävä 
er ikoisi in toimenpiteisiin kdnottelutarkoituk-
seSS8, ostettuj en perunavarastojen saatt&miseksi 
Clintar:velautakuntam hu.ostaalh Teho.k~ \ keino 
tässä suhteessa olisi toimi,kunnan mi.elestä se, 
että" eiintarvelain 3 §:n nojalla KuvernöÖrit 
joko Omasta aJotteestaan · tai elintarvela:uta-
kuntain esityksestä , velv6ttaisiva~ välittäjiä 
myymään varastonsa rarjahintaan. S.iinä ta-

I pauksessa, että tiilla~~cn v8J'as~on .omi;;taja kiel-
täytyy sitä myymästä, olisi kuvcrnöörien m:yy.· 
teWivä tavara haltija.n lasJ{uun joko rajahin-
nasta tai viibentämällä siitä; 10 %. 

Enemmän keiQotte1uo estämi1:ieksi ta.~ olisi 
peruoaio , kvJjetus kunnasta toiseen kiellettävä 
rautateitse, vesitse ja maanteitsc...o,soitettuina 
muille kvin elintaJvelauiakunnille. Missä , näJUti 
eivät kat~o voivansa täysin ty~dyttij.ä pajkka· 
kunnan peruJlatarvetta, tulisi tl}as edistää yksi-
tyistenkin k\l.Luttajain ponnistuksia hankkia it-
sell.een perunoita, Sen vuoksi olisi oikcutettava 
el in,tarvelartakuntia antamaan alueelJaap 8$U-
ville kuluttajille lupakirjoja perunain kuletuk-
seen omaa tal'vettaan varten. Tietenkään-eivät· 
clintarvelautakimnåt saiSI myöntää. kulj etus-
lupia .rajattoma.<tti, vaan olisi toimikunnan enem-
mistö;n mielestä kOJ'keimmaksi määräksi pan~ 
tava 1,25 hehtolitraa ruokakunnan jäsentä 'kohti, 
toimikunnan jäsenen Somel'saJon pitäe.ssa tal;-
peellisena, että korkeimmaksi määråksi olisi 

• 4 
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siiädettävä ' 1,5 hchtolitraa. Samallaisia lupa-, 
kirjoja olisi , elintal'velautakuntain myös syy ta 
antaa ruokaloilIe, ~ sairaaloille ja sellaisil.1e teolli-
suuslaitoksille y. m., jotka hankkivat peruqoita 
työväestölleen tai palveluksessaan oleville henki-
löille, ottaen silloinkin huomioon, että tämä 
hankinta raj ot'tuisi 1,25 hehtolitraan kaikkia 
aterioita syöpää ruokavierasta, hoidokkia. taj 
perunan jakoon osa llista kuluttajaa kohti. . 

Autamistaan lu pakirjoistasamoinkuin niistä ruo-
kakunnista, jotka tällä tavoin saavat perunoita, 
tulisi kunkin elintarvelautakunnan pitää tarkkaa 
luetteloa huolehtien s iitä, että samat kuluttajat 
eivät tulisi osallisiksi elintaevelautakunnan itsensä 
Jlankkimista perunamääristä, joita suuremmissa\ 
kulutuskeskuksissa arvatenkin on .ryhdyttävä 
kunnallisten korttijärj estelmäin avulla jakamaan. 

Mitä taas tulee perunain nykyiseen rajahin· 
taan on se vahvistettu silmällä pitäen kesällä 
nostettuja perunoita, joten nyt on tarpeen mää-
rätä ,uusi rajahinta, kuten E lintarveosasto ai-
kaisemmin lienee suunnitellutk in. Katsoen sii-
hen, että perunain hinta syysnostojen alettua 
luonnollisista syistä aina melkoisesti laskee, ei 
rajah intaa lähetysasemalla tai -laiturilla sopine 
määrätä korkeammaksi kuin 30 markaksi hehto-
litralta. Tämäkin hinta on 5-6 kertaa rauhan-
aikaista korkeampi, multa lienee kuitenki~ vält-

. tämätön, ' s iihen katsoen, että maanviljelijät 
itsekin tänä Vj.lOnna tavallista enemmän tar-
vitsevat perunansa. Syysnostojen päätyttyä 
eli marra'skuun 1 päivästä olisi paikallaan alen- ' 
taa rajahintaa 20 markaksi ja olisi tämä nyt 
' jo ilmoitettava, jotta pcrunain myyntiä kulutus-
paikkakunnille joudutettaisiin. 
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Tätä ehdotusta Kuntainvälinen elintarve-
valtuusto pääkohdiltaan kannatti ko&ouksessaan 
syyskuun 20 ja 21 päivinä ja Senaa,tti jul~aisi- \ 
kin lokakuun alussa syyskuun 26 p:nä päivätyn 
päätöksen, jonka sisällys oli edelläesitetyn suun-
nitelman mukainen ja antoi Kuntainvälinen Elin-
tarvetoimikunta heti senjälkeen sanomalehdissä 
ja myöhemmin kiertokirjeellä kulutuskeskuksien 
elintarvelautakunnille seuraavat neuvot sen sovel-
luttamiseen nähden: 

Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta kehoiUaa 
elinwrvelauiakuntia käyttämään kutjetuskiellQn 
aikaansaarnaa kysynnän vähenemistä hyväkseen 
ja hankkimaan viipymättä riittävän runsaita 
perunavaralitoja Uilven varalle, sitäkin suurem:-

. malJa syyllä, kun viljan saanti ilmeiseti tulee 
jäämään paljon vähemmäksi kuin mitä nykyisen 
kulutuskauden alkaessa otaksuttiin, joten puut· 
tuvaa syömäviljaa tultanee pakoitetuksi kor-
vaamaan perunoilla. 

Perunoille määrätty rajahinta, 30 m:kaa hehto-
litralta, tarkoittaa tuotantopaikkaa lähinnä ole-
valla rautatieasemalla vaunuun tai laivalaitu-
rilla laivaan lastattua. tavaraa. Elintarvelauta-
kunnat ovat siis oikeutetut perunoita myydes-
sään lisäämään rajahintoihin hankinta- ja säi-
Iytyskustannuksensa. ' ,_ 

Elintarvelo.utakunnan hankkimia perunoita 
yksityisille jaettaessa, on lautakunnan syylä vaa
tia, että ne, jotka perunoita haluavat ostaa, ensin 
jättävät elintarvelaulakunnille selonteon omista 
perunavarasloistaan oikeuttaen elintarvelauta-
kunnan koska tahansa ne tarkastamaan. Tätii 
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varten tulisil elir\.tarvCJautaRunnanT valmistaa kaa-
vak,keita, jpissa perunakortiii. hakija ilmoittaa 
oman varastonsa, ja ruokakuntansa jäsenluvun. 
Kunnes näin menetellen on saatu erityiset 
pe,runakortit jaetuksi, sopii perunoita myydh 
sokeri- tai voikorfih lippuja lävistämäIlä. Jos 
eNntarveImda!""Unta on sa"anut hankituksi peru-
noita yli hetken tarpeen ja si is 'ryhtyy myymään 
talven vara liekin, on lautakunnan tietenkin toi
mitettava tätäkin myyntiä vain selwisin cr'in, 
että kaikille tarvilsi]'oille riittäa suhteelNsest~ ruo
kakunnan jäsenlukuun sam.a mä·(irä. · 

TalVen varalle ' myymiseen on sitä suurempi 
"yy, koska elintarveJautakunnalle voi oJIa vai-
keata saada- riittävästi snpivia säilytyspaikkoja. 
Yksityisillä talöuksilla ~itä vastoin on tavalli-
sesti jo vanhastaan valmiina säilytyspaikat, 
joten, sikäli kun perunoita karttuu, on paikal-
laan heti myydä mahdollisimman useille ku- ' 
luttajatalouksille se määrä, miKä elintarvelauta-
kunnan hankkimista perunoista' niiden osalle 
tulee, niiden itsensä säilytettäväksi. Näin me-
netellen tulisi elint;arvclautakuntlcn säilytett"ä-. 
väksi jäämään vain se perunamäärä, minkä tar-
vitsevat ne talolIdet, joilla ei ole varoja ostaa 
perunoita varastoon tai jnilla ei ole säilytys-
paikkoja, . Jos elintarvelaula!"-un1wllc tulee vai
keaksi hankkia vuo!..'raarnalla säilytyspaikkoja 
näin vähentyneellekin perunamäärälle, ei omien 
säilylyspaikkoien rakentaminen ole vältettävissä, 
vaan on stihen aivan viipym'ältä ryhdyttävä. 

Perunan kuljetuskiellosta julkaistussa ase-
tuksessa on, kuten jo huomautettu, myönnetty 
.c1intarvelautakunnillc oikeus antaa yksityisille 
lupia pCl'l1nan kuljctllks"een. Tällaisia kuljel'us" 
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luvia on 1ehdoitotnasti myönnettävä kuitenkin vain 
sellaiSissa ' tapauksiss(l, jQllqin perunat tuodaqn 
omilta vUjelyspa13toilta. Muissa tapauksissa sen 
sijaan on lupia annettava :.v.ksityisille talouk ~ 
sille erittäin varovajsesti. Mitä enemmän. yksi-
tyisiä on tällaisten kuljetuslupicn HojaJla kilpai-
lemassa eiintarvclautakunticl) kanssw perunain 
ostamisessa, sitä korkeammiksi nousevat vain 
hinnat puhumattakaan siitä, että kuljetusluvat 
helposti voivat joutua- hintoja kOl'ottavain vii· 
littäjäin käsiin. Yleisenä säänlonä on senvuoksi 
pidettävä, että mitään perunan ku1ietuslup'ia ei 
yksityisille lalouksille ole annettava. Yksityis~t 
ostakoot perunansa elintarvclautakt,mna1ta. Ai-
noastaan sellaisessa p'oikkcustapaukses~a, ettei.. 
elintarvclautakunta katso kykeneväpsä perunoita 
hankkimaan, on yksityisil)e talouksille annettava 
lupia kuljettaa ostoperunoita. Tällöinkin on 

" lupia annettava vain ehdolla, että luvan' anoja 
en$in / jättää elintarvelautakunnalle ilmoituksen, 
perunavaroistaan, oikeutta.en elintarvelautakun-
nan ne koska tahansa tarkastamaan, ja on c\in-
taryeJautakunnan sitäpaitsi pidettävä tallkat 
luettelot kuljetuslupia saaneista ' talouksista ja. 
perunamäiiristii, joiden kuljettamiseen kullekin 
on lupa ann~ttu. K ulietuslupaa annellal'ssa on 
perunakortti jätettävä takaisin ta·i lupaa vastaava 
lippumäärä siitä erotettava. Ellei pel"unakortteja 
vlClä ole jaettu, voidaan <;sim. sokerikol"tteihin , 
leimata perunain kuljetu slupa annetuk'si. Siinä 
tapauksessa on perunakortteja: aikanaan jf'-ettava 
vain niille, jotka esittä:vät leimaamattoman sO,kc-
rikortin ynnä tiedQnannon perunavarastostaan. 

Siinä tapauksessa, että ~lintarvelautakunta. 
koska se ei katso itsc kykcncvänsii pcrunoita 
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hankkimaan, on pakotettu" kuljetuslupia yksi-
tyisille myöntämään, vöi se asianomaisten sitä 
pyytiiessä yhdistää yhteeri useampien t alouk· 
sien kuljetuslupia. Myö~kin voidaan samoilla 
perusteilla ja ehdoilla kuin y~sityisperhcille 
antaa kuljetuslupia ruokaloillekin, vaatimalla 
näiltä kuitenkin tarkka selvitys siitä, kuinka 
monta ateriaa niissä keskimää rin päivässä syö-
dään. 

'Edf'lläesitf'tty Kunta:invälisen Elintarvetoimi-
kunnan suunnitelma on tullut varsin puutteeeelh-
sesti toteutetuksi. Senaatin antama kuljetus-

' kielto julai<;tiin vasta kaksi viikkoa rajahinnan 
alentamisen jälkeen. Tämä oli silloin kaupan 
ollessa täysin vapaana menettänyt merkityk-
sensä; todellinen hinta oli kohonnut nein puolta 
suurC'mmaksi . Senaatin Elintarveosasto ei myös-
kään ennakolta &ntanut kulutuskeskuksien elin-
taryelautakunnille mItään ohjeita pel'unakaupan 
järjestelyyn nähden eikä edes saattanut rliiden 
keskuselintii, Kuntainvälisbi Elintarvetoimikun-
taa, tilaisuuteen sellaisten ohj eiden antamiseen, 
tämä kun sai Senaatin päätöksestä tiedon v~\sta 
samaan aikaan I kuin se julaistiin. Tästä oli seu-
rauksena, että lupa kirjoja perunain kuljetukseen 
annettiin sangen runsaasti ja huolenpito toimeen-
tulosta saatto i niitä. yksityisiä, joilla oli varoja 
ja tuttavuuksia maaseuoulla, ostamaan mahdol-
lisimman paljon perunoitn rajahintoja ylittii en. 
F.lintarvelautakunnat, joiden ostok:dsta vähä-
varaisten elintarpeiden saanti riippu,l, jnivät sitä 
vastoin, mikäli tiedetään, s.angen vähien perunn-
määrien varaan. Sen sijaan, että -' yksityisten 
ostokset hyvin olisivat voineet jäädä .. lokakuun 
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loppuvaiheille tai marmskuun ajaksi, eJintarve-
lautllkuntain käyttiicssään hyviiksccn alkusyk-
syii, kiivi juuri piiinvnstoin. 

Nyt en.iiä on myöhäistä tätä asianti lan muut · 
tnn. J os lupakirjat yksityisiltä kieJlcttiii$,i in ja 
rlintru'vclautakunnnl eivät sittenkiiiin snisi hall-
k it uk<;i pcrunoitu, oli si vain sitä suurempi laukka 
niitä vaala talven aikanu .. Ja s.iIIoiJ, ei voi peru-
noita enää sunrun mn ssa määrin kuljettaa varo 
sinkaan nykyisin, kun ('i ole lämpimiii rauta tie-
vHunujn saatav issa. Ta rkemnum järjestelyn 
täytyy n iin ollen jiiädii kevättalveen. S itiivas 
loin on välttämätöntii saarla ensi tilassa toimeen 
perunavarastojen ilmOitus. jotta hallituksella 
olisi pohjaa vastni sill toimenpiteitään varten. 

Onnrksi on hnllitus saanut Virosta ostettua 
sf'llllisen perunamiiiil"iin, joka vastaa tavallisill a 
vuosina tapa.htunutta tuontia, joten pcnmoi,sta 
t oivottavl1sti ei sittcnkiiiin tule SlIl1I'cmpaa PUlI-
tetbl.. 

Edclläcsitetyn nojaJla pyytää Kuntainvälinen 
Elintarvetoimikuntn kunnioittaen ehdottaa Ku -
lutuskcskuksicn clintal'velautakuntn in edusta.ja-
kokouk!'cn lausuttavaks i: 

1. Perunakauppaannähflen on -nykyään 
säädetty iärjcstelmä toistaiseksi siiilyleUävä. 

2. El i,ntarvelauwkuntain on Iw-nkkimt-
neil malulollishnman 8U1tTia 1Jeru-navaras
toia ja Imolehthni-nen niiden tarkoituksen-
mukaisesta säilyUämisestä. _ 

3. Elintarvdautakuntain hmlkkimta pc
mnoita on myytävä vain varastonsa il
l1wtta-neille ruokakun-nille, mikäli näiltä on 
vähemmän prrunoila kuin ' c!inlarvelallla-

, 

, 
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kunta saattaa keskimäärin kaikille torvits';
joille. luovuttaa. 

4. F:lintarvclaulakimlaln on anlar.s.'Ioan 
lupa kirjoja perullainll,"1tlielukscen m11ille 
kuin perunain lIiljcHiöillc ehdottomasti m-
ain vaadiUaLoa hakiialla illlw{tus jo umista,
lafTI.llslaan perunumäilråstä. 

5. lIallituksentulee ensi tilassa koko maas
sa toimeenpanna määrättyä aIirajaa suu
retupain perunavarastojen ilmoiUaminmt 
P/inlarvel.autak-unnille . 

• 



Suurten paloöljyuaras!ojen !akauarikoi-
minen ja käyttö. 

Lokakuun 15 p:nä jätti Kuntainvälinen Elin-
tarvetoimikunta &cnaatin Knmaritoimituskun-
nnn Elintarveosnstollc sCUI'uavan suurten palo-
öljyvarastojen valtiolle luovuttamista koskevan 
kirjelmän: 

Koska pnloöljystä ensi talvena ilmeisesti tulee 
olemaan puutetta, ja kun paloöljyii sitäpaitsi 
voitancc käyttää vastikkcCIl8 maidon ja voin 
houku ttc!cmiseksi kauppaan tuottajilta, rohkenec 
Kuntainväl incn Elintarvetoimikunta täten kun-
nioittaen ehdottaa, 

että valtio vi'ipytnältä iulisiais-i takavarikon
alaiseksi kaikki tUQ11tiliikkt;illä olevat paw
öliyvarastot sQt1winJ.:uin myös kaiken miwhan 
saapuvan paloöliyn, 

jättäen kuitenkin jakelun t uontiliikkciden suo-
ritettavaksi Senaa tin määräyksien mukaan, j a 
sen valvonnan alnisena. Samnlla olisi valtion 
toimesta mahdollisimman pian 

olettava selko paloöljyn tarpeesta. teollisuu· 
den, maanviljelyksen ja kalastuksen piirissä, 
ia olisi toimikunnan mielestä tällöin asetet
tava etusiialle /,uolannoUiset tarkoitukset, 

pitäen valaistustal'pccn tyydyttämisen paloöl-
jyllä edellisiin verraten toisarvoisella asiana. 



Elintaruesäädösten noudattaminen. 
Elil)tarvf"järjestelyn tehoisuutta on tähän asti 

suuresti haitannut se, että julkaistujen asetus-
ten ja määräysten kiertämistä ja suoranai sta 
rikkomistakin suuressA, määrässä tapahtuu ja 
että näiden määräysten noudattamista ei myös-
kään ole riittävästi valvottu. Yhtenä syynä 
verrattain yleiseen elintarveJain rikkomiseen on 
ollut se että maassamme päästiin järjestämään 
elintarvekysymystä vasta silloin kun se jo oli 
kehittynyt arveluttavaan pulaan. Alusta pitäen 
täytyi niin ollen ryhtyä varsin ankariin yksi-
lön vapautta rajoittaviin toimenpiteisiin ja 
tämä synnytti luonnollisesti suuremman vas -' 
tustuksen kuin vähitellen pitemmän ajan ku-
luessa tapahtuva vapauden. rajoitu s. Toisena 
varsin . vaikuttavana seikkana on ollut se, että 
aikaisemmat elintarvealaa koskevat määräykset 
olivat vieraan sortohallituksen antamia, suurelta 
osalta laittomia ja vahingollisia sekä a ina lait-
tomaan, sota-ajan 'pakkovaltaa säätävään asc-
tukseen vedoten julaistuja. Silloin tuntui elin· 
tarvesäädöstcn noudattamlttta jijttäminen osalta 
yleist~ kansallista vastarintaa ja näytti omaa 
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yksityisetua tavoiteltaessakin asianomaisen 
mielestä oikeutetulta. Vallankumouksen jälkeen 
johtoon astuneella s.uomalaisella htllli tukselJa 
tass ei ole ollut vaivontua ja järjestyksen pitoa 
varten ri ittäviä apukeinoja käytettävi.'>sään ja 
lukuisat lyhyessä ajassa järjestf'ttävät kysymyk-
set ovat myös estäneet omist amasta riittävää 
huomiota valvont aan ja järjestämiseen. Mutta 
aseman käyt yä yhä vakavammaksi on välttämä-
töntä, että myösk in valtion järjestystoiminta 
saadaan tehokkaammaksi ja että annettujen 
määräysten noudattamista kaikin käytettävissä 
olevin keinoin valvotaan. Tässä suhteessa on 
huomiota ki innitettävä ,varsinkin voimassa ole-
vain määräyr.ten t unnetuksi tekemiseen yleisölle, 
('I intarpeiden salaisen maasta viennin ja maanraja-
jen sisiillä tapahtuvan salakuljetuksen ehkäisemi-
seen, rajahintain noudattamisen valvomiseen 
sekä elintarverikosten rankaisemiseen. 

Tietojen antaminen yleisölle voimassa olevista 
määräyksistä. 

Voimassa olevain määräysten tunnetuksi te-
kemistä koskevan ehdotuksen teki Kuntainväli-
nen El intarvetoiro ikunta jo syyskuun 25 p:nä 
Senaatin Kafuaritoimituskunnan Elintarveosas-
tolle seuraavalla kirjelmällä: 

Kat soen siihen, että elintarveasioissa annettu-
jen asetusten ja määräysten moninaisuuden vuoksi 
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yleisölle saattaa olla vaikeata olla selvillä siitä, 
mitä eri tapauksista on säiidetty ja on voi· 
massa, rohkence Kuntainviilinen Elintarve-
toimikunta, Kuntaillväli scn Elintarvevaltuus-
too kokouksessa t . k. 21 päivänä tekemän päii-
töksen mukaisesti, tälen Senaatin EUntn"vc-
osastolle ehdottaa, että Slmaatin toimesta, sU
tenkun nykyisen tilanteen vaatimo.t muutokset 
clintarvckysymyksen järjestelyyn an saatu val
miiksi, laadiuaisi.in eUnlaro{'asiQi<ssa annetui.sta 
asctuksista ja määräyksistä yleisöä varten yhtf'cn
veto,iosta kävis-i selville mitä eri lavQrain kuljetuk
seen nähden on voimassa, miltä viran01naisilta 
ja- millä ehdoilla passituksel ja lupakirjat ovat 
saatavissa, mitkä tavarat ovat valtiolle lUQvutetta
vat, mitkä määrät haltija siinä tapauksessa saa 
iuelleen pidättää y. m. s. 

Samalla saapi toimikunta Kuntainvälisen Elin-
t arvevaltuuston kehoituksesta kunnioittaen pyy-
tää että Senaatin toimesta tehtäisiin yleisölle sel
koa. voimassa olevista raja hinnoista, julkaise
malla ne maan kaikissa sanomalehdissä kerran 
viikossa tai ainakin kaksi kertaa kuussa määrä
tyssä paikkaa lehteä olevassa, pysyväisessä, val-
tion k-ustantafnassa ilmoituksessa. 

Tähän kirjdmään v iitaten pyytää Kuntain -
välincn E linta rvetoimikun ta ehdottaa Kulutus-
keskuksien clintarvelautnkuntain edustnjnko-
kouksen lausuttavaksi: 

K U'Il voimassa olevain eli1ttarvesäädösteu 
noudattamisen ensi edrllytyk8enä on, että 
yleisö ne tuntee ja tnrpecn tullen voi ottaa 
nii(len yksitlliskohdista selkoa, kehoittaa 
/;.okous hallitusta ensi ttlassa toleulta1llaan 
edelläesitetyt ehdot1/kset. 
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Sala.viennin ehkäiseminen. 

Varsinkin on clintarpciden salainen vienti 
Venäjäl1t' vaikuttanut tuhoisasti kaikkeen jär-
jestelyyn. Pietarin korkeat hinnat ovat houku-
telleet joukottain henkilöitä suorastaan ammatti-
naan harjoittamaan niin hyv in cl intarp~iden 

kuin muidcllkin vientikiellon alnistt'n tavarain 
kuljetusta Venäjälle. 

Rautateitse tapahtu ... ·an sa lav iennin chkäisc-, 
mistii on tähiin saakka vaikeuttanut muun ohessa 
se, että käytännöJl i!'"ct syyt ovat chkäisseet te-
hokkaan junien tarkastuksen nikannsaamista. 
t ä lla isen tarkastuksen kun tulisi tapahtua Suo-
menpuolella rajaa, ja se ei ole mahdolli sta. lii-
kennettä vaikeasti häiritsemättä. Sitäpaitsi jäisi 
tarkastus rahtitavnraan nähden aina jossain mää-
rin tehottomaksI. Tähän nähden olisi asianomais-
ten Venäjän viranomaisten suostumuksella Suo-
mesta Pietal'iin saapuvain tavarnin tarkastus 
järjestettävä tapahtuvaksi Venäjän puolella.. 
samana ikuisesti Venäjän tulliviranomaisten toi-
mittaman tulotilrknstukSen kanssa. Käsimatka-
t avaran ja Valkeasaaren tullikamarissa tullatta-
van rahtitavarnn tarkastus tapahtuisi Valkea-
saarclla, muun rnhti - ja matkatavarnll tarkastus 
Pictarissa . Valkcasaarella olevan t\lllivartion 
jn Pietarin tulli toimiston miehistöä olisi siis li -
sättävä ja hankittava suomalaisill e tulliviran-
omaisille oikeus suorittaa esitettyjii tarkastuksia 
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ja niiden 'yhteydessä takavarikoita. J otta saa-
taisi in varmuus siitä, että tavaroita ei lähetetä 
Suomesta Vcniijiille valenimcllii olisi säädettävä, 
et tä Venäjälle meneviä tavarn liibetyksiä ei saada 
1'8utatiellä ottaa vastaan ilman henkilöllisyys-
todistusta. 

Salavicntlii vesi/~e on vaikeumpi valvoa. Sf' 
johtuu siitä, että aluksilla on oikeus Tullisäännön 
36 §:n mukaan ottaa painolastia tai kotimai sia 
tuotteita ta i teoksia maalaissatumissa ilman tulli-
valvontaa ja lisäksi on Senaatti muutama vuosi 
sitten myöntänyt niille sen ctuuden, ctlei niiden 
tarvitse edes poiketa tullikamnriin t.ai t ullivar-
tioon Venäjä ll e lähtiessään, vaan voi alus mennä 
suorann merelle, kun laivu ri on käynyt hake-
massa tullikamarista tai t ullivartiost a pas'iin. 
Ei ole niin ollen ihmeteltävää, että salakulje-
tusta laivoilla harjoitetaan, etenkin kun halko-
lastissa olevia laivoja lastauksen päätyttyä on ' 
'hyvin vaikeata tutkia_ 

Salakuljetusta olisi omiaan tehokkasti ehkäi-
semään se, että pCTUutettaisi in Senaatin myöntiimä 
h elpotus, että ulukset saavat purjehtia Veniijälle 
poikkeamatta tullivart ioon tSJ'kastettaviksi. Scn 
ohella tulisi velvoittaa aluksct, jotka ottavat las-
tia maalais<;atamissa, ilmoittamaan siitä ennen 
lastauksen alkamista sen pi irin tullikamarille. 
missä lastaus tapahtuu; valvontaa harjoittamaan 
olisi ainakin suurimpiin näistä tullikamareista 
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asetettava tullivartioita, joiden crikoistehtävänä 
olisi kierrellii t arkastamassa lastauksia. Tulli-
vartijan olisi annettava aluksille kuormauslupa-
kirja ja ilman tällaisen lupakirjan esittämistä 
ei mikään t ulJikamari tai vartio saisi lähtöpassia 
a lukspll e antaa. 

H a lk oa luksiin nähden olisi edclliiolevan~ lisäksi 
meneteltiivä siten, että kiclJct iiiin halkoj cn vienti 
ja annetaan vientilup ia vain niill e toiminimille. 
jotka sitoutuvat vastaamaan siitti , ettei heidän 
rahtaamissaan aluksissa taVJ.\m8 snlakuljeteta. 
Uhaksi pantaisiin sitoumuksen muodossa, ettii 
toimin imi , jonka rahtaamassa aluksessa tava-
taat;l. vientikieHon tai kuljetusk iellon alaista tava-
raa, suorittaa va ltiolle csi m. tavaran nelinkertai-
sen arvon ei kuitenkan vä hempää kuin 500 mark-
kaa, jotapaitsi rikollista vast aa n nostettaisiin 
eri kseen syyt e. Sen lisäksi menC'ttäisi toiminimi 
oikeuden viedä vientlk iellon Illnisia tavaroita 
Venäjä ll e. Laatokan rantamille olisi vielä ase-
tdtava tisävartiostoja valvomaan sieltiipäin Ve-
näjälle t apaht uvaa kuljclusta. 

Maitse tapahtuvan saluviennin ehkäisemiseksi 
olisi lähinnä kaikki tullivu11ijan toimet Karjalan 
kannaksella täytettävä ja lisäksi Rsetettava yli-
mäiidiisiä tulJivartijoita niin että voidu uH asettaa 
raj a ll e uusia vä liaikaisia tuJlivartiost oja. Mah-
dollise'3ti olisi myös syytä. asettaa välia ikainen 
vartija Lieksaa n. Hajulla olev ille tull ivartijoille 
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olisi taattava sellainf'll ralkka, että he tulevat 
taloudellisesti riippumattomiksi. 

Lisäksi olisi 1'ullihallitukscn käytettäväksi ase-
tettava määräraha, josta hallitus heti voi myön-
tää tu mvartijoille palkintoja tehtyj en takavarikoi · 
den johdosta. Tällä tavoin saataisiin vartijat 
innokkaammin toimimaan. 

Edelläesitetyn nojalla ehdottaa Kuntainväli · 
nen R1intarvetoimikunta kunnioittaen Kulutus-
keskuksien clintarvcJoulakuntain edustajako-
kouksen lausuttllvaksi: 

Kun eli1llarpeidcn salainen maasta, vienti 
suuresti heiko-nwa sitä arvonantoa, jota val
tion toimenpiteiden tulee nauWa, ja on mitä 
jyrkimmin maan omien etujen vastaista, niin 
tulee hallituksen viipymättä 1'yhtyä telwkkai
sUn toimenpiteisiin salavicnnin esUitniseksi 
sen kaikusa muodoi.ssa. 

Salakuljetuksen valvonta. 
Omassa maassa tapahtuvan snlakuljetuksen 

estämiseksi jätti Kuntainviilincn Elintarvetoimi -
kunta lokakuun 4 p:nä SenAatin kamaritoimitus-
kunnan E lintarveosasLolle seurnavan ehdotuk-
sen: 

Katsoen siihen, että c1intarpciden kuljetuk-
sesta annettuja määräyksiä varsin yleisesti ri-
kotaan , rohkenec Kuntainvälinen Elintarvctoimi-
kuuta kiinnittuä Senaatin Elintnrvcosaston huo-
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miota välttämättömyyteen saada näiden -mää-
räysten noudattamisen valvonta tarkemmaksi. 

Tässä tarkoituksessa olisi toimikunnan mie-
lestä, mitä ensinnäkin rautatieliikenlecscen tulee, 
määrättävä kaikki matka- ja käsipakaasit lar
kastetlaviksi lähtÖascmalla. Osotukseksi toimi· 
tctusta tarkastukscsta olisi lähetykset varustet· 
tavat erikoisilla tarkastuslipuilla. Koska kui· 
tenkin käsipakansin tehokas tarkastus lä htö· 
asemalla voi tarjota vaikeuksia, rnaascutuase-
ruilla kun tarpeell isten aitausten puutteessa voi-
daan junaan nousta miltä puolen tahansa, olisi 
vielä aseteuava itse juniin valvojia tarkastamaan 
varsinJ.:in sellaisia käsipakaaseja, iotka eivät ole 
larkaslusmerkillä varustettuja. J otta edellä eh-
dotettu tarkastus tulisi mahdollisimman tun-
nollisest i toimecnpannuksi, olisi asianomaiset 
lähtöasemien pääUystöt velvoitettava siitä huo-
lehtimaan, vieläpä, mitä matkapakaasien tarkas-
tukseen tulee, virkavastuun uhalla. Sitäpaitsi 
olisi vielä perilleluloasetnilla ajoittaisin tarkas
teltava kaikJ.,; matka- ja junissa toisinaan kaikki 
käsipakaasit, jotta saataisiin selvi lle, miten huo-
lel lisesti lähtöasemien rautatieviranomaiset tar-
kastusvelvollisuntensa täyttävät. 

J os malka- tai käsipakaasia tarkasteltaessa 
löydetään kuljetuskiellon alaista tavaraa, olisi täl
lainen uwara heti takavarikQitava valtiolle ja 
olisi Senaatin tätä varten annettava tarkat oh-
jeet r\lutatieviranomaisille, miten takavarikon ta-
pahduttua on meneteltävä helposti pilaantuvaan 
ja miten säilykuntoiseen tavaraan nähden sekä 
mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta tavara 
elintarvelain 15 §:n 3 momentin mukaan tuo-
m ittaisiin menctctyksi. 

5 
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Koska, salakuljetusta, paitsi rautateitse, har-
joitetaan myöskin maanteitse ja vesitse, olisi 
Kuntainvälisen Elintarvetoimikunnan mielestä 
Senaatin annettava suurempien kulutuskcskusto
jm miliiseille toimeksi tarkastaa niihin tlUlan-
teitse ja laivoilla saapuvat tavara lähetykset. 

Tähän esitykscensä viit aten eh~lottaa Kun-
tainvälinen Elintarvetoimikunta Kulutuskes-
kuksien elintarvelautakuntain edustajakokouk-
sen lausuUavaksi: 

1. Kun elintarpeiden solaJ.,"Uljetus omassa 
maassa arvelutfavassa määrässä heikontaa 
sitä järjestelyä, jota vaUio elintarocQsiain 
alalla suorittaa yhteiskunnan säilyttämiseksi, 
tulee hallituksen pitää kunnianasianaan kat
soa, ettei ainakaan valtion omia rautateitä 
käytetä tähän yksUyisctuja palvelevaan ~ala
kuljetukseen. 

2. Samalla on hallituksen huolehdittava 
myös siitä, ettei yksityistenkään omistamilla 
laivoilla ja hevosilla valtion järjestelyn vahin
goksi harjoiteta elil1tarpeilla keinottelua edis
tävää salakuljetusta. 

Rajahintain ylläpitäminen pakkomyy~iIlä. 

Paitsi kuljetuskieltoja ja kaupan jättamistä 
yhden järjestän yksinoikeudeksi antaa voimassa 
oleva elintarvelaki sen yleisen keinon rajahin-
tain ylläpitämiseen, että kuvernööri lain 3 §:n 
mukaan saattaa asianomaisen viranomaisen vaa-
timuksesta myyttää rajah innan alaisen tavaran 
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tästä hinnasta ~ai vähentämällä siitä enintään 
10 %: ia. Myyttämisen ehtona on, että tavaran 
haltijalla on sitä enemmän kuin mitä hän tarvit· 
see itseään tai niitä varten, jotka häneltä saavat 
elatuksen ja muonan, taikka mitä hänelle on 
tarpeen muun elin keinon kuin kaupan harjoitta-
miseen. Sillä, joka harjoittaa c1intarpeiden 
tuotantoa, on kuitenkin jätettävä myös se määrä, 
minkä hän tarvitsee tuotannon edelleen kehittä-
miseksi sekä tuotantoa varten tarpeellisen, vaki· 
naisen ja tilapäisen~ työväen elättämiseksi ja 
palkkaamiseksi. 

Tällaista myyntiä toimeenpantaessa on asian-
omaisen v iranomaisen (elintarvelautakunnan) 

.. vaadittava haltijaa myymään tavaran rajahin-
oasta, mutta jos hän siitä kieltäytyy, voi kuver-
nööri, jos sellaisen t~varan tarvetta ilmenee, 
ryhtyä haltij an laskuun ja kustannuksella myyt-
t ämään mitä tavarasta on yli edellämainitun tar-
peen. Kuvernöörin päätös tavaran myymisestä 
pantakoon täytäntöön, va ikka siitä valitctaankio. 

Tämän lain määräyksen soveltamiseen nähden 
huomautti Kunt~invälinen Elintarvetoimikunta 
lokakuun 16 p:nä Senaatin Kamaritoimitus-
kunnan E lintarveosastolle lähetetyssä kirjel-
mässä, että puheenalainen säädös sella isenaa.n 
näyttää jotenkin tehottomalta, koska tavaran 
haltija, jos elintarveJautakunta esittää hänelle 
vaatimuksen tavaran myymisestä, on useim-
missa. tapauksissa tilaisuudessa salaa myymään 
tavaran, ennenkuin kuvernöörin päätös tavaran 
myyttämisestä ehditään saada. Näinollen eh-
dotti Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta, että 
Senaatti elintarvelain 20 §:n nojalla antaisi ensi 
tilassa sellaisen täydentävän määräyksen, että JQS 
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elintarvelautakunta edellämainitun 3 pykälän m1t-
kaisesti vaatii tavaraa myytäväksi, multa haltija 
ei siihen suostu, joutuu tavara heti hukkaamis
kiellon alaiseksi. 

J o tällaisenaan on kuitenk in puheenalainen 
eJintarvelain säädös elintarvelautakuntain käy-
tettävänä niiden pyrkiessä saattamaan yk-
sityisten liikkeiden ja henkilöiden keinottf"lu-
tarkoit,uksessa hankkimia dintarvevarustoja jui· 
kiseen kauppaan. Tämän johdosta näyttää ole-
van syytä kehoittaa {'Iintarvelautakuntia, jos 
ne tietävät jollakin välittäjiillii olevan rajahinnah-
ahdsta tavaraa melkoista enemmän kllin mitä 
hän tarvitsee perhettään tai palvelus- ja työvii-
kf'ään varten, tai sitten muun elinkeinon kuin 
kaupan harjoittamiseen, viipymättä yllämuini-
tun lai nk ohrlan nojalla vaatimaan täll aista vä-
littäjää myymäiin tavaransa rajahintoihin , ja, 
jos hän kieltäytyy sitä tekemästä, he-ti pyyhi-
mään läänin kuvernööriä tavaran myyttämään 
mieluummin rajahintaa 111 %:ia halvemma lla. 

Edelläesitetyn nojaIIn pyytää Kuntainväl inen 
E lintarvetoimikunta kunnioittaen ehdottaa Ku-
lutuskeskuk sien clintHl'vclautakuntain edustaja-
kokouksen lausuttavaksi: 

1. lUamnme eiintarvdautakuntia ke
haUetaan larmokkaast-i valvomaan elintar
peilfa keinaUetevia liikkeitä ja henkilöitä 
["ekii 1'(/iahinnan ala,isiin lavaroihin nähden 
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käyttämään hyväksem eliniarvelain 3 §:n 
tarjoamaa keinoa raiahinnasta tai sitä 
afetmnaslak in myyttää iuli"isestll kaupasta 
pillätettyjä clintarpcila. 

2. K okous kehoiUaa hallitusla ensi ti
lassa antamaan sellaisen mainittua elinlar
velain säädöstii täydentävän lIlääräiJksen. 
/'Uä tavara, joka eli71iarveLain 3 §:n mukais 
seaU on vaadittu myytäväksi, joutuu, ellei 
haltija suostu sitä myymään, hdi hukkaa
miskielLon alaisek$'i. 

, 
Elintarverikosten rankaiseminen. 

Elintarvcsäädöksien noudattamista on suu-
resti hcikontanut se seikka, ~ttä rikokset niitä 
vastaan vain harvoin ovat tu lleet rangaistuiksi 
ja s illoi nkin va rsin lievästi. Tä mä on osaksi joh-
tunut syyttäjäv ira nomaist en leväperäisyydcstä, 
osaksi oikeudenkäyntimmc hitaudesta ja osa ksi 
t uomio istuinten kannasta tämän luon toisia ri-
koksia arvosteltaessa. 

Syyttäjäviranomaisille on maan. prokuraattori 
äsken antanut kehoituksen ripeämmin ja kovem-
min käymään puheenalaisiin rikoksi in käsiksi. 
Sen lisäk si olis i ajatcltavissa cl·ityisten syyttäjäin 
määräämistä, joiden puoleen eli ntarvelautakun-
nat saattaisivat kääntyä huomatessaa n elintar-
vesäädöksiä rikottav:m. 

Oikeudenkäyntimme hitaus erity isesti maa· 
seudulla antaa ehkä aihetta siirtää tällaiset ri-
kokset r8astuvanoikeuksicn käsiteltäv iksi, kuten 
t\lllil·ikosten laita jo o n. 
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Tuomioistuinten Jiantaan ei hallituksella tie-
t enkään ole oikeutta vaikuttaa, mutta sen sijaan 
olisi harkittava hallinnollist en, kuvernöörien pää-
töksillä tuomittavien sakkorangaistusten käy-
täntöön ottamista . E lintarvesäädökset tarkoit-
tavat yhteiskunn an suojaamista sodan aiheutts-
misså poikkeuksellisissa oloissa ja niiden rikko-
minen on turmiolliseen vaikutuksecnsa samoin -
kuin inhimillisen ja kansallisen yhteistuntccn 
puutteeseen nähden verrattavissa maata vihol-
lista vastaan puolust avan sotajoukon vahingoit-
tamiseen. Viimemainitun luontoiset rikokset 
käsitellään kaikissa maissa sodan aikana taval-
lisuudesta poikkeavalla erikoisen nopealla ja 
päättävälIä , tavalla. l\lenemättä lä himainkaan 
niin pitkälle kuin sotalaitosta vastaan tehtyihin 
r ikoksiin nähden on tunnustettu yleisen oikeus-
tajunnan mukaiseksi, ei todellakaan olisi liika -
naista saada el intarpeilla keinottelevat henkilöt 
viivytyksettä tuomitu iksi huom}lttaviin sakkoi-
hin.' Sitävastoin ei olisi paikallaan ilman sään-
nöllisen tuomioistuimen tutkintoa tuomita ke-
tään vapautensa menettäneeksi, vankeusrangais-
tukseen. Säännön mukaisen oikeudenkäynnin 
hitaus ja val'i?vaisuus clintarvealalla suojaa yh-
teiskunt aa vahingoittavaa keinottelua ja epäre-
hell isyyttä kunniallisten kansalaisten kustannuk-
sella, jotka rehellisyytensä' pa lkaksi jäävät vä-
hemmän ravinnon varaan. 

Lähtemättä lopullisia ehdotuksia tekemään 
edelläkosketeltuihin asioihin nähden ehdottaa 
kuntainvälinen Elintarvetoimikunta Kulutusk es-
kuksien ElintarvcJautakuntain edustajakokouk-
sen Jausuttavaksi: 
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K 01.:011$ kehoillaa /tallit1lsla ensi tilassa ryh
tymään tarkoituksenmukaisi1:n toimenpiteisiin 
elinlarocsiiädöl,siä vaslaan tehtyjen rikosten 
sallitamiseksi rangaistuksen alaisiksi ja mikäli 
tämän aikaansaamiseksi larpeeUisla on, val
mislam(Jtm edusl.:un-nalle {'sityksen elintarve-. 
lain 1n1l1/tlamisfksi. 



· Elintarpeiden tuotannon edistäminen 
sekä yhteiskunnallisen järjestyksen Ja 

lain k~ nnioituksen säilyttäminen. 
Useita edelläesitettyjä kysymyksiä käsiteltäes-

sä on jo kosketeltu elintarpeiden "tuotannon edis-
tämistä. Niissä ma issa, joissa cl'ilaatuisia elin -
tarpeita riittävästi voidaan tuottaa tai maahan 
tuoda, ei eliota rvekysymys kaipaakaan muuta 
valtion järjestelyä, kuin tämän tuotannon ja 
tuonnin tukemista. Vasta silloin kuin joitakin 
c1 intarpeita tai kaikkja elintarpeita yhteensä on 
a ikaansaatavissa vähemmän kuin kansa on tot-
tunut käyttämään, täytyy valtion ryhtyä niiden 
jakoa järjestämää,n. :Mutta t iet enkin on tämä 
jakokin sitä helpompaa kuta enemmän elintar-
peita on ja lopulta riippuu mahdollisuus hankkia 
kansalle riittävä ravinto elintarpeiden kokonais-
määrästä . Sikäli kuin maahan tuonti vaikeutuu 
tai käy mahdottoma ksi, saa niin ollen oma el in-
t a rpeiden tuotanto ratkaisevan merkityksen ei 
a inoastaan kansan vastaiseen taloudelliseen riip-
pumattomuuteen nähden, vaan jo hetken elämis-
mahdolli$uuksien turvaamiseksi. K a nsan me-
nestystä valvovan hall ituksen t ulee senvuoksi 
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a lati kohdistaa mitä tarkin huomio clintul'pcidcll 
tuotannon ed istämiseen. 

Tätä tehtävää vaikeuttaa meidän maassamme 
suuresti se seikka, että me venäläisen sOI"tohalli -
lukscn estäminä niin myöhään pääsimme valtion 
toimen pite in vaikuttamaan clintarvckysy myk-
semmc ratkai suun. To imenpiteet t uotannon 
edistämiseksi kantavat näet hedelmiä vasta ver-
ratta in pitkän ajan kuluttua. Leipäviljan lisää-
minen kysyy siinäkin tapauksessa, että valmista 
maat a on k~ytcttävänä, ainakin muutamia kuu-
kausia, mlltt.a y leensä vuoden. Uutisv iljelyk-
secn tarvitaan vielä pitempi aika. Maitotuo-
tan to on, jos väkirehuja voidaan maahan tuoda, 
kylläkin nopeasti lisältävissä. mutta mikäli tätii. 
keinoa ei ole, tarv itaa n vuosien työtä maan rehu -
aineiden lisäämiseksi viljelyksiii laajentamalla ja 
karjakannan enentämiseksi nuorta I5m·jaa kas-
vattamalla. 

Vielä va ikeammaksi käy kysymys clintarpeiden 
tuotanno n lisäämisestä sen vuoksi, että se usei n 
joutuu risti riitaan nykyhetken nälän tyyd yttii-
niistä vaativa in toimenpiteiden kanssa. Kuoren 
karjan kasvattaminen vä hentää ihmisravinnoksi 
käytettävän maidon määrää , kuten vuosi sitten 
saimme kokea. Kauran käyttämin cn ihm isra-
vinnoksi taas vähentää lehmien ruokintaa ja sitcn 
maidon tuotantoa; samoin vä hentää se maanvil-
jelyksen lantavaroja ja hevosten työvoimaa Ja 

, 
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siten maan vastaisia IcipnvarojH. Karjan säi · 
ly t t.iiminclI maitotuotann on y lläpi tiimi ,<;ck1>i vii -
hcn tiiii ra vi nnoksi käytctt iiviiii liha miiäräii. j . n. c. 
Täten on ni in ()nncttomu~t i asinnln ita, cttå kuta 
vä hemmä n nw intoit on, s i't ii vaikeamma ksi käy 
myöski n sen tuottaminen vasta isuutta varten . 
Toisin sanoen: useat t oimenpiteet elintarpeiden 
saannin lisäämiseksi tällä hetkellä vähentää mah-
d ollisuuk sia saada n iitä vasl 'cdcs ei ain 08'itaa n 
siten. että kulutetaan olemassa olevia varastoja , 
vaan myös sit en, että vähennetään elin ta rpeiden 
vastaista tuot antoakin. Kun lisiiksi vielä on t ie-
tämiitöntä, milloin t aa s voidann muua lta t uod a 
maahamme c1in tarpcita pula n lieventä m iseksi, 
on sitä vaikeampi valita oikea keskitie hetken tai 
lähi njan ravinnon tar peen välillä toiselta puolen 
ja t uotannon ylläpiläm isen ja edistämisen välill ä 
toiselta pU9len. Ilmeist ä on, että niukka ravin to 
nykyisin ja mahdollisuus elää vast edes, on pa-
rempi kuin runsaampi rav into nyt ja yhä SUII-

rempi kurjuus tulevaisuudessa. 
Mutta tämänkin periaatt een sovittamista vai-

keuttaa se seikka, että historia llisii n syih in perus-
tuvat , syvät yhteiskunnalliset ristiriidat ovat ja-
kaneet kansamme tois illeen vihamielisiin luokkiin, 
että t oisin sanoen suuressa määrin puuttuu sitä 
»hyvää tahtoa», joka on ta rpeen, jotta ka ikki a lis-
t uisivat niukkaan ravintoon. Eli ntarpeiden tuot -
tnj at pitäviit viljelijän voimakkaaII n vai stolla. k ii n-
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nl oikeudcstnan saada riittävässä m1i1il'in ravinto-
IUwn kä yttää onutl]n kovalla työlliiiin tuottn-
lIIiansu dinlarpeita ja kuJut.uskeskllk,<;iell aSHk-
knut, jotka tekeviit nnllltn y.hteiskunnnlJe hyö-
dyllistä työtä, vetoovat. yh teiskunnan velvolli-
suuteen hankk ia heillekin I'i ittävä rav in to. Toi-
sella puolella uhkaa kieltäytyminen alistua val-
tioll jäl'jestelyihin, toisella puolella aseellinen ka-
pina valtiota vastaan. Sitcn saattaa nykyhetkm 
I'Rvintomäärien vähentiiminen c1inturpciden vas-
taisen tuotannon hyväksi johtaa valtion toimi-
mahdollisuuksien ja yht eiskuntaelämän tuh ou-
tu miseen. l tscssään kyllin va ikeata el intarve-
kysymystä vaikeuttaa, sekä pyrittäessä tuotnn-
t.oa edistämään että huolehdittaessa järkiperäi-
sestä jaost a, lain ja la illistcn määräysten ennen 
nauttiman kunnioituksen nl'vclu ttava vähene-
minen kansassamme. 

Kuntainviilinen EJintarvetoimikunta katsoo 
edelläesitetyn nojalla olevan syytä ehdottaa Ku-
lutuskeskuksien elintarvclautakuntain f'dustaja-
kokouksen lausuUavaksi: 

1. Elintarpeiden oikeudenmukaisen jaon 
ohella lulee valtion huolehtia niiden tuotannon 
mahdollisimman voimakkaasta ed-islämiseslä 
suosimalla elintarpriden tuottajain työtä ennen 
muuta yltteisl...,.mnallll tätä nykyä f.!ähemmän 
välttämätöntä työtä helpottmnalla rli-nlarpeiden 
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l'uolannolle tarpeellisten raaka-aineidnt ja työ
välineiden saantia ja ralwlliscstikin tukemalla 
erityisesti uutisviljelystä. 

2. Sekä elintarpeiden tuotannon edistämistä 
että niiden oikeudenmukaista jakoa larkoiUa
vien toimenpiteiden menestymis~n edellytyk
senä on, että yhteiskunnaUinen järjestys maas
samme såilyy ja tah'ia ynnä laillisia määräyk
siä ehdottamaat-" noudatetaan. 



Teollisuustuotteiden kaupan saan-
nösteleminen. 

Ne lukuisat tänä syksynä vallinneen ti lanteen 
yhteydessä olevat elintarvekysymykset, joita 
Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta, pyrkies-
sään tukemaan valtion järjestelyä, on käsitellyt 
puolentoista kuukauden aikana, ovat estäneet 
sitä toistaiseksi k iinnittämästii huomiota teoll i-
su ustuotteiden alalla tarpeelliseen järjestelyyn. 
Epäilemättä olisi kuitenkin aihetta valtion ryh -
tyä järjestämään sellaisten teollisuustuotteiden 
kau'ppaa, joita valmisteta~n kotimaista kulu -
tusta varten. Elinkustannul::sia kohottavat ny-
kyisin su uresti vaatetustavarain ja kenkäin no-
peasti nousevat hinnat alentaen osaltaan raham-
me arvoa. Tämä hintain kohoaminen ei ensi 
sijassa johtune teollisuuslaitosten kylläkin run-
saista voitoista, vaan pikemmin raaka-aineillen 
hintain noususta sekä tukku- ynnä vähittäismyy-
jäin ottamista suul'ista välitys palkkioista. Näyt-
tää senvuoksi olevan mahdollista jo järjestämällä 
Jlu heenalaisten tuotteiden kauppaa aina.kin eh-
käistä nousun jatkumista. Ja kun teollisuuslai-
tosten etujcn mukaista ei olc, cttii välikädet n08-

\ 
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tavat niiden tuotteiden hintoja, voinee hallitus 
loivoa saavansa teollisuutemme johtomiesten 
kannatus hinlain alentamista lurkoittavaan sään-
nöstelyyn. J os v91tio sen lisäksi saattaa edistää 
raaka-aineiden saantia, voisi se tuotantok ustan-
nuksia alentamallakin vaikuttaa pu hcenaluistcn, 
sanan laajassa merkityksessä clintarpeisiin luet-
lavain tuotteiden hintaan. 

Mitä maJ1dollisuuksia edclläkosketclluissH. su h-
teissa eri tavarain alalla on menestyksellisiin loi-
menpiteisiin valtion puolelta, on kuitenkin selvi-
tettävissä va in neuvotteluilla asianomaista alaa 
cdustavain 'henkilöiden kanSSA. Siihen on kui-
tenkin yksin hallituksella tilnisuus. 

Toinen .tärkeä teollisuusryhmä, jonka tuotanto 
on elintal'vekysymyksen kanssa läheisessä· yhtey-
dessä, on maat'alouden tarvikkeita ja työvälineitä 
valmistava teollisuus. On syystä maanviljeli-
jäin taholta huomautettu, ettli rajoittaessnan 
monella tavalla heidän elinkeinonsa vapautta, 
ei valtio tähän asti ole ehkäissyt kuukausi kuu-
kaudelta jatkuvaa heidän tal'vikkeittensa hinnan 
nousua. Rauta, sementti , nahka, maanviljelysko-
neet ja työaseet käyvät yhä kalliimmiksi enentäen 
elintarpeiden tuotantokustannuksia. On tosin 
luonnollista, että hallitus sinu lyhyenä, vain kah-
den kuukauden aikana. jolloin se saatuaan edus-
kunnalta lailliset valtuudet keskeytyksettä toimi 
elintarvekysymyksen järjestämiseksi, ei suora-
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naisen nälänhädän välttämistii tarkoittavilta toi-
miltaan ehtinyt tähän kysymykseen 'puuttua ja 
elokuusta. asti on, kuten tunnettu"elintal;veasiain 
hoito ollut ensin väliaikaisella ja sen jälkeen ko-
kedevalla kannalla. Mutta niinpian kuin halli-
tus taas saa elintarveasia in johdon vakiinnutetuk-
si ja tärkeimmät työt sOI"tulleiden jä l'jestelmäin 
uudestaan rakentamiseksi suoritetuiksi, tulee 
odottaa, että hallitus tarmolla ryhtyy edist.:i.-
mään maataloudessa tarvittavain teollisuusluot- . 
teiden hankkimista nykyistä alemmilla hin-
noilla. 

Tälläkin alalla ovat valtion toimimahdollisuu-
det ensi sijassa selvitettävät neuvotteluilla asian-
omaisia aloja edustavain teollisuusmieslen sekä 
maataloustuottajain järjestöjen kanssa. Vain 
siten on luotavissa pohjaa tarkoituksenmukai-
selle toiminnalle. 

Joskohta Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta 
tätä nykyä on tilaisuudessa vain viittaamaan edel-
läesitettyihin periaatteisiin pitää ne asianmukai-
sella, että Kulutuskeskuksien elintarvelautakun-
tain edustajakokous lausuisi: 

1. Ehkäistäkseen sitä elinkustannuksia ko
hottavaa ja rahamtne arvoa vastaavassa mää
rässä aleniavaa hinnannous1.la, joka yhäti 
jatkuu kot-inUlista kulutusta varten valmistet
tujen teolli$1.lustuotteiden alalla, tulee hallituk-

, 



lien maltdoflislwlla myöten ryhtyä säälmösle
{e'llliiän '1läidenkh~ tuotteiden. kllUppllll. 

2. J:.:(lisliiiikseett elinfarpl'ide'n luofanlOlt ia 
eltkäisläk$ecn niiden hinta·i" "IOI/ sua tulee Iml
lituksen ryhtyii toimenpit('isiin hankkiakseen 
lIuwmJilieliiiiille nykyistä halvempiin hintoi-
hin fIloalaloudesslt tarvittavia tcollisuusluol-
teit(l, 
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