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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen kor
vaamisesta annetun lain 3 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksc:n tarkoituksena on muuttaa satova
hinkojen korvaamisesta annetun lain 3 §:ää si
ten, että tulo- ja menoarviossa satovahinkojen 
korvaamiseen osoitettujen määrärahojen osoit
tautuessa riittämättömiksi voitaisiin korvausten 
suorittamista varten myöntää lisäystä paitsi va-

rainhoitovuonna annettavassa lisämenoarviossa 
myös muissa menoarvioissa. 

Laki on tarkoitus salmaa voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun se on käsitelty edus
kunnassa. 

PERUSTELUT 

Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 
(530/75) 3 §:n 2 momentin mukaan voidaan, 
mikäli satovahinkojen korvaamiseen vuosittain 
otettu määräraha osoittautuu riittämättömäksi, 
myöntää, .varainhoitovuoden aikana korvausten 
suorittamista varten tulo- ja · menoarviossa li
säystä. Säännös merkitsee sitä, että tarvittava 
määräraha on otettava sen vuoden lisämeno
arvioon, jonka aikana tapahtuneista satovahin
goista määrärahojen lisäystarve on johtunut. 

Vuoden 1981 satovahinkokorvauksia käsi
teltäessä on osoittautunut tarpeelliseksi, että 
määrärahojen lisäys tulisi voida tarvittaessa 
osoittaa myös muussa kuin kysymyksessä ole
van varainhoitovuoden aikana annettavassa 
menoarviossa. Tämä johtuu siitä, että satova
hinkovuoden lisämenoarviota annettaessa ei 
aina ole tarkoin tiedossa, kuinka suureksi sato
vahinkojen johdosta aiheutuva määrärahojen li
säystarve muodostuu. Vuoden 1981 satovahin
kojen korvaamisen osalta järjestely on tarpeelli
nen myös sen vuoksi, että kuluvan vuoden sa
tovahingoista maksettavat korvaukset on tar
koitus osittain kattaa viljan tuontimaksuilla, 
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jotka kertyvät pääosaltaan vuoden 1982 puo
lella johtuen siitä, että myös viljan tuonti ajoit
tuu suurimmaksi osaksi vuoden 1982 puolelle. 
Vuoden 1981 satovahinkojen osalta tarvittavat 
lisämäärärahat on tarkoitus ottaa kuluvan vuo
den viimeiseen ja vuoden 1982 ensimmäiseen 
lisämenoarvioon. 

Jotta satovahingoista maksettavia korvauksia 
varten osoitettuihin määrärahoihin voitaisiin 
myöntää lisäystä myös muun kuin varainhoito
vuoden aikana annettavassa tulo- ja menoar
viossa, olisi satovahinkolain 3 §:n 2 moment
tia muutettava siten, että säännöksessä asetettu 
rajoitus, jonka mukaan lisäyksen ottamisesta 
voidaan päättää vain varainhoitovuoden tulo
ja menoarviossa, poistettaisiin. Lakiehdotuksel
la ei ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaiku
tuksia, mutta sillä mahdollistetaan satovahin
kojen korvaamiseen osoitettavien määrärahojen 
budjetoiminen useammalle kuin yhdelle vuo
delle. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 3 S:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä hei
näkuuta 1975 annetun lain (530/75) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

3 s 
Mikäli 1 momentissa tarkoitettu määräraha 

osoittautuu riittämättömäksi, voidaan korvaus
ten suorittamista varten myöntää tulo- ja me
noarviossa lisäystä, joka luetaan maataloudes
ta saaduksi tuloksi. Edellä 1 momentissa tar
koitetuissa neuvotteluissa voidaan sopia siitä, 
jaksotetaanko edellä· tarkoitettu lisäys maata-

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1981 

loudesta saadun tulon kehittämistä tarkoittavan 
järjestelmän mukaisissa laskelmissa useammalle, 
kuitenkin enintään kolmelle hinnoitteluajanjak
solle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivän~ 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Taisto Tähkämaa 
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Liite 

Laki 
satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 3 S:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä hei
näkuuta 1975 annetun lain (530/75) 3 S:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Mikäli 1 momentissa tarkoitettu määräraha 
osoittautuu riittämättömäksi, voidaan varain
hoitovuoden aikana myöntää korvausten suo
rittamista varten tulo- ja menoarviossa lisäystä, 
joka luetaan maataloudesta saaduksi ·tuloksi. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa neuvotte
luissa voidaan sopia siitä, jaksotetaanko edellä 
tarkoitettu lisäys maataloudesta saadun tulon 
kehittämistä tarkoittavan järjestelmän mukai
sissa laskelmissa useammalle, kuitenkin enin
tään kolmelle hinnoitteluajanjaksolle 

Ehdotus 

3 s 
Mikäli 1 momentissa tarkoitettu määräraha 

osoittautuu riittämättömäksi, voidaan korvaus
ten suorittamista varten myöntää tulo- ;a me
noarviossa lisäystä, joka luetaan maataloudesta 
saaduksi tuloksi. Edellä 1 momentissa tarkoi
tetuissa neuvotteluissa voidaan sopia siitä, jak
sotetaanko edellä tarkoitettu lisäys maatalou
desta saadun tulon kehittämistä tarkoittavan 
järjestelmän mukaisissa laskelmissa useammalle, 
kuitenkin enintään kolmelle hinnoitteluajanjak
solle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




