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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuotantotoiminnan alueel
lisesta tukemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tuotantotoiminnan 
alueellisesta tukemisesta annettua lakia muutet
tavaksi siten, että avustuksia ei myönnettäisi 
tämän lain nojalla silloin, kun tuettavan toimin
nan arvioidaan kuuluvan eduskunnan käsiteltävä
nä olevan maaseudun pienimuotoisen elinkeino-

toiminnan edistämisestä annetun lakiesityksen 
sovel tamisalaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu, ei kuitenkaan 
ennen kuin laki maaseudun pienimuotoisen elin
keinotoiminnan edistämisestä tulee voimaan. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta 
annetun lain (533/81) nojalla on valtion avustuk
sia myönnetty teollisuus-, kaivannais-, työ liike-, 
matkailu-, turkistarhaus-, kalastus-, kalanviljely-, 
kauppapuutarha-, taimitarha-, ja turvetuotanto
toiminnan tukemiseksi kehitysalueella sekä nel
jännellä perusvyöhykkeellä siten kuin laissa on 
tarkemmin säädetty. Eduskunnalle annetun maa
seudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edis
tämistä koskevan lakiesityksen mukaan voitaisiin 
myös sen nojalla myöntää avustuksia osittain 
samoihin toimintoihin kuin tuotantotoiminnan 
alueellisesta tukemisesta annetun lain nojalla. 
Toimintoja, joihin tukea voi saada molempien 
edellä mainittujen lakien nojalla, ovat pienimuo
toiseksi katsottava puutarha- ja taimitarhaviljely, 
turkistarhaus, kalanviljely, kalastus ja turvetuo
tanto sekä sellainen kotiteollisuus-, työliike- ja 
matkailutoiminta, jota harjoitetaan alkutuotan
toon käytettävillä tiloilla. Maaseudun pienimuo
toisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun 
lakiesityksen perustelujen mukaan tarkoituksena 
on, että siltä osin, kuin kysymys on mainitunlai-

361321Q 

sista, pienimuotoisina harjoitettavista toiminnois
ta, tukea ei enää myönnettäisi tuotantotoimin
nan alueellisesta tukemisesta annetun lain nojal
la. Tämän johdosta ehdotetaan, että tuotantotoi
minnan alueellisesta tukemisesta annetun lain 
1 §:ää muutetaan siten, että tämän lain mukaista 
avustusta ei myönnetä silloin, kun kysymyksessä 
olevan hankkeen arvioidaan kuuluvan maaseu
dun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistä
misestä annetun lain piiriin. 

2. Esityksen vai tion taloudelliset 
vaikutukset 

Tarkoituksena on keskittää samanmuotoisen 
tuen myöntäminen viranomaiselle, jolle se par
haiten soveltuu. Viranomaisten välistä työnjakoa 
koskevasta järjestelystä ei siten sinänsä ole valti
ontaloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Lakimuutos ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu, ei 
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kuitenkaan ennen kuin laki maaseudun pieni
muotoista elinkeinotoiminnan edistämistä tulee 
voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta 10 
päivänä heinäkuuta 1981 annetun lain (533/81) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

1 § 
Teollisuus-, kaivannais-, työliike-, matkailu-, 

turkistarhaus-, kalastus-, kalanviljely-, kauppa
puutarha-, taimitarha- ja turvetuotantotoimin
nan tukemiseksi voidaan, sikäli kuin tuettavan 
toiminnan ei arvioida kuuluvan maaseudun pie
nimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 
annetun lain ( 1 ) piiriin, myöntää tasapai
noisen alueellisen kehityksen edistämisestä anne-
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tussa laissa (532/81) tarkoitetulla ensimmäisellä, 
toisella ja kolmannella perusvyöhykkeellä (kehi
tysalueella) sekä neljännellä perusvyöhykkeellä 
valtion avustuksia siten kuin tässä laissa sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- Ja teollisuusministeri Seppo Lindblom 
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Liite 

Laki 
tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta 10 
päivänä heinäkuuta 1981 annetun lain (533/81) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Teollisuus-, kaivannais-, työliike-, matkailu-, 

turkistarhaus-, kalastus-, kalanviljely-, kauppa
puutarha-, taimitarha- ja turvetuotantotoimin
nan tukemiseksi tasapainoisen alueellisen kehi
tyksen edistämisestä annetussa laissa (532/81) 
tarkoitetulla ensimmäisellä, toisella ja kolman
nella perusvyöhykkeellä (kehitysalueella) sekä 
neljännellä perusvyöhykkeellä voidaan myöntää 
valtion avustuksia siten kuin tässä laissa sääde
tään. 

Ehdotus 

1 § 
Teollisuus-, kaivannais-, työliike-, matkailu-, 

turkistarhaus-, kalastus-, kalanviljely-, kauppa
puutarha-, taimitarha- ja turvetuotantotoimin
nan tukemiseksi voidaan, sikäli kuin tuettavan 
toiminnan ei arvioida kuuluvan maaseudun pie
nimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 
annetun lain ( 1 ) pziriin, myöntää tasapai
noisen alueellisen kehityksen edistämisestä anne
tussa laissa ( 5 32181) tarkoitetulla ensimmäisellä, 
toisella ja kolmannella perusvyöhykkeellä (kehi
tysalueella) sekä neljännellä perusvyöhykkeellä 
valtion avustuksia siten kuin tässä laissa sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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