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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon ja sianlihan 
vientikustannusmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalouden markki
noimisvastuuosuuden kattamiseksi maidon vien
tikustannusmaksu koeotettavaksi väliaikaisesti ny
kyisestä 2,5 pennistä litralta 5,5 penniin litralta. 

Koeotettua maksua olisi suoritettava tammikuun 
1 päivän ja heinäkuun 31 päivän 1985 välisenä 
aikana vastaanotetusta maidosta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 
annetun lain (1101/82) mukaan valtiolle on 
vuosilta 1983-1985 suoritettava maidon ja sian
lihan vientikustannusmaksua. Maidon vientikus
tannusmaksua ei kuitenkaan suoriteta maidosta, 
joka on tuotettu Lapin läänissä ja eräissä Oulun 
lääniin kuuluvissa kunnissa. 

Maidon vientikustannusmaksun suuruus oli 
vuoden 1983 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta 
1 penni litralta. Kesäkuun 17 päivänä 1983 ja 
marraskuun 4 päivänä 1983 annetuilla laeilla 
(511183 ja 828/83) korotettiin maidon vientikus
tannusmaksu ensin 5 penniin litralta ja sen 
jälkeen vielä 7, 5 penniin litralta. Marraskuun 
9 päivänä 1984 annerolla lailla (749/84) vienti
kustannusmaksu alennettiin 2, 5 penniin litralta. 
Lain 3 §:n nojalla annetuilla valtioneuvoston 
päätöksillä (391183 ja 520/83) korotus 5 penniin 
litralta tuli voimaan toukokuun alusta ja korotus 
7,5 penniin heinäkuun alusta 1983. Alennus 
2, 5 penniin tuli voimaan valtioneuvoston pää
töksellä (645/84) syyskuun 1 päivänä 1984. 

Maatalouden markkinointineuvosto on 5 päi
vänä marraskuuta 1984 ehdottanut, että maata
louden markkinoimisvasruuosuuden kattamiseksi 
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maidon vientikustannusmaksua olisi korotettava 
3 pennillä litralta tammikuun 1 päivän ja heinä
kuun 31 päivän 1985 väliseksi ajaksi. Samalla 
markkinointineuvosto ehdotti, että meijerit suo
rittaisivat korotuksen viimeistään 31 päivänä elo
kuuta 1985. 

Maatalouden markkinointineuvoston ehdotuk
sen mukaisesti ehdotetaan maidon ja sianlihan 
vientikustannusmaksusta annetun lain 6 §:n 
1 momentti muutettavaksi väliaikaisesti siten, et
tä maidon vientikustannusmaksun suuruus on 
5,5 penniä litralta. Koeotettua vientikustannus
maksua olisi suoritettava maidosta, joka on vas
taanotettu tammikuun 1 päivän ja heinäkuun 
31 päivän 1985 välisenä aikana, mainitut päivät 
mukaan luettuina. 

Maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 
annetun lain 10 §:n mukaan vientikustannus
maksun suorittamiseen velvollisen on oma-aloit
teisesti suoritettava vientikustannusmaksu kunkin 
kalenterikuukauden aikana vastaanottamastaan 
maidosta maatilahallituksen postisiirtotilille vii
meistään seuraavan kalenterikuukauden 25 päi
vänä. Maatalouden markkinointineuvosto on eh
dottanut, että maksuvelvolliset meijerit suorittai
sivat korotetun maksun vasta väliaikaisesti voi
massa olevan korotuksen Voimassaoloajan päätty
misen jälkeen elokuussa 1985. Tämän mukaisesti 
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ehdotetaan lakiin lisättäväksi väliaikaisesti uusi 
10 b §, jonka mukaan tammikuun 1 päivän ja 
heinäkuun 31 päivän 198 5 väliseltä ajalta suori
tettavasta maidon vientikustannusmaksusta 
3 penniä litralta on suoritettava yhtenä eränä 
viimeistään 25 päivänä elokuuta 1985. Voimassa 
oleva 2,5 pennin vientikustannusmaksu on suori
tettava kunkin kuukauden aikana vastaanotetusta 
maidosta normaalisti viimeistään seuraavan ka
lenterikuukauden 25 päivänä. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotetun korotuksen arvioidaan lisäävän mai
don vientikustannusmaksun tuottoa vuonna 1985 
noin 51 miljoonaa markkaa. Kun tuotto nykyisen 

2, 5 pennin vientikustannusmaksun mukaan on 
arvioitu 69 miljoonaksi markaksi, kertyisi maidon 
vientikustannusmaksua vuonna 1985 noin 120 
miljoonaa markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä sovellet
taisiin maitoon, joka on vastaanotettu tammi
kuun 1 päivän ja heinäkuun 31 päivän 1985 
välisenä aikana, mainitut päivät mukaanluettui
na. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 30 päivänä joulukuuta 1982 

annetun lain 6 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 9 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa (749/84), sekä 
lisätään väliaikaisesti lakiin uusi 10 b § seuraavasti: 

6 § 
Maidon vientikustannusmaksun suuruus on 

5, 5 penniä litralta. 

10 b § 
Poiketen siitä, mitä 10 §:n 1 momentissa on 

säädetty, on tammikuun 1 päivän ja heinäkuun 
31 päivän 1985 väliseltä ajalta, mainitut päivät 
mukaanluettuina, suoritettavasta 6 §:n 1 mo-

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1984 

mentin mukaisesta vientikustannusmaksusta 3 
penniä litralta suoritettava maatilahallituksen 
postisiirtotilille yhtenä eränä viimeistään 25 päi
vänä elokuuta 1985. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ma1toon, joka on 
vastaanotettu tammikuun 1 päivän 1985 ja hei
näkuun 31 päivän 1985 välisenä aikana, mainitut 
päivät mukaanluettuina. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 30 päivänä joulukuuta 1982 

annetun lain 6 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 9 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa {749/84), sekä 
Iisätäiin väliaikaisesti lakiin uusi 10 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Maidon vientikustannusmaksun suuruus on 

2,5 penniä litralta. 

Ehdotus 

6 § 
Maidon vientikustannusmaksun suuruus on 

5,5 penniä litralta. 

10 b § 
Poiketen szitä, mitä 10 §:n 1 momentissa on 

säädetty, on tammikuun 1 päivän ja heinäkuun 
31 päivän 1985 väliseltä ajalta, mainitut päivät 
mukaanluettuina, suoritettavasta 6 §:n 1 mo
mentin mukaisesta vientikustannusmaksusta 3 
penniä litralta suoritettava maatilahallituksen 
postisiirtotilille yhtenä eränä vzi.meistiiiin 25 päi
vänä elokuuta 1985. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan maitoon, joka on 
vastaanotettu tammikuun 1 päivän 1985 ja hei
näkuun 31 päivän 1985 välisenä aikana, mainitut 
päivät mukaanluettuina. 




