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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kasvinjalostustoimin
nan edistämisestä annetun lain 2 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä vuon
na 1977 annetun lain mukaan peritään kau
passa myytävästä siementavarasta kasvinjalos
tusmaksua. Kasvinjalostajille jaetaan kasvinja
lostustukea määrä, joka vastaa perittyjen kas
vinjalostusmaksujen määrää. Maksun suuruus 
on säädetty laissa. Esityksessä ehdotetaan kas
vinjalostusmaksujen suuruuden korottamista 

määrällä, joka vastaa lähinnä hinta- ja kustan
nustasossa tapahtunutta muutosta. 

Koska lakiesitys liittyy vuoden 1983 tulo
ja menoarvioesitykseen, se tulisi käsitellä tulo
ja menoarvion käsittelyn yhteydessä. Laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päi
päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (896/ 
77) mukaan, joka tuli voimaan seuraavan vuo
den heinäkuun 1 päivänä, on kaupan pidettä· 
västä, laissa mainittujen pelto- ja nurmikkovil
jelyyn käytettävien kasvilajien siementavarasta 
suoritettava valtiolle kasvinjalostusmaksua. Val· 
tion tulo- ja menoarvioon on lain mukaan otet· 
tava vuosittain kasvinjalostustoiminnan edistä
miseen käytettäväksi määräraha, joka vastaa 
s.i!tä määrää, jonka arvioidaan kysymyksessä ole
van vuoden aikana kertyvän muusta kuin maa
talouden tutkimuskeskuksen toimesta jalostet· 
tujen lajikkeiden siementavarasta lain nojalla 
suoritettavina kasvinjalostusmaksuina. Lain mu
kaan suoritetaan sanotusta määrärahasta muille 
kasvinjalostajille kuin maatalouden tutkimus
keskukselle kasvinjalostustukea määrä, joka vas
taa jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta 
kannettujen maksujen määrää. Kasvinjalostus
tukea voidaan suorittaa myös ulkomaiselle kas-
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vinjalostajaJle edellyttäen, että suomalaisella 
kasvinjalostajalla on vastavuoroisesti oikeus saa
da vastaavaa tukea ulkomaisen kasvinjalostajan 
kotimaassa. Se osa määrärahasta, joka vastaa 
lajikkeettomasta ja osaksi ulkomaisten lajikkei
den siementavarasta pedttyjä kasvinjalostus
maksuja, ja jota ei jaeta kasvinjalostajille suo
raan kasvinjalostustukena, käytetään kotimai
sen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen ja sii
hen liittyvään tutkimukseen. 

Hyväksyessään mainitun lain eduskunta edel
lytti, että maatalouden tutkimuskeskuksen kas
vinjalostuslaitokselle osoitetaan tutkimuskes
kuksen lajikkeista kertyviä kasvinjalostusmak
suvaroja vastaava lisäys. Maatalouden tutkimus
keskukselle on tulo- ja menoarviossa vuosittain 
osoitettu kasvinjalostustoimintaan erillinen 
määräraha, joka vastaa maatalouden tutkimus
keskuksen toimesta jalostettujen lajikkeiden 
siementavarasta suoritettavien kasvinjalostus
maksujen arvioitua määrää. 

Kasvinjalos.tusmaksun suuruus määrätään 
laissa. Maksut ovat nykyisin kasvilajiryhmit
täin sadalta kilolta seuraavat: 
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vilja- ja palkokasvit ..... . 
nurmi- ja nurmikkokasv1t .. 
öljy- ja kuitukasvh ....... . 
peruna ............... . 

1,70 mk 
12,00 mk 
30,00 mk 

0,35 mk 

Lain voimaantulon jälkeen maksuja ei ole 
korotettu. Lakia vuonna 1977 säädettäessä 
maksu vrustasi viJ.ja- ja nurmikkokasveilla · run
sasta yhtä prosenttia siementavaran myyntihin
nasta. Öljykasveilla ja perunalla maksun suu
ruus määrättiin lähinnä niin, että siitä aiheu
tuva kustannus hehtaaria kohti laskettuna tuli 
suhteellisesti saman suuruiseksi kuin viljoilla. 

Kasvinjalostustoiminnan edistämi-sestä anne
tun lain säätämisen jälkeen ovat siementavaran 
hinnat meillä vuosina 1977-1981 viljakasveil
la nousseet keskimäärin 70~100 %. 

Tapahtunut kustannus- ja hintatason nousu 
huomioon ottaen tulisi kasvinjalostusmaksujen 
suuruutta tarkistaa. 

Kasvinjalostusmaksun suuruutta arvioitaessa 
on aihetta kiinnittää huomiota myös muissa 
maissa perittävien vastaavien kasvinjalostajan
orkeusmaksujen suuruuteen. Useimmissa Eu
roopan maissa on säädetty kasvinjalostajanoi
keuksia koskeva laki, jonka mukaan kasvinja
lostajalla on keksijän- ja tekijänoikeuteen rin
nastettava oikeus saada pieni korvaus siltä, joka 
käyttää lajiketta kaupallisesti hyväkseen. Mei:l
lä tämä lainsäädäntö on toistaiseksi korvattu 
edellä mainitulla kasvinjalostustoiminnan edis
tämistä koskevalla lailla. Kasvinjalostajanoikeus
maksut ovat huomattavasti korkeammat kuin 
meillä peritty kasvinjalostusmaksu, ja tämä ero 
on viime vuosina entisestään kasvanut. Kasvin
jalostajanoikeusmaksujen suuruus sataa kiloa 
kohti ja markoissa laskettuna on esi-merkiksi 
Ruotsissa viljalajikkeista noin 7-8 markkaa 
ja Hollannissa perunalajikkeista noin 4-5 
markkaa. Yleisesti kasvinjalostajanoikeusmak
sujen suuruus on nykyisin noin 4 prosenttia 
siementavaran hinnasta. 

Edellä mainittu hintojen ja kustannusten nou
su sekä ulkomailla peri:ttävien kasvinjalostajan-

oikeusmaksujen suuruus huomioon ottaen kas
vinjalostusmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 
keskimäärin 70 prosenttia. Kun perunasta pe
rittävä maksu on ollut kovin pieni, ehdotetaan 
sitä korotettavaksi niin, että se vastaisi nom 
puolta prosenttia siemenperunan hinnasta. 

2. E s i t y k s en t a 1 o u d e lli se t 
vaikutukset 

Kasvinjalostusmaksujen kertymä on vuosina 
1979-1981 vaihdellut 2.3-2.8 milj. mark
kaan vuodessa. Maatalouden tutkimuskeskuk
sen kasv~njalostuslai:toksen osuus tästä kerty
mästä on ollut 500 0001-600 000 markkaa. 
Lain edellyttämän vastavuoroisuuden perusteel
la on ulkomaisille kasvinjalostajille, ruotsalai
sille, tanskalaisille ja hollantilaisille, suoritettu 
kasvinjalostustukea yhteensä 700 000-900 000 
markkaa vuosittain. Ulkomailta on vastaavasti 
saatu kasvinjalostusmaksuja noin 70 000 mark
kaa. Kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edis
tämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen on 
vuosittain myönnetty noin 500 000-600 000 
markkaa. 

Nykyisen siementavarakaupan laajuuden pe· 
rusteella arvioiden kasvaisi kasvinjalostusmak
sukertymän suuruus lainmuutoksen johdosta 
noin 1.7 milj. markkaa. 

3. Voimaan t u 1 o 

Esitys liittyy vuoden 1983 tulo. ja meno
arvioesitykseen ja on tarkohettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on 1tarkoitettu saattaa voi
mg,an 1 päivänä tammikuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: muutetaan ~svinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päi~ 
vän.ä j.oulukuuta 1977 annetun [ain (896/77) 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

2 § 

~svinjalostusma:ksu on kultakin täydeltä sa
dalta kilolta, pakkauksen paino mukaan luet
tuna, tkasvila.jiryhmi:ttäin seuraava: · 

vilja- ja palkokasvit . . . . . . . . 3,00 mk 
nurmi- ja nurmikkokasviit .. · 20,00 mk 
öljy- ja kuitukasv1t . . . . • . . . . ~0,0{3o, mk 
peruna .....•......... , ~ ;1,20 mk 

3 

Tämä laki Jtulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Taisto Tähkämaa 
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Liite 

Laki 
kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 2 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päi. 
vänä joulukuuta 1977 annetun lain (896/77) 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 s 
Kasvinjalostusmaksu on kultakin täydeltä sa

dalta kilolta, pakkauksen paino mukaan luet
tuna, kasvilajiryhmittäin seuraava: 

vilja· ja palkokasvit ............... . 
nurmi- ja nurmikkokasvit ......... . 
öljy- ja kuitukasvit ............... . 
peruna ......................... . 

mk 
1,70 

12,00 
30,00 
0,35 

Ehdotus 

2 § 

Kasvinjalostusmaksu on kultakin täydeltä sa
dalta kilolta, pakkauksen paino mukaan luet
tuna, kasvilajiryhmittäin seuraava: 

vilja- ja palkokasvit ............... . 
nurmi- ja nurmikkokasvit ......... . 
öljy- ja kuitukasvit ............... . 
peruna ......................... . 

mk 
3,00 

20,00 
50,00 

1,2@ 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 


