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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon ja sianlihan 
vientikustannusmaksusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kun sianlihan tuotanto on tasapainottunut, 
ehdotetaan sianlihan vientikustannusmaksua 
alennettavaksi nykyisestä 25 pennistä kilolta 15 
penniin kilolta. Laki ehdotetaan saatettavaksi 

voimaan heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 
Vientikustannusmaksun muutos on tarkoitus 
saattaa voimaan valtioneuvoston päätöksellä 1 
päivästä tammikuuta 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 
annetun lain (1101182) mukaan valtiolle on 
vuosilta 1983-1985 suoritettava maidon ja sian
lihan vientikustannusmaksua. 

Sianlihan vientikustannusmaksu oli vuoden 
neljän ensimmäisen kuukauden aikana 5 penniä 
kilolta. Kesäkuun 17 päivänä 1983 annetulla 
lailla (511/83) se korotettiin 25 penniin kilolta. 
Lain 3 §:n nojalla annetulla valtioneuvoston pää
töksellä (391183) korotus saatettiin voimaan tou
kokuun alusta lukien. 

Maatalouden markkinointineuvosto on 17 päi
vänä marraskuuta 1983 esittänyt sianlihan vienti
kustannusmaksua alennettavaksi 10 pennillä ki
lolta, koska sianlihan tuotanto on tasapainottu
nut. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maidon 
ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun 
lain 8 §:n 1 momentti muutettavaksi siten, että 
sianlihan vientikustannusmaksun suuruus on 15 
penniä kilolta. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Sianlihan vientikustannusmaksun alentaminen 
vähentäisi maksun tuottoa noin 18 miljoonalla 
markalla. Sianlihan vientikustannusmaksun tuot
to vuonna 1984 olisi noin 27 miljoonaa markkaa. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

Vientikustannusmaksun muutos on tarkoitus 
saattaa voimaan lain 3 §:n nojalla annettavalla 
valtioneuvoston päätöksellä 1 päivästä tammi
kuuta 1984 lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain 8 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 30 
päivänä joulukuuta 1982 annetun lain 8 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa laissa {511/83), näin kuuluvaksi: 

8 § 
Sianlihan vientikustannusmaksun suuruus on 

15 penniä kultakin teurastamoliikkeen harjoitta
jan teurastamalta sianlihakilolta. Vientikustan
nusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräy
tyy tällöin ruhopainon perusteella. 

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1984. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Ltite 

Laki 
maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 30 
päivänä joulukuuta 1982 annetun lain 8 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa laissa (511 183 ), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Sianlihan vientikustannusmaksun suuruus on 

25 penniä kultakin teurastamoliikkeen harjoitta
jan teurastamalta sianlihakilolta. Vientikustan
nusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräy
tyy tällöin ruhopainon perusteella. 

Ehdotus 

8 § 
Sianlihan vientikustannusmaksun suuruus on 

15 penniä kultakin teurastamoliikkeen harjoitta
jan teurastamalta sianlihakilolta. Vientikustan
nusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräy
tyy tällöin ruhopainon perusteella. 

Tämä laki tulee voimillin 
kuuta 1984. 

päivänä 
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