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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja 
viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vehnän vienti
kustannusmaksu korotettaisiin 1 päivästä hei
näkuuta 1991 alkaen 20 pennistä 50 penniin 
kilolta. Vientikustannusmaksulla katetaan 
maataloustulolain mukaista maatalouden 

osuutta maataloustuotteiden vientikustannuk
sista. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1991 alusta. Esitys liittyy vuoden 
1991 tulo- ja menoarvioesitykseen ja on tarkoi
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Maatilahallituksen vuoden 1990 satolaskel
man mukaan viljasadon kokonaismäärä on 
4 296 miljoonaa kiloa. Sato on suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin ja ylittää 13 prosentilla 
vuonna 1989 korjatun sadon. Leipäviljaa ko
konaissadosta on noin 870 miljoonaa kiloa eli 
lähes 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aikai
semmin. Rehuviljasato on runsaat 3 400 mil
joonaa kiloa. Kun leipäviljan kotimaiseksi ko
timarkkinahintaiseksi kulutukseksi arvioidaan 
465 miljoonaa kiloa, on leipäviljasadosta va
rastoitava tai vietävä noin 405 miljoonaa kiloa. 
Tällöin tuettu käyttö kotimaassa on rinnastettu 
vienniksi. Vastaavasti rehuviljaylijäämä on 
noin 1 200 miljoonaa kiloa. 

Viljan kokonaisylijäämien lisäksi on leipäviljan 
viljelyn kasvusta tullut yhä suurempi ongelma. 
Kun viljan maailmanmarkkinahinnat ovat erit
täin alhaisella tasolla, edellyttäisi leipäviljan 
vienti kuluvan satovuoden aikana vientitukea 
keskimäärin vehnän osalta 2,15 markkaa kilol
ta ja rukiin osalta 2,50 markkaa kilolta. Vas-
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taavasti rehuviljan vientituen tarpeeksi arvioi
daan 1,50 markkaa kilolta. 

Vuoden 1991 tulo- ja menoarvioesityksessä 
viljan vientitukeen on osoitettu 1 350 miljoo
naa markkaa. Määrärahalla arvioidaan voita
van viedä rehuviljaa yhteensä noin 880 miljoo
naa kiloa, kun rehuviljan maailmanmarkkina
hintainen käyttö rinnastetaan vientiin. Leipä
viljan osalta tulo- ja menoarvioesityksen mu
kaisella määrärahalla on mahdollista viedä tai 
käyttää kotimaassa vehnää maailmanmarkki
nahintaan yhteensä noin 50 miljoonaa kiloa. 
Vehnää on tarkoitus viedä 25 miljoonaa kiloa 
elintarvikeavuksi. Arvioidun kokonaissadon, 
kotimaisen käytön ja viennin perusteella viljaa 
olisi satovuoden 1991/92 varastossa noin 1 540 
miljoonaa kiloa eli noin 590 miljoonaa kiloa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtion 
viljavaraston varastotilojen yhteismäärä on 
noin 1 250 miljoonaa kiloa. 

Vientituen rahoitus jaetaan valtion ja maata
loustuottajien kesken maataloustulolain (736/ 
89) perusteella. Vuonna 1991 maataloustuotta
jien osuus vientituesta arvioidaan noin 710 
miljoonaksi markaksi, mistä määrästä viljan 
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osuus olisi noin 470 miljoonaa markkaa. Li
säksi tarkoituksena on, että maatalous osallis
tuu tuotannon tasapainottamisesta aiheutuviin 
menoihin maataloustulolain mukaisesti 146 
miljoonalla markalla. 

Maatalouden vientikustannusosuuden katta
miseksi kerätään muun muassa lannoiteveroa, 
rehujen rasva- ja valkuaisveroa sekä maidon, 
sianlihan ja viljan vientikustannusmaksua. 
Maidon, sianlihan ja viljan vientikustannus
maksusta annetun lain ( /90) mukaan vuon
na 1991 vehnän ja rukiin vientikustannusmak
su on 20 penniä kilolta. Vastaavasti ohran ja 
kauran vientikustannusmaksu on 10 penniä 
kilolta. Rukiin vientikustannusmaksu nousee 1 
päivästä heinäkuuta 1991 alkaen 80 penniin 
kilolta. Viimeksi mainitun vientikustannus
maksun tarkoituksena on vaikuttaa rukiin vil
jelyä supistavasti siten, että ylimääräiset ruis
varastot voitaisiin sijoittaa kotimaan markki
noille kohtuullisen ajan kuluessa. 

2. Esityksen tavoitteet 

Vehnän vientikustannusmaksun korottami
sen tavoitteena on lisätä viljanviljelijöiden 
osuutta maataloustuotteiden vientituen rahoi
tuksessa. Ehdotetuna 50 pennin vientikustan
nusmaksulla pyritään myös vähentämään veh
nän viljelylaajuutta vastaamaan nykyistä pa-

remmin vehnän kotimaista kulutusta. Vehnän 
korotettu vientikustannusmaksu on tarkoitettu 
koskemaan kesällä 1991 korjattavaa vehnäsa
toa. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Maatalouden mark
kinointineuvosto on puoltanut esitystä. 

4. Esityksen taloudelliset ja 
organisatoriset vaikutukset 

Esityksellä pyritään vähentämään vehnän 
vientitarvetta. Vientikustannusmaksujen tuotto 
luetaan osaksi maataloustulolaissa tarkoitettua 
maataloustuottajien osuutta maataloustuottei
den vientikustannuksista. Ehdotettu vehnän 
vientikustannusmaksun korotus lisää vientikus
tannusmaksujen tuottoa noin 90 miljoonaa 
markkaa, kun syksyllä 1991 vehnää arvioidaan 
tulevan markkinoille noin 300 miljoonaa kiloa. 
Vientikustannusmaksuja ei lueta maatalouden 
tuotantokustannuksiksi maataloustuloneuvot
teluja varten laadittavassa kustannuslaskelmas
sa. 

Esityksellä ei ole mainittavia organisatorisia 
vaikutuksia valtionhallinnossa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

9 §. Muun kuin siemeneksi myytävän veh
nän ja rukiin vientikustannusmaksu olisi 1 
päivästä heinäkuuta 1991 alkaen vehnän osalta 
50 penniä ja rukiin osalta 80 penniä kilolta. 
Jos viljelijän vehnästä tai rukiista saama hinta 
vientikustannusmaksun vähentämisen jälkeen 
kuitenkin alittaisi myyntihetkellä voimassa ole
van vientikustannusmaksulla alennetun ohran 
kausiporrastetun tavoitehinnan, vientikustan
nusmaksua olisi alennettava alitusta vastaaval
la määrällä, kuitenkin enintään 50 pennillä 
kilolta vehnän osalta ja enintään 80 pennillä 
kilolta rukiin osalta. Säännöksellä estetään se, 

ettei viljelijä vientikustannusmaksun takia saa 
vehnästä tai rukiista ohraa heikompaa hintaa. 

Vehnän 50 pennin ja rukiin 80 pennin vienti
kustannusmaksu ei koskisi maataloustulolaissa 
tarkoitettuna hinnoitteluvuonna 1990/91 tuo
tettua vehnää tai ruista silloin, kun sen ostami
nen tai vastaanottaminen perustuu tuottajan 
kanssa tehtyyn maa- ja metsätalousministeriön 
määräämällä tavalla laadittuun varastointi- tai 
ostosopimukseen. Kyseinen säännös on tar
peellinen siltä varalta, ettei hinnoitteluvuoden 
1990/91 leipäviljasatoa kokonaisuudessaan 
kyettäisi markkinoimaan kyseisen hinnoittelu
vuoden aikana. 
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2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1991. 

3. Säätäruisjärjestys 

Koska laki maidon, sianlihan ja viljan vienti
kustannusmaksusta koskee vuoden 1991 aika-

na maidosta, sianlihasta ja viljasta suoritetta
via vientikustannusmaksuja, lakiehdotus olisi 
käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 68 §:n mu
kaisessa enintään yhdeltä vuodelta kannettavaa 
veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmak-
susta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain ( /90) 9 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

9 § 

Edellä 1 momentista poiketen muun kuin 
siemeneksi myytävän vehnän ja rukiin vienti
kustannusmaksu on 1 päivästä heinäkuuta 
1991 alkaen vehnän osalta 50 penniä ja rukiin 
osalta 80 penniä kilolta. Jos viljelijän vehnästä 
tai rukiista saama hinta vientikustannusmak
sun vähentämisen jälkeen kuitenkin alittaa 
myyntihetkellä voimassa olevan vientikustan
nusmaksulla alennetun ohran kausiporrastetun 
tavoitehinnan, vientikustannusmaksua on alen
nettava alitusta vastaavalla määrällä, kuitenkin 

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990 

enintään 50 pennillä kilolta vehnän osalta ja 
enintään 80 pennillä kilolta rukiin osalta. Täs
sä momentissa tarkoitettu vientikustannusmak
su ei koske maataloustulolaissa tarkoitettuna 
hinnoitteluvuonna 1990/91 tuotettua vehnää 
tai ruista silloin, kun sen ostaminen tai vas
taanottaminen kesäkuun 30 päivän 1991 jäl
keen perustuu tuottajan kanssa tehtyyn maa
ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla 
laadittuun varastointi- tai ostosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmak-
susta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain ( /90) 9 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentista poiketen muun rukiin 
kuin siemeneksi myytävän rukiin vientikustan
nusmaksu on 1 päivästä heinäkuuta 1991 al
kaen 80 penniä kilolta. Jos viljelijän rukiista 
saama hinta vientikustannusmaksun vähentä
misen jälkeen kuitenkin alittaa myyntihetkellä 
voimassa olevan vientikustannusmaksulla alen
netun ohran kausiporrastetun tavoitehinnan, 
vientikustannusmaksua on alennettava alitusta 
vastaavalla määrällä, kuitenkin enintään 80 
pennillä kilolta. 

Ehdotus 

9 § 

Edellä 1 momentista poiketen muun kuin 
siemeneksi myytävän vehnän ja rukiin vienti
kustannusmaksu on 1 päivästä heinäkuuta 
1991 alkaen vehnän osalta 50 penniä ja rukiin 
osalta 80 penniä kilolta. Jos viljelijän vehnästä 
tai rukiista saama hinta vientikustannusmak
sun vähentämisen jälkeen kuitenkin alittaa 
myyntihetkellä voimassa olevan vientikustan
nusmaksulla alennetun ohran kausiporrastetun 
tavoitehinnan, vientikustannusmaksua on alen
nettava alitusta vastaavalla määrällä, kuitenkin 
enintään 50 pennillä kilolta vehnän osalta ja 
enintään 80 pennillä kilolta rukiin osalta. Täs
sä momentissa tarkoitettu vientikustannusmak
su ei koske maataloustulolaissa tarkoitettuna 
hinnoitteluvuonna 1990191 tuotettua vehnää 
tai ruista silloin, kun sen ostaminen tai vas
taanottaminen kesäkuun 30 päivän 1991 jäl
keen perustuu tuottajan kanssa tehtyyn maa
ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla 
laadittuun varastointi- tai ostosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


