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Hallituksen esitys Eduskunnalle lisäyksistä ja muutoksista 
vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon 

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys 
vuoden 1982 ensimmäiseksi lisämenoarvioksi. 

Tässä lisämenoarvioesityksessä ehdotetaan 
menoihin lisäystä yhteensä 3 08,5 milj. mk, 
mikä aiheutuu vuoden 1981 satovahinkojen 
korvausten loppuosan menoista sekä satovahin
kojen johdosta myönnettävien korkotukilaino
jen korkotukimenoista. 

Vuoden 1981 kolmannen lisämenoarvion 
mukaan vuoden 1981 satovahinkojen korvaa
miseksi viljelijöiden omavastuuosuuden ylittä
viin viljelmäkohtaisiin korvauksiin on tarkoi
tus käyttää yhteensä 340 milj. mk ja yleiskor
vauksiin 100 milj. mk. Mainitussa lisämeno
arviossa myönnettiin satovahinkolain mukaisiin 
korvauksiin lisäystä 110 milj. mk. Aikaisem
milta vuosilta siirtyneet ja vuoden 1982 meno
arvioon sisältyvät määrärahat huomioon ottaen 
on satovahinkolain mukaisiin korvauksiin bud
jetoitu toistaiseksi yhteensä 160 milj. mk, mis
tä 140 milj. mk on osoitettu viljelmäkohtaisiin 
korvauksiin ja 20 milj. mk yleiskorvauksiin. 
Tähän lisämenoarvioesitykseen ehdotetaan otet
tavaksi loppuosa, 280 milj. mk, vuoden 1981 
satovahingoista maksettavista korvauksista eli 
200 milj. mk viljelmäkohtaisiin korvauksiin ja 
80 milj. mk yleiskorvauksiin. 

Satovahinkolain mukaisen omavastuuosuuden 
ylittävät viljelmäkohtaisesti arvioidut määräl
liset vahingot ovat 346,4 milj. mk, joten 
nyt ehdotettavat lisäykset huomioon ottaen 
viljelmäkohtaiset korvaukset voidaan maksaa 
lähes täysimääräisinä. Yleiskorvauksia on tar
koitus maksaa käytettävissä olevien määrä
rahojen puitteissa nautaeläinten lukumäärän 
perusteella suoritettavana korvauksena sekä 
rukiin ja vehnän lisähintana. 

Viitaten vuoden 1981 satovahinkojen joh
dosta myönnettävistä korkotukilainoista annet
tuun lakiin on satovahinkojen korvaamiseksi 
tarkoitus myöntää lisäksi enintään 450 milj. 
mk korkotukilainoja. Näistä arvioidaan aiheu
tuvan valtiolle korkotukimenoja vuonna 1982 
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noin 28,5 milj. mk, mikä ehdotetaan lisäyk
senä satovahinkojen johdosta myönnettävien 
korkotukilainojen menoihin. 

T asapainotus. Liikevaihtoveroa arvioidaan 
kertyvän momentille 11.04.01 130 milj. mk 
aiemmin arvioitua enemmän. Viljan tuonti
maksuja arvioidaan kertyvän kuluvana satokau
tena yhteensä 360 milj. mk, mikä on 60 milj. 
mk aiemmin arvioitua enemmän. Lisäys aiheu
tuu viljan tuonnin lisääntymisestä. Tuonti
maksutulot momentilla 11.06.02 lisääntyvät 
tämän johdosta 60 milj. markalla. Eduskun
nalle annetaan esitys tuontikaupparahastosta 
annetun lain muuttamiseksi siten, että rahas
ton varoja voidaan siirtää valtiovarastoon myös 
muulloin kuin lain voimassaolaajan päättyessä. 
Tämän johdosta tuontikaupparahastosta ehdote
taan siirrettäväksi 50 milj. mk valtiovarastoon 
momentille 12.32.60 (Siirto tuontikauppara
hastosta). Momentin 30.29.60 (Siirto vilja
varastorahastoon) määräraha 15 milj. mk eh
dotetaan jätettäväksi siirtämättä viljavarasto
rahastoon. Lisäksi ehdotetaan, että alamomen
tille 30 .31.41.2 (Maataloustuotteiden vienti
tuki) budjetoiduista varoista jätetään käyttä
mättä 50 milj. mk ja momentille 30.33.45 
(Naudanlihan tuotantosopimuspalkkiot) budje
toiduista varoista jätetään käyttämättä ja vuo
delle 1983 siirtämättä 7 milj. mk. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
Eduskunta päättäisi hyväksyä lisäyksenä vuo
den 1982 menoarvioon seuraavat määrärahat: 

Momentin 30.31.43 (Muu maatalou
den hintapoliittinen tuki) alamomentille 
3 (Satovahinkojen korvaaminen) ehdo
tetaan lisäystä 280 000 000 mk, mistä 
200 000 000 mk viljelmäkohtaisiin kor
vauksiin ja 80 000 000 mk yleiskor
vauksiin. 

Momentille 30.32.46 (Satovahinko
jen johdosta myönnettävien korkotuki-
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lainojen menot) ehdotetaan lisäystä 
28 500 000 mk vuoden 1981 sato
vahinkojen johdosta myönnettävistä 
korkotukilainoista annetun lain mukai
sista lainoista luottolaitoksille suoritet
tavia korkohyvityksiä varten. 

Samalla ehdotetaan momentille 
11.04.01 (Liikevaihtovero) lisäystä 
130 000 000 mk ja momentille 11.06.02 
(Tuontimaksut) lisäystä 60 000 000 mk 
sekä momentille 12.32.60 (Siirto 
tuontikaupparahastosta) merkittäväksi 
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50 000 000 mk. Lisäksi ehdotetaan, 
että jätetään toteuttamatta momentilla 
30.29.60 (Siirto viljavarastorahastoon) 
15 000 000 markan siirto ja että ala
momentille 30.31.41.2 (Maataloustuot
teiden vientituki) budjetoiduista varois
ta jätetään käyttämättä 50 000 000 mk 
sekä että momentille 30.33.45 (Nau
danlihan tuotantosopimuspalkkiot) bud
jetoiduista varoista jätetään käyttämättä 
ja vuodelle 1983 siirtämättä 7 000 000 
mk. 
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