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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatilalain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Ehdotus laiksi maatilalain muuttamisesta si
sältää luottojen korkojen porrastuksessa ja eräi
den muidenkin maatilalain mukaisten etujen 
alueellisessa ohjaamisessa noudatetun kehitys
aluevyöhykkeisiin perustuvan aluejaon korvaa
misen maatilataloudelliset näkökohdat nykyistä 
paremmin huomioon ottavalla aluejaolla. Maa 
jaettaisiin siinä entisen kolmen alueen sijasta 
neljään alueeseen, joista pohjoisinta kutsuttai
siin ensimmäiseksi vyöhykkeeksi ja siitä ete
lään olevia alueita toiseksi, kolmanneksi ja nel
jänneksi vyöhykkeeksi. 

Uuden aluejaon pohjalta ehdotetaan luotto
jen korkoihin tehtäväksi eräitä tarkistuksia. 
Maatilan, lisäalueen ja yhteismetsäosuuden 
myyntihintojen sekä maatilatalouden kehittämis
rahaston varoista myönnettävien maanosto- ja 
sisarosuuslainojen alin eli nykyisin ensimmäi
sellä kehitysaluevyöhykkeellä sekä pienehkö
jen maatilojen kohdalla muuallakin maassa 
sovellettava yhden prosentin korko nousisi 
kahteen prosenttiin. Kyseisten luottojen sään
nönmukaiset vuotuiset korot tulisivat ole
maan uuden aluejaon ensimmäisellä vyöhyk
keellä kaksi, toisella vyöhykkeellä !kolme, 
kolmannella vyöhykkeellä neljä j.a neljän
nellä vyöhykkeellä viisi prosenttia. Koska 
tarkoituksena on muuttaa maatila-asetusta 
( 22 §) niin, että lisäaluetta ja lainaa 
lisäalueen hankkimista varten voitaisiin antaa 
nykyistä suuremmiliekin perheviljelmille, ehdo
tetaan tällaisten, pääsääntöisesti yli 50 pelto
hehtaarin tilojen kohdalla perittäväksi korkoa 
lisäalueen myyntihinnasta ja lisämaanostolainas
ta seitsemän prosenttia. Rakentamis-, peruspa
rannus-, tie-, vesihuolto-, irtaimisto- ja sähköis~ 
tämislainojen ~orkein eli nykyisin kehitysaluei
den ulkopuolel1a . soveJlettava viiden prosentin 
korko ehdotetaan korotettavaksi kuuteen pr0:-
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senttiin. Sanottujen lainojen vuotuiset korot 
tulisivat olemaan ensimmäisellä ja toisella vyö
hykkeellä kolme, kolmannella vyöhykkeellä 
muun kuin rakentamislainan osalta neljä ja ra
kentamislainan osalta viisi sekä neljännellä vyö
hykkeellä kaikkien kyseisten lainojen osalta 
kuusi prosenttia. 

Korkotukilainojen korot ehdotetaan saatetta
vaksi asuntokorkotukilainoja lukuun ottamatta 
samansuuruisiksi maatilatalouden kehittämisra
haston varoista vastaaviin tarkoituksiin myön
nettävien lainojen korkojen kanssa. 

Maatilalain mukaisten luottojen korkoihin 
ehdotetut tarkistukset koskisivat vast'edes syn
tyviä luottoja. Maatilatalouden kehittämisrahas
ton luottojen osalta ne merkitsevät sanotun ra
haston omarahoitusmahdollisuuksien vähäistä 
parantumista. Samassa tarkoituksessa ehdote
taan maankäyttölainsäädännön nojalla vuosina 
1963-1970 syntyneiden luottojen korkoja 
eräin poikkeuksin korotettavaksi yhdellä pro
senttiyksiköllä muualla kuin Lapin läänissä. 

Maatilalain mukaista asunto- ja lisälainaa, 
asuntokorkotukilainaa sekä rakentamislainaa 
ehdotetaan voitavaksi tietyin edellytyksin 
myöntää viljelijöille myös sellaisilla kaava-alueil
la, joilla lakia ei nykyisin voida soveltaa. Avus
tusta karjarakennuksen rakentamiseen, laajen.: 
tamiseen ja peruskorjaukseen ehdotetaan voi
tavaksi myöntää paitsi maan kolmessa pohjoi
simmassa kunnassa myös muuallakin Lapin lää
nissä sekä eräissä osissa Oulun ja Pohjois-Kar
jalan läänejä· samoin kuin eräillä ulkosaaristo
alueilla. Eräiden muiden lainoitusta koskevien 
vähäisempi,en tarkistusten lisäksi ehdotetaarr 
maanostolainojen myöntämisedellytyksiä laajen-· 
nettavaksi siten, että näitä lainoja voitaisiin 
antaa tttleville tilanjatkajille sellaisten alueiden 
hailliinista varten,' ]oita he ryhtyvät viljele~ 
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mään ja jotka soveltuvat maatilalain mukaisiksi 
lisäalueiksi heidän vanhempiensa maatiloihin. 
Jotta tilan tai alueen ostajalle voitaisiin viimek
si mainituissa tapauksissa aina myöntää oikeu
desta hankkia maa- ja metsätalousmaata anne
tun lain (391/78) mukainen maanhankintalupa, 
ehdotetaan samalla kyseisen lain 3 § : ää muu
tettavaksi. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston hallintoa 
ehdotetaan kehitettäväksi perustamalla erityi
nen neuvotetukunta avustamaan maatilahallitus
ta rahaston varoilla suoritettavaan toimintaan 
kuuluvissa ja niihin liittyvissä asioissa. Tässä 
tarkoituksessa ehdotetaan maatilatalouden ke
hittämisrahastosta annetun lain ( 657/66) 2 
§:ää muutettavaksi. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Maatilatalouden investoin
t i e n t u k e m i n e n. 

1.1. Nykyinen tilanne. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen 
käyttämisestä maatilatalouden ja sen kehittä
mistä tarkoittavan toiminnan edistämiseen on 
nykyisin säädetty vuoden 1977 huhtikuun alus
ta voimaantulleessa maatilalaissa ( 188/77). Sa
notun lain mukaiseen tilakoen suurentamiseen 
tapahtuvan maanhankinnan kohdalla käytetään 
rahaston varoja myös vuoden 1979 alusta voi
maantulleen oikeudesta hankkia maa- ja metsä
talousmaata annetun lain ( 391/78) mukaisiin 
maanlunastuksiin. Myös porotilalain ( 590/69), 
eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain 
( 27 3/5 5) ja kolttien maanjärjestelylain (59 3/ 
69) mukaiset toimenpiteet rahoitetaan kehittä
misrahaston varoilla. Lisäksi rahastosta suorite
taan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistö
jen lunastamisesta valtiolle annetun lain ( 23/ 
38) mukaiset maanlunastushinnat sekä eräitä 
muitakin menoja. 

Vuosina 1975-1979 on valtion tulo- ja me
noarvioissa osoitettu varoja siirtona maatilata
louden kehittämisrahastoon seuraavasti: vuonna 
1975 185, 1976 215, 1977 210, 1978 210 
ja 1979 275 miljoonaa markkaa. Rahastosta on 
varoja käytetty vastaavina vuosina noin 290, 
330, 374, 373 ja 431 miljoonaa markkaa. 

Kehitysalueen osuus maatilatalouden kehittä
misrahaston varsinkäytöstä ön viime vuosina 
jatkuvasti kasvanut. Kyseiselle alueelle kohdis
tuu nykyisin yli 90 prosenttia rahaston vuotui
sesta luotonannosta. Rahaston varoista vuonna 
1979 annettujen maatilalain mukaisten lainojen 

kokonaismäärästä noin 314 miljoonasta markas
ta suuntautui 43.0 prosenttia ensimmäiselle ja 
48.6 prosenttia toiselle kehitysaluevyöhykkeelle 
sekä 8.4 prosenttia muualle maahan. Kehitys
alueen näin suureen osuuteen on ollut vaikutta
massa erityisesti rahaston varojen huomattava 
niukkuus. Niukat lainavarat on jouduttu ohjaa
maan kyseiselle alueelle paitsi kehitysalue- ja 
työllisyyspoliittisista seikoista johtuen myös pal
jolti jo senkin vuoksi, että kehitysalueen raha
laitosten mahdollisuudet korkotukilainojen 
myöntämiseen ovat yleensä Etelä-Suomen raha
laitoksia heikommat. Huolimatta varojen voi
makkaasta suuntaamisesta kehitysalueelle ei 
maatilatalouden investointien rahoitustarvetta 
ole tällä alueella voitu viime vuosina riittävästi 
tyydyttää. 

Valtion lainavarojen vähäisyyttä on tosin voi
tu helpottaa korkotukilainoilla. Riittävässä 
määrin ei tämä kuitenkaan ole ollut mahdollis
ta rahalaitosten edellytysten maatilalain mukais
ten korkotukilainojen myöntämisen jäätyä vii
me vuosina selvästi eduskunnan vahvistamia 
lainojen myöntämisvaltuuksia pienemmiksi. Tä
hän ovat vaikuttaneet myös korkotukilainojen 
huonommat maksuehdot maatilatalouden kehit
tämisrahastosta myönnettäviin lainoihin verrat
tuna. Korkotukilainojen myöntämisvaltuus on 
vuonna 1979 ollut 300 miljoonaa markkaa. 
Kyseisiä lainoja myönnettiin sanottuna vuonna 
kuitenkin vain yhteensä noin 227 miljoonan 
markan edestä. Tästä määrästä suuntautui 17.4 
prosenttia ensimmäiselle ja 34.2 prosenttia toi
selle kehitysaluevyöhykkeelle sekä 48.4 prosent
tia muualle maahan. 

Maatilalain nojalla vuonna 1979 myönnetyt 
lainat jakautuivat lainalajeittain seuraavasti: 
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Korko-
Valtion- tuki-

lainat lainat Yhteensä 
Lainalaji milj. mk milj. mk milj. mk 

maan osto- ja sisar-
osuuslainat 105.97 105.71 211.68 
asunto- ja lisälainat 
sekä asuntokorkotu-
kilainat 121.99 16.30 138.29 
rakentamislainat 82.33 73.11 155.44 
perusparannuslainat 0.03 24.48 24.51 
tielainat 0.01 0.17 0.18 
sähköistämislainat 0.97 1.52 2.49 
vesihuoltolainat 1.79 3.12 4.91 
irtaimistolainat 1.19 2.92 4.11 

Yhteensä 314.28 227.33 541.61 

Maatilalain mukaisten lainojen lisäksi on 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
myönnetty vuonna 1979 lainoja porotilalain ja 
kohtalakien nojalla 6.84 miljoonaa markkaa 
sekä eräiden maatalousluottojen vakauttamises
ta annetun lain ( 79/79), joka on ollut kerta
luonteinen laki, nojalla 1.35 miljoonaa mark
kaa. Vakauttamislainoja on korkotukilainoina 
myönnetty noin 8.5 miljoonaa markkaa. Lisäksi 
on maatilahallituksen valvonnassa myönnetty 
kyseisenä vuonna korkotukilainoja maatalous
tuotevarastojen korkotukilainoista annetun lain 
( 19/77) nojalla noin 10 miljoonaa markkaa. 

Maatilatalouden kehittämisrahastosta on 
vuonna 1979 käytetty muuhun kuin lainojen 
myöntämiseen varoja yhteensä noin 108 miljoo
naa markkaa. Tämä jakaantuu eri menokohtei
siin seuraavasti: 

Menokohde 

maanostot ja -lunastukset ......... . 
kuivatus-, tienteko-, vesihuolto- ja met-

sänparannustyöt ............... . 
uutistilan perustamispalkkiot ....... . 
porotilalain ja kohtalakien mukaiset ra

kennuspalkkiot ja -avustukset .... 
maatilalain mukaiset rakennusavustuk

set (Inari, Enontekiö ja Utsjoki) .. 
maatilalain mukaiset tientekoavustukset 
maatilalain mukaiset salaojitusavustuk-

set ............ ·. · · · · · · · · · · · · · 
lainojen hoitopalkkiot ........... . 
maatilatalouden kehittämistoimintaa 

koskeva tutkimus ............. . 
muut menot ................... . 

milj. 
mk 

58.50 

3.65 
0.76 

11.70 

1.49 
6.00 

14.00 
10.22 

0.80 
1.25 

Valtion vuoden 1980 tulo- ja menoarviossa 
on siirtona maatilatalouden kehittämisrahastoon 
myönnetty 320 miljoonan markan määräraha. 
Kun rahaston toiminnasta kertyy vuonna 1980 
tuloja, jotka muodostuvat lähinnä myyntihinto
jen ja lainojen lyhennyksistä ja koroista, no~n 
170 miljoonaa markkaa, on rahaston varoJa 
kyseisenä vuonna käytettävissä noin 490 mil
joonaa markkaa. Valtioneuvoston vahvistaman 
käyttösuunnitelman mukaan käytetään sanotusta 
määrästä maatilalain mukaiseen lainoitukseen 
362 miljoonaa markkaa. Eduskunnalle anne
tussa kuluvan vuoden ensimmäisessä lisämeno
arvioesityksessä on ehdotettu lisättäväksi siirtoa 
rahastoon 100 miljoonalla markalla, josta 70 
miljoonaa markkaa käytetään sisarosuuslainoi
hin ja lisämaan ostoon sekä 30 miljoonaa mark
kaa rakentamislainoihin Lapin, Oulun ja Poh
jois-Karjalan lääneissä. 

Valtion vuoden 1980 tulo- ja menoarvion 
mukaan saadaan maatilalain mukaisia korkotu
kilainoja myöntää sanottuna vuonna enintään 
320 miljoonan markan edestä. Aikaisemmin 
mainitut valtionlainat huomioon ottaen olisi 
siten kvseisenä vuonna mahdollista myöntää 
maatilal~in mukaisia lainoja yhteensä noin 680 
miljoonan markan edestä. Maataloustuotevaras
tojen korkotukilainoista annetun lain mukaisia 
korkotukilainoja arvioidaan maatilahallituksen 
valvonnan alaisena voitavan kyseisenä vuonna 
myöntää ainakin 10 miljoonaa markkaa. 

1.2. Tavoitteet. 

Suoritettujen selvitysten mukaan tulisi maa
tilatalouden investointien vuotuinen maara 
ajanjaksolla 1980-85 olemaan suunnilleen seu
raava: 

Investointikohde: milj.mk 
asuinrakennukset . . . . . . . . . . . . . . . 550 
talousrakennukset . . . . . . . . . . . . . . 550 
maa- ja vesirakennukset . . . . . . . . . . 160 
lisämaanosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 
sukupolvenvaihdos . . . . . . . . . . . . . . 380 
muu yritystoiminta ...... ·~·-·-·-·-·-·-· __ 2_0_0_ 

yhteensä 2 410 
koneet ja kalusto . . . . . . . . . . . . . . 1 300 

yhteensä 3 710 

Maatilalain mukaisten lainojen vuotuisen vä
himmäistarpeen kyseisissä investoinneissa sil
loin, kun niihin ei ole luettu kone- ja kalusto-
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investointeja, on arv1o1tu olevan noin 1100 
miljoonaa markkaa. Jotta mainittu lainoitus
tarve olisi vähitellen suurin piirtein tyydytettä
vissä, olisi rahoitustarvetta selvittäneen maata
louden rakennepoliittisen toimikunnan mietin
nön (Komiteanmientintö 1980:9) mukaan ta
voitteeksi asetettava asteittain vuoteen 1983 
mennessä lisätä kyseistä lainoitusta tarvetta 
vastaavasti seuraavalla tavalla: "Rahalaitosten 
omista varoista myönnettävien lainojen eli kor
kotukilainojen osalta olisi lainoitusta lisättävä 
vuonna 1981 370 miljoonaan markkaan ja edel
leen vuonna 1982 ja 1983 420 miljoonaan 
markkaan. Suurempaan lisäykseen ei näiden lai
nojen kohdalla näytä olevan reaalisia edellytyk
siä. Maatilatalouden kehittämisrahaston varois
ta tapahtuvaa maatilalain mukaista lainoitusta 
olisi astettain lisättävä niin, että sen määrä 
nousisi vuonna 1980 noin 460 miljoonaan 
markkaan sekä edelleen vuonna 1981, 1982 ja 
1983 tavoitteeksi tältä osin asetettuun vähin
tään 610 miljoonaan markkaan. Jotta kyseinen 
tavoite rahaston kohdalla voitaisiin toteuttaa, 
olisi lisämenoarviossa kuluvana vuonna myön
nettävä siirtona rahastoon 100 miljoonan mar
kan lisämääräraha, jolloin sanottuna vuotena 
siirto rahastoon muodostuisi yhteensä 430 mil
joonaksi markaksi, sekä edelleen vuonna 1981, 
1982 ja 1983 tulo- ja menoarvioon siirtona 
rahastoon 580 miljoonaa markkaa. Esitetyt ta
voitteet on määritelty nykyisessä hintatasossa. 
Maatilatalouden kehittämisrahaston muun va
rainkäytön lisäämistarpeen olisi tyydytettävä 
mahdollisuuksien mukaan rahaston toiminnasta 
kertyvillä tuloilla." 

2. Maatilalain mukaisten etujen 
alueellisessa porrastamisessa 
ja ohjaamisessa noudatettava 
aluejako sekä sen kehittämi
nen. 

2.1. Nykyinen tilanne. 

Maatilalain 67 ja 68 §:n mukaan ovat myyn
tihintojen ja lainojen korot eräin poikkeuksin 
alueellisesti porrastettu. Porrastaminen on ta
pahtunut alueellisen kehityksen edistämisestä 
annetun lain ( 451/75) mukaista aluejakoa 
noudattaen. Maatilan sijaitseminen kehitys
alueella tai muuaJla maassa vaikuttaa myös 
lain 7i §:n 2 momentissa tarkoitetun, luoton 
lyhennysmaksujen · aloittamisessa myönnettävän 
lykkäyksen pituuteen. Maatilalain 9 luvus,sa 

tarkoitetut erityiset tukitoimenpiteet voivat 
tulla kysymykseen vain kehitysalueella. Lisäksi 
kehitysalueen ensimmäisellä vyöhykkeellä voi
daan maatilalain 75 §:n mukaan noudattaa 
lainojen normaaleja prosentuaalisia enimmäis
määriä 10 prosenttiyksikköä ·suurempia enim
mäismääriä. 

Kehitysalueisiin perustuvalla jaottelulla on 
edelleen merkitystä maatilan lainoituskelpoi
suutta arvosteltaessa. Asiasta on säädetty maa
tila-asetuksen 42-45 §:ssä. Kyseisellä aluejaol
la on merkitystä myös luottojen takaisinmaksu
ajoissa (maatila-asetus 72-7 4 §). Lisäksi on 
kyseisen asetuksen 93 ja 94 §:ssä säädetty sekä 
tienteko- että salaojitusavustusten prosentuaa
liset enimmäismäärät erilaisiksi riippuen siitä, 
onko kysymys kehitysalueen ensimmäisellä tai 
toisella vyöhykkeellä sijaitsevasta maatilasta. 

2.2. Tavoitteet. 

Maatilalain mukaisten etujen porrastaminen 
kehitys:;Iluejaottelun pohjalta ei hallituksen 
mielestä ole osoittautunut kaikilta osin onnis
tuneeksi. Kehitysaluevyöhykkeet, jotka valtio
neuvosto vahvistaa, on määritelty lähinnä aluei~ 
den yleisessä kehittyneisyydessä esiintyvien ero
jen perusteella ja osoittavat siten aluepoliittis
ten toimenpiteiden yleistä painottamistarvetta. 
Sen sijaan ne eivät täysin vastaa maatilatalou
den rakenteellisia kehitysongelmia. Erityisesti 
nykyistä ensimmäistä ja toista kehitysaluevyö
hykettä vastaava alue olisi maatilalain sovelta
mista silmällä pitäen aiheellista jakaa maatila
talouden rakennetekijöiden alueelliset erot ny
kyistä paremmin huomioonottavana tavalla. 

Edellä esitetyistä näkökohdista lähtien halli
tus on päätynyt ehdottamaan maatilalain mu
kaisten korkojen porrastusta ja eräiden muiden 
etujen ohjaamista varten omaa aluejakoa. Maa 
jaettaisiin siinä neljään vyöhykkeeseen, joista 
pohjoisinta kutsuttaisiin ensimmäiseksi vyöhyk
keeksi sekä siitä etelään olevia vyöhykkeitä 
toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi vyöhyk
keeksi. 

Ensimmäinen vyöhyke käsittäisi sutinilleen 
linjan Hailuoto-Kiihtelysvaara pohjois- ja itä
puolisen alueen sekä erillisinä alueina osia Me· 
renkurkun, Lounais-Suomen ja itäisen Suomen-
lahden saaristosta. · 

Toinen·· vyöhyke muodostuisi suunnilleen 
Pohjois-Pohjanmaan, .. Keski-Pohjanmaan, Suo
menselän, Keski-Suomen pohjoisosan ja Savon 
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pohjoisosan sekä Pohjois-Karjalan länsi- ja ete
läosan käsittävästä alueesta. 

Kolmas vyöhyke muodostaisi yhtenäisen 
alueen toisen ja neljännen vyöhykkeen välissä. 
Vyöhykkeen eteläraja kulkisi suunnilleen nykyi
sen toisen kehitysaluevyöhykkeen etelärajan mu
kaisesti. Sanotun kehitysaluevyöhykkeen etelä
puolelta siihen kuitenkin kuuluisi vähäisiä osia 
Turun ja Porin läänin sekä Kymen läänin poh
joisosista. 

Neljännen eli eteläisimmän vyöhykkeen 
muodostaisi sitten muu osa maasta lukuun otta
matta Ahvenanmaan maakuntaa, johon maatila
lakia ei sovelleta. 

3. Maa ti 1 a 1 a i n mukaisten 1 u o t
tojen korot ja niiden tarkis
taminen. 

3.1. Nykyinen tilanne. 

Maatilalain mukaisten luottojen koroista si
sältyvät säännökset lain 6 7 §: ään myyntihinto
jen sekä 68 §:ään lainojen osalta. Koroista on 
viimeksi mainitussa pykälässä säädetty erikseen 
maatilatalouden kehittämisrahaston eli valtion 
varoista ja erikseen korkotukilainoista eli luot
tolaitosten omista varoista myönnettävien lai
nojen kohdalta. Useimpien luottojen korot on 
porrastettu kehitysaluevyöhykejaon pohjalta. 

Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 
myyntihinnan sekä valtion varoista myönnetyn 
maanosto- ja sisarosuuslainan vuotuinen korko 
on ensimmäisellä kehitysaluevyöhykkeellä yksi, 
toisella vyöhykkeellä kolme ja muualla maassa 
viisi prosenttia tai, jos kysymys on asetuksella 
säädettyä pienemmästä maatilasta, koko maassa 
yksi prosentti. Valtion varoista myönnetyn ra
kentamis-, perusparannus-, tie-, vesihuolto-, ir
taimisto- sekä sähköistämislainan vuotuinen kor
ko on vastaavasti kolme, neljä ja viisi prosent
tia. Rakennetun asuntotilan hankkimista var
ten valtion varoista myönnetyn maanostolainan 
vuotuinen korko on kehitysalueella kolme pro
senttia sekä muualla maassa viisi prosenttia. 

Korkotukilainana myönnetyn maanosto-ja si
sarosuuslainan vuotuinen korko on kehitysalu
eella neljä sekä muualla maassa viisi prosenttia. 
Muiden korkotukilainojen korko on koko 
maassa viisi prosenttia. 

porrastaminen ehdotetaan tarkistettavaksi edellä 
esitetyn uuden aluejaon pohjalta. Yleisperiaat
teena olisi edelleenkin se, että koron suuruus 
kasvaisi pohjoisemmilta vyöhykkeiltä eteläisem
mille siirryttäessä. Jotta korkotukilainoja saa
vat viljelijät pääsisivät mahdollisuuksien mu
kaan samanvertaiseen asemaan valtion varoista 
lainoja saavien viljelijöiden kanssa ja jotta kor
kotukilainojen myöntämisvaltuus tulisi nykyistä 
paremmin käytetyksi, ehdotetaan näiden laino
jen korot asuntokorkotukilainoja koskevin poik
keuksin saatettavaksi samansuuruisiksi kuin 
vastaavien valtion varoista annettavien lainojen 
korot. Lisäalueiden, yhteismetsäosuuksien ja 
maatilojen myyntihinnoissa sekä maanosto- ja 
sisarosuuslainoissa sovellettava alin korko, joka 
on yksi prosentti, ehdotetaan nostettavaksi kah
teen prosenttiin. Mainittujen luottojen korko 
olisi vyöhykkeestä riippuen kaksi, kolme, neljä 
tai viisi prosenttia taikka, jos kysymys on kool
taan asetuksella säädettävää pienemmästä maa
tilasta, koko maassa kaksi prosenttia. Kun tar
koituksena on muuttaa maatila-asetuksen 22 
§:ää siten, että lisäaluetta säännönmukaisin 
maksuehdoin ja lisämaanostalainaa voitaisiin an
taa pykälässä tarkoitettua suuremmiliekin maa
tiloille, ehdotetaan tällaisten tilojen kohdalla 
lisäalueen myyntihinnasta ja lisämaanostalainas
ta perittäväksi korkoa seitsemän prosenttia. 

Rakentamis-, perusparannus-,- tie-, vesihuolto-, 
irtaimisto- ja säbköistämislainan vuotuinen kor
ko ehdotetaan ensimmäisellä ja toisella vyö
hykkeellä kolmeksi, kolmannella vyöhykkeellä 
muun kuin rakentamislainan osalta neljäksi ja 
rakentamislainan osalta viideksi sekä neljännellä 
vyöhykkeellä kaikkien sanottujen lainojen osal
ta kuudeksi prosentiksi. Koron korottaminen 
eteläisimmillä alueilla on katsottu perustelluksi 
rakentamislainojen osalta tuotantopoliittiset nä
kökohdat sekä muiden kyseisten lainojen osalta 
investointien pienuuden huomioon ottaen. 

Rakennetun asuntotilan hankkimista varten 
annettavan maanosto- ja sisarosuuslainan korko 
ehdotetaan saatettavaksi koko maassa saman
suuruiseksi kuin asuntolainan korko eli kol
meksi prosentiksi. 

4. U u d e n a I u e j a o n m u u s o v eI t a -
minen. 

3.2. Tavoitteet Kehitysalueisiin perustuvalla aluejaolla on 
maatilalaissa merkitystä muutoinkin kuin kor

Maatilalain mukaisten luottojen alueellinen kojen kohdalla. 
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Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 
myyntihinnan sekä maanosto-, sisarosuus- ja ra
kentamislainan lyhennysten periminen aloitetaan 
maatilalain 71 §:n 2 momentin mukaan hei
kossa taloudellisessa asemassa olevan henkilön 
osalta kehitysalueella säännönmukaista ajankoh
taa kahta vuotta ja muualla maassa yhtä vuotta 
myöhemmin. Ehdotetun uuden aluejaon ensim
mäinen, toinen ja kolmas vyöhyke yhdessä kä
sittäisivät suunnilleen nykyistä kehitysaluetta 
vastaavan alueen. Kyseisen kolmen vyöhykkeen 
kohdalla ehdotetaan sovellettavaksi edellä mai
nittua kahden vuoden lykkäystä ja neljännellä 
vyöhykkeellä yhden vuoden lykkäystä. 

Maatilalain 74 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuja avustuksia, joita ovat tientekoavustus ja 
salaojitusavustus, voidaan myöntää niin ikään 
vain kehitysalueella. Tältä osin ehdotetaan, että 
kyseisiä avustuksia voitaisiin myöntää uuden 
aluejaon ensimmäisellä, toisella ja kolmannella 
vyöhykkeellä. 

Maatilalain 75 §:n mukaan voidaan ensim
mäisellä kehitysaluevyöhykkeellä noudattaa 
muiden lainojen kuin asuntolainojen ja lisälai
nojen kohdalla lain 53 §:ssä määrättyjä pro
sentuaalisia enimmäismääriä 10 prosenttiyksik
köä suurempia enimmäismääriä. Tältä osin eh
dotetaan, että mainitut korotetut enimmäismää
rät tulisivat sovellettaviksi uuden aluejaon en
simmäisellä vyöhykkeellä. 

5. Maat i 1 a 1 a i n mukaisten tuki
toimenpiteiden muu kehittä
minen. 

5.1. Lain soveltaminen kaava-alueilla. 

Maatilalain (188/77) säännöksiä ei lain 6 
§:n mukaan sovelleta alueeseen, jolla on voi
massa asemakaava tai joka on rakennuskiellossa 
11semakaavan laatimista varten, eikä alueeseen, 
joka on rakennuskaavassa tai rantakaavassa taik
ka vahvistetussa yleiskaavassa osoitettu muihin 
kuin maa- ja metsätaloudellisiin tarkoituksiin. 
Näin ollen ei maatilalaissa tarkoitettujen raken
tamis-, asunto-, lisä- ja asuntokorkotukilainojen 
myöntäminen edellä mainituilla kaava-alueilla 
ole mahdollista. Tällaisilla alueilla esiintyy kui
tenkin monin paikoin maatiloja, joiden talous
keskusten säilyttämistä kokonaan tai osittain 
kaava-alueella on pidettävä olosuhteet huo
mioon ottaen tarkoituksenmukaisena. Tämän 
vuoksi ja jotta tällaistenkin tilojen toiminta
edellytyksiä voitaisiin mahdollisuuksien mukaan 

kehittää, olisi maatilalain soveltamisalaa laajen
nettava lisäämällä lain 6 §:ään uusi 2 mo
mentti, jossa säädettäisiin mahdolliseksi myön
tää kyseisillä kaava-alueilla asuntolainoja, lisä
lainoja, asuntokorkotukilainoja ja rakentamis
lainoja. Tällöin kuitenkin vaadittaisiin, että jo 
ennen lainan myöntämistä on olemassa raken
nuslupa, ellei kysymys ole, kuten peruskorjauk
sen kohdalla voi olla asian laita, rakennustyös
tä, johon sanottu lupa ei ole tarpeen. Käytän
nössä on viljelijän rakennusluvan saamiseksi 
kysymyksessä olevilla kaava-alueilla monesti 
tarpeen saada poikkeuslupa rakentamiseen, jon
ka jälkeen vasta mainittu rakennuslupa voidaan 
myöntää. 

5.2. Kahden asunnon lainoittaminen maatilalle. 

Maatilalain 53 §:n 3 momentin mukaan saa 
asuntolainan ja asuntokorkotukilainan avulla 
rakennettavassa ja laajennettavassa rakennukses
sa olevan asunnon huoneistoala olla enintään 
140 m2

• 

Kun tilalla asuu varsinaisen viljelijäruokakun
nan lisäksi viljelijän vanhemmat tai tilan hoi
toon osallistuva lähisukulainen, on usein tar
koituksenmukaista uutta asuinrakennusta ra
kennettaessa tai entistä laajennettaessa muodos
taa samaan rakennukseen kaksi eri asuntoa. 
Asuntolainoja voidaan nykyisin tällaisissakin 
tapauksissa myöntää, mutta lainoitettava asun
tojen yhteenlaskettu huoneistoala ei saa ylittää 
140 m2:ä. Kohtuullisena on kuitenkin pidettävä, 
että tällöin voitaisiin lainoitettavaksi hyväksyä 
sanottua suurempi ala, ei kuitenkaan yli 200 
m2

• Maatilahallituksen asiana olisi määrätä ne 
lähemmät perusteet, joiden vallitessa sanotun
laista rakennustyötä varten voitaisiin lainaa 
myöntää, mukaan luettuna perusteet, joilla 
myönnetty laina olisi irtisanottavissa, jos lainan 
saantiehdot eivät enää täyttyisi. 

Kahden samassa rakennuksessa olevan asun
non lainoittamiseen liittyy läheisesti kysymys 
mahdollisuudesta lainaittaa maatilalle uusi yh
den huoneiston asuinrakennus, vaikka entinen 
asuinrakennus ei olisikaan heikkokuntoinen. 
Tällaisen uuden asuinrakennuksen rakentami
nen on perusteltava vastaavissa tilanteissa kuin 
kahden samaan rakennukseen tulevan huoneis
ton rakentaminen, jos entisen rakennuksen 
muoto tai ympäristö tahi muut olosuhteet eivät 
puolla toisen asunnon rakentamista kyseistä 
vanhaa rakennusta laajentamalla. Mainituista 
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periaatteista, JOlta on noudatettu jo entuudes
taan maatilalain mukaisessa asuntolainoitukses
sa, ei kuitenkaan ehdoteta otettavaksi säännök
siä itse lakiin. Aikaisemmin mainitun ehdotuk
sen mukaista, lainoitettavan yhteenlasketun 
huoneistoalan 200 m2:n enimmäismäärää koske
vaa periaatetta on tarkoitus noudattaa vastaa
vasti myös toisen asuinrakennuksen rakenta
mista tilalle lainoitettaessa. 

5.3. Rakentamisavustukset. 

Maatilalain 74 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan voidaan Inarin, Enontekiön ja Utsjoen 
kunnissa myöntää avustusta karjarakennuksen 
rakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjauk
seen. Maatila-asetuksen 97 § :n mukaan saa
daan sanottua avustusta myöntää enintään 60 
prosenttia hyväksytyn kustannusarvion määräs
tä. Hallitus ehdottaa, että kyseisiä avustuksia 
voitaisiin myöntää koko Lapin läänissä, Oulun 
läänistä Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, Pu
dasjärven, Suomussalmen, Taivalkosken ja Yli
Iin kunnissa sekä Pohjois-Karjalan läänin raja
kunnissa eli Ilomantsin ja Tuupovaaran kun
nissa sekä Lieksan kaupungissa samoin kuin 
edellä kohdassa 2.2. mainittuun ensimmäiseen 
vyöhykkeeseen kuuluviksi tarkoitetuilla saaristo
alueilla. Kyseisen avustuksen myöntämisalueen 
laajentaminen on katsottu perustelluksi toisaalta 
asianomaisten alueiden työllisyyden ja asuttuna 
säilyttämisen vuoksi sekä toisaalta sen vuoksi, 
että karjarakennusinvestointien kustannukset 
ovat yleensä huomattavan suuret, ylittäen mo
nesti tilan arvon:kin. 

5.4. Eräiden lainojen myöntäminen muille kuin 
varsinaisille maatiloille sekä muille kuin 
viljelijöille. 

Maatalousyrityksen tmmmnan jatkajiksi tu
levat henkilöt hankkivat monesti omistukseen
sa kotitilansa läheltä alueita viljelläkseen niitä 
sen yhteydessä. Koska tuleva tilanjatkaja, joka 
usein on perheellinen henkilö, ei omista ennes
tään maatilaa, ei hänelle voida myöntää maan
ostolainaa lisäalueeksi vanhempien tilaan sovel
tuvan alueen hankkimista varten. Koska kysei
senlaista maanhankintaa on pidettävä vastaisen 
supupolvenvaihdoksen toteuttamisen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja tilakoon suurentumi
seen johtavana toimenpiteenä, ehdotetaan lakia 

muutettavaksi niin, että maanoston lainoittami
nen tällaisissa tapauksissa olisi mahdollista. Täl
löin on tarpeen muuttaa myös lakia oikeudesta 
hankkia maa- ja metsätalousmaata ( 391/78) 
siten, että tällaisissa tapauksissa olisi mainitun 
lain mukainen maanhankintalupa aina ostajalle 
myönnettävä. Asianmukaisena on myös pidet
tävä, että tällaisen alueen salaojittamistakin 
varten voitaisiin myöntää lainaa. 

Maatilalle tarpeelliset ulospääsy- ja viljelys
tiet joudutaan toisinaan rakentamaan yksityisis
tä teistä annetun lain (358/62) mukaisesti 
usean tilan yhteishankkeena. Merkittäväkin osa 
tieyksiköistä ja siten tien rakentamiskustannuk
sista saattaa tulla sellaisten kiinteistöjen osalle, 
joiden omistajat eivät voi saada maatilalain 
mukaista tielainaa tai -avustusta. Nämä henki
löt voivat olla vähävaraisia ja siten joutua ta
loudellisiin vaikeuksiin tullessaan velvoitetuiksi 
osallistumaan tientekokustannuksiin. Näin ollen 
saattaa koko tiehanke raueta sen vuoksi, ettei
vät viljelijät halua saattaa heitä pakolla osallis
tumaan kyseisiin kustannuksiin. Tämän vuoksi 
tulisi maatilalain mukaista tielainaa voida 
myöntää muullekin yksityiselle henkilölle kuin 
viljelijälle silloin, kun kysymys on yhteishan:k
keesta, jossa viljelijä tai viljelijät, joiden osalta 
samaan hankkeeseen voitaisiin myöntää kyseistä 
lainaa tai avustusta, edustavat vähintään puolta 
hankkeen tieyksiköistä. 

5.5. Lainoituksessa sallittu korkein kauppa
hinta. 

Maatilalain mukaisessa maanosto- ja sisar
osuuslainoituksessa on, kuten aikaisemmassa 
maankäyttölainoituksessakin, noudatettu periaa
tetta, ettei lainaa myönnetä sellaisen kaupan 
rahoittamiseen, jossa hankittavan omaisuuden, 
maataloudellisiin tarkoituksiin käytettynä, 
kauppahinta ilmeisesti ylittää paikkakunnan 
käyvän hinnan. Sanottu periaate on ilmaistu 
maatila-asetuksen 46 §: ssä. 

Pyrkimykset tilakoon suurentamiseen ovat 
merkinneet lisämaan kysynnän kasvua ja sitä 
tietä myös viljelysmaan arvon nousua. Nousu 
on yleensä sitä suurempi mitä vähemmän pel
toa on kullakin paikkakunnalla saatavissa, mitä 
edullisemmin tarjolla oleva pelto sijaitsee kanta
tilaan nähden ja mitä useampi henkilö on siitä 
kilpailemassa. Valtion lainoitusehdot saattavat 
lisäksi olla vaikuttamassa korottavasti pellon 
hintaan. Tämän vuoksi onkin kiinnitettävä eri-
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tyistä huomiota siihen, millä tavoin lainoitus
toiminnan avulla voidaan osaltaan ehkäistä pel
lon hinnan jatkuvaa nousua. Tässä tarkoituk
sessa ehdotetaan maatila-asetuksen 46 § :n sään
nös, jonka mukaan maanosto- tai sisarosuuslai
naa ei saa myöntää sellaisen kaupan rahoittami
seen, jossa hankittavan omaisuuden, maatalou
dellisiin tarkoituksiin käytettynä, kauppahinta 
ilmeisesti ylittää paikkakunnan käyvän hinnan, 
otettavaksi lakiin ja annettavaksi samalla laissa 
ohje siitä, mihin seikkoihin olisi pellon käypää 
hintaa arvioitaessa erityisesti kiinnitettävä huo
miota. Näitä seikkoja olisivat maan laatu ja si
jainti, viljelyn kannattavuus paikkakunnalla 
sekä muut sen kaltaiset hintaan vaikuttavat sei
kat. Maatilahallituksella, jonka ratkaistavaksi 
käytännössä kauppahinnan mahdollinen ylihin
taisuus epäselvissä tapauksissa saatetaan, olisi 
sanotun ohjeen pohjalta mahdollisuus pidättyä 
sellaisten kauppojen lainoittamisesta, joissa 
kauppahinta on mainitut seikat huomioon 
ottaen katsottava liian korkeaksi. 

6. E r ä i d e n m aan k ä yt t ö 1 a i n s ä ä-
dännön nojalla syntyneiden 
saamisten koron korottami
nen. 

Rahan arvon alenemisen johdosta ovat maa
tilalakia edeltäneen maankäyttölainsäädännön 
nojalla vuosina 1959-1970 maankäyttötoimin
nassa syntyneiden myyntihintojen ja muiden 
hintojen sekä lainoitustoiminnassa syntyneiden 
luottolaitosten saamisten nykyiset pääomamää
rät suhteellisen pieniä. Tämän vuoksi olisi pe
rusteltua korottaa kyseisten luottojen korkoa 
kohtuullisessa määrin muulta kuin asunto- ja 
lisälainojen osalta, joiden korkojen suuruudesta 
päättää valtioneuvosto. Koron korotus on 
maankäyttölain 94 §:n 1 momentissa ( 627/62, 
muut. 262/67, 2/68 ja 812/72) säädetyn huo
mioon ottaen mahdollista suorittaa yksinkertai
sessa lainsäädäntöjärjestyksessä vuoden 1962 jäl
keen syntyneiden kyseisten luottojen osalta. 
Maankäyttölainsäädännön nojalla syntyneiden 
luottojen korot ovat vuosina 1963-1970 
olleet pääasiassa yksi tai kolme prosenttia. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan maan
käyttölainsäädännön nojalla vuosina 1963-

1970 syntyneestä sellaisesta valtion tai, asunto
ja lisälainaa lukuun ottamatta, luottolaitoksen 
saamisesta, jonka vuotuinen korko on nykyisin 
yksi tai kolme prosenttia, perittäväksi muualla 
kuin Lapin läänissä mainittua korkoa yhtä 
prosenttiyksikköä korkeampaa vuotuista kor
koa. 

7. Maatilatalouden kehittämis
rahaston hallinto ja sen ke
h i t t ä m i n e n. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston hallinto 
on nykyisin järjestetty siten, että rahastoa hoi
taa maa- ja metsätalousministeriön valvonnan 
alaisena maatilahallitus. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston hallintoa 
olisi hallituksen mielestä kehitettävä perusta
malla maatilahallitusta rahaston varoilla suori
tettavaan toimintaan kuuluvissa ja niihin liitty
vissä asioissa avustamaan erityinen neuvottelu
kunta. Sen lähemmistä tehtävistä ja kokoonpa
nosta päättäisi valtioneuvosto. 

8. V a 1 m i s te 1 u v aihe e t. 

Esitys rakentuu maatalouden rakennepoliitti
sen toimikunnan mietinnön (Komiteanmietintö 
1980:9) pohjalle. Mainitun toimikunnan tehtä
vänä on ollut selvityksen laatiminen maatalou
den rakennepoliittisista tavoitteista ja niiden 
toteuttamisen edellyttämästä maatalouden rahoi
tustarpeesta. Lisäksi toimikunnan on tullut teh
dä selvityksen perusteella tarpeelliseksi katso
mansa ehdotukset rahoituksen järjestämiseksi ja 
ohiaarniseksi sekä ehdotukset tarvittaviksi lain
säädännöllisiksi toimenpiteiksi. 

9. Esityksen valtiontaloudelli
s e t v a i k u t u k s e t. 

Ehdotetuista koronkorotuksista maatilatalou
den kehittämisrahastolle syntyvä tulonlisäys 
vastaa suunnilleen sitä rahaston avustusvarojen 
lisätarvetta, joka syntyy ehdotetusta karjaraken
nusavustusten myöntämisalueen laajentamisesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. L a k i m a a t i 1 a 1 a i n m u u tt a m i
s e s ta. 

6 §:n 2 momentti. Kyseisen uuden momen
tin sisältöä on selostettu yleisperustelujen koh
dassa 5.1. 

52 .§:n 2 momentti. Momentin muutos kä
sittää 'yleisperustelujen kohdassa 5.4. selostetut 
säännökset, jotka koskevat mahdollisuutta 
myöntää maatilalain mukaisia perusparannuslai
noja myös muita tiloja kuin maatiloja varten 
ja mahdollisuutta myöntää tielainaa eräin edel
lytyksin muullekin yksityiselle henkilölle kuin 
viljelijälle. 

52 §:n 3 momentti. Momentin uuden 1 
virkkeen mukaan vo1ta1s11n maanostolainaa 
myöntää asetuksella tarkemmin säädettävin 
edellytyksin myös henkilölle, jonka vanhemmat 
tai toinen vanhemmista omistaa maatilan, sel
laisen .tilan tai alueen hankkimista varten, jota 
lainan saaja tulee viljelemään ja joka soveltuu 
maatilalain mukaan lisäalueeksi sanottuun maa
tilaan. Säännöstä on selostettu pääosiltaan yleis
perustelujen kohdassa 5.4. Koska säännös on 
htadittu silmällä pitäen sanotun lainan myön
tämistä tulevalle tilaniatkajalle ja kun lainan 
myöntämistä harkittaessa siten olisi kiinnitet
tävä huomiota useihin sellaisiin seikkoihin, jot
ka liittyvät lainan hakijan asemaan todennäköi
senä tilanjatkajana, tulisivat tarkemmat sään
nökset lainan saamisen edellytyksistä annetta
vaksi asetuksella, jossa myös annettaisiin val
tuutus lainan irtisanomiseen siinä tapauksessa, 
että lainan myöntämisehtoja ei noudatettaisi. 
Momentin nykyinen 1 virke siirtyisi 2 virk
keeksi. 

53 §:n 1 momentti. Momentin loppuun tuli
si lisättäväksi nykyisin maatila-asetuksen 46 
§ : ssä oleva säännös maan osto- ja sisarosuus
lainoituksessa sallitusta enimmäiskauppahinnas
ta sekä säännös siitä, mitä seikkoja olisi eri
tyisesti otettava huomioon arvioitaessa kulloin
kin pellon käypää hintaa. Säännöksiä on se
lostettu yleisperustelujen kohdassa 55. 

53 §:n 3 momentti. Momentin loppuun tuli
si lisättäväksi yleisperustelujen kohdassa 5.2. 
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selostettu säännös asuntolainan ja asuntokorko
tukilainan myöntämisperusteista silloin, kun 
kysymys on kahden samassa rakennuksessa ole
van asunnon rakentamisesta ja laajentamisesta. 

Sanottuun momenttiin ehdotetaan lisättäväk
si säännös myös siitä, ettei saunaa ja lämmitys
tilaa sekä polttoaine- ja maataloustuotevarastaa 
ja muuta eristämätöntä säilytystilaa lueta huo
neistoalaan. Nykyisin ei laissa ole säännöstä 
siitä, mitä tämänlaatuisia tiloja luetaan huoneis
toalaan tai jätetään sen ulkopuolelle. 

67 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
yleisperustelujen kohdassa 2.2. selostetusta 
uudesta vyöhykejaosta, jota sovellettaisiin 
myyntihintojen ja lainojen koron porrastami
sessa. Pykälässä on lueteltu eri vyöhykkeisiin 
kuuluvat kunnat ja kunnanosat. Itse koroista 
tulisivat säännökset kaikilta osin sisältymään 
muutettavaan 68 § :ään. 

Ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluisi Lapin 
lääni kokonaisuudessaan sekä osia Oulun, Kuo
pion ja Pohjois-Karjalan lääneistä. Lisäksi sii
hen kuuluisi erillisinä alueina eräitä Merenkur
kun, Lounais-Suomen ja itäisen Suomenlahden 
saariston osia. Vyöhykkeen rajakuntina toista 
vyöhykettä vastaan olisivat luoteesta kaakkoon 
mentäessä ensinnäkin Oulun läänissä Hailuoto, 
Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Utajärvi, 
Vaala, Vuolijoki, Kajaani ja Sotkamo. Kuopion 
läänistä vyöhykkeeseen luettaisiin vain Rauta
vaaran kunta. Siitä kaakkoon olisivat rajakun
tina Pohjois-Karjalan läänistä olevat Juuka, 
Lieksa, Eno, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara. 
Lukuunottamatta Haukipudasta ja Kiiminkiä, 
jotka nykyisin kuuluvat toiseen kehitysaluevyö
hykkeeseen, kuuluisi kysymyksessä, olevaan vyö
hykkeeseen sanotulla yhtenäisellä alueella vain 
ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen kUntia. 

Edellä tarkoitettuina erillisinä saaristoalueina 
ensimma1seen vyöhykkeeseen sisällytettäisiin 
Vaasan läänistä Maalahden, Maksamaan, Mus
tasaaren ja Otavaisten kunnista maatilahallituk
sen hyväksymät saaristo-osat, Turun ja Porin 
läänistä Houtskarin, Iniön, Korppoon, Kusta
vin, Nauvon, Rymättylän ja Velkuan kunnat se
kä sanotun läänin Dragsfjärdin ja Särkisalon 
kunnista sekä Paraisten ja Uudenkaupungin 
kaupungeista samoin kuin Kymen läänin Pyh-
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tään ja Vehkalahden kunnista sekä Kotkan 
kaupungista maatilahallituksen hyväksymät 
saaristo-osat. Kysymyksessä ovat miltei samat 
alueet, jotka luetaan viljelmäkoon mukaisen 
hintapoliittisen tuen eli pinta-alalisän maksa
misessa ulkosaaristoalueeksi. 

Seuraavaan eli toiseen vyöhykkeeseen kuu
luisi Oulun läänistä muu kuin ensimmäiseen 
vyöhykkeeseen tuleva osa. Vaasan läänistä sii
hen luettaisiin läänin pohjoisosa sekä keskiosa 
Pietarsaaren kaupunkia sekä Pietarsaaren, Kor
tesjärven, Lappajärven, Alajärven, Lehtimäen 
ja Soinin kuntia myöten. Keski-Suomen läänis
tä vyöhykkeeseen kuuluisivat sen pohjoisosan 
kunnat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivi
järvi, Konginkangas, Konnevesi, Kyyjärvi, Mul
tia, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Suo
lahti, Sumiainen, Uurainen, Viitasaari ja Ääne
koski. Kuopion läänistä vyöhykkeeseen sisältyi
si kaikki muut kunnat paitsi ensimmäiseen vyö
hykkeeseen tuleva Rautavaara ja kolmanteen 
vyöhykkeeseen tuleva Varkaus. Mikkelin lää
nistä vyöhykkeeseen tulisivat kuulumaan Enon
kosken, Heinäveden, Kangaslammin ja Savon
rannan kunnat sekä Pohjois-Karjalan läänistä 
muut kuin ensimmäiseen vyöhykkeeseen ehdo
tetut kunnat. Kymen läänistä vyöhykkeeseen 
kuuluisivat Saaren ja Uukuniemen kunnat. 
Vyöhyke käsittäisi siten sekä ensimmäiseen 
että toiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvia 
kuntia. 

Kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluisi loppu
osa nykyisten kehitysaluevyöhykkeiden muo
dostamasta yhtenäisestä alueesta sekä sen ulko
puolelta lisäksi Turun ja Porin läänistä Kul
laan ja Noormarkun kunnat sekä Kymen lää
nistä Lemin, Rautjärven, Ruokolahden, Savi
taipaleen ja Taipatsaaren kunnat. 

Neljänteen eli eteläisimpään vyöhykkeeseen 
kuuluisi sitten muu osa maasta lain ulkopuo
lella olevaa Ahvenanmaata lukuunottamatta. 

68 §. Pykälään sisältyvät säännökset luot
tojen koroista. Korontarkistuksia on selostettu 
yleisperustelujen kohdassa 3.2. 

71 §:n 2 momentti. Muutosta, joka koskee 
uuden aluejaon soveltamista heikossa taloudel
lisessa asemassa olevien henkilöiden kohdalla 
eräiden lainojen lyhennysten perimisten aloitta
misessa noudatettaviin lykkäyksiin, on selostet
tu yleisperustelujen kohdassa 4. 

74 §. Pykälän 1 momentin muutos koskee 
uuden aluejaon soveltamista tienteko- ja sala
ojitusavustusten myöntämisessä. Muutosta on 
selostettu yleisperustelujen kohdassa 4. 

Pykälän 2 momentin muutos käsittää avus
tusten myöntämisen mahdollistamisen karjara
kennusten rakentamiseen, laajentamiseen ja pe
ruskorjaukseen paitsi maan kolmessa pohjoi
simmassa kunnassa myös koko Lapin läänissä 
sekä eräissä osissa Oulun ja Pohjois-Karjalan 
läänejä sekä uuden aluejaon ensimmäiseen vyö
hykkeeseen Kymen, Vaasan sekä Turun ja Po
rin lääneistä kuuluvissa saaristo-osissa. Muutos
ta on selostettu yleisperustelujen kohdassa 5.3. 

Pykälän 3 momentin mukaan avustusten 
prosentuaalisista enimmäismääristä säädettäisiin 
edelleenkin asetuksella. Tarkoituksena on ase
tuksella säätää edellä tarkoitetun rakentamis
avustuksen enimmäismääräksi Kittilän, Kolarin, 
Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken 
ja Sodankylän kuntien kohdalla 40 prosenttia, 
Kemijärven kaupungin, Kuusamon, Pellon, Po
sion, Ranuan ja Rovaniemen kuntien, Rovanie
men kaupungin ja Ylitornion kunnan kohdalla 
30 prosenttia sekä Kemin kaupungin, Kemin
maan, Simon ja Tervolan kuntien, Tornion kau
pungin, Kuivaniemen, Kuhmon, Pudasjärven, 
Suomussalmen, Taivalkosken ja Yli-Iin kuntien, 
Lieksan kaupungin sekä Ilomantsin ja Tuupo
vaaran kuntien sekä edellä tarkoitettujen Ky
men, Vaasan sekä Turun ja Porin läänien saa
risto-osien kohdalla 20 prosenttia hyväksytyn 
kustannusarvion määrästä. Maan kolmen poh
joisimman kunnan eli Inarin, Enontekiön ja 
Utsjoen kohdalla avustuksen enimmäismäärä on 
tarkoitus pysyttää 60 prosenttina. 

75 §. Muutos, jota on selostettu yleisperus
telujen kohdassa 4, koskee uuden aluejaon so
veltamista eräiden lainojen säännönmukaisten 
prosentuaalisten enimmäismäärien korottamisen 
osalta. 

92 §:n 3 momentti. Kyseinen uusi moment
ti sisältää yleisperustelujen kohdassa 6. selos
tetun säännöksen maankäyttölainsäädännön no
jalla vuosina 1963-1970 syntyneiden niiden 
valtion ja, asunto- ja lisälainoja lukuun otta
matta, luottolaitosten saamisten, joiden korko 
on yksi tai kolme prosenttia, korottamisen yh
dellä prosenttiyksiköllä muualla kuin Lapin 
läänissä. 
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2. Laki oikeudesta hankkia maa
ja metsätalousmaata annetun 
1 a i n 3 § : n m u u t t a m i s e s t a. 

3 §:n 2 momentti. Muutosta on selostettu 
yleisperustelujen kohdassa 5.4. 

3. Laki maatilatalouden kehit
tämisrahastosta annetun lain 
2 § : n m u u t t a m i s e s t a. 

2 §:n 2 momentti. Muutosta on perustetta
van neuvottelukunnan osalta selostettu yleispe
rustelujen kohdassa 7. Momenttiin on sisälly
tetty myös maininta neuvottelukunnan menojen 
suorittamisesta maatilatalouden kehittämisra
haston varoista. Lisäksi momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, ettei siinä enää mainita 
rahaston hoidon tapahtuvan maa- ja metsäta
lousministeriön valvonnassa, koska ministeriöl
lä ei enää ole tällaisia valvontatehtäviä. 

1. 

Tarkoituksena on, että edellä tarkoitetun 
neuvottelukunnan tehtävänä olisi antaa maati
lahallitukselle lausuntoja toimintapiiriinsä kuu
luvissa asioissa, kuten esimerkiksi maatilatalou
den kehi ttämisrahaston käyttösuuuni telmaehdo
tuksesta, rahaston varojen ohjaamisesta laadi
tun käyttösuunnitelman puitteissa sekä korko
tukilainoituksen ohjaamisesta. Lisäksi maatila
hallitus voisi antaa neuvottelukunnalle valmis
teltavaksi erilaisia periaatteellisia maatilalain 
täytäntöönpanoon liittyviä rahoitusohjeita. Tar
koituksena on myös, että neuvottelukunnalla 
olisi itsenäinen aloiteoikeus toimipiiriinsä kuu
luvissa asioissa. Neuvottelukunnan jäseniksi on 
tarkoitus ottaa ainakin maa- ja metsätalousmi
nisteriön, valtiovarainministeriön ja maatilahal
lituksen sekä tuottajien, kuluttajapiirien ja luot
tolaitosten edustajia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
maatilalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1977 oonetun maatilalain ( 188/77) 52 § :n 2 ja 3 mo

mentti, 53 §:n 1 ja 3 momentti, 67 ja 68 §, 71 §:n 2 momentti, 74 ja 75 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 3 momentti ja 53 §:n 1 momentti muutettuina 12 päi

vänä tammikuuta 1979 annetulla lailla ( 19/79) ja 7 4 § osittain muutettuna 2 päivänä hel
mikuuta 1979 annetulla lailla ( 119/79), sekä 

lisätään la~n 6 §:ään uusi 2 momentti ja 92 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettu
na 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetulla lailla ( 241/78) ja mainitulla 2 päivänä helmi
kuuta 1979 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti: 

6 §. 

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä voi
daan myöntää tässä laissa tarkoitettua asunto
lainaa, lisälainaa, asuntokorkotukilainaa ja ra
kentamislainaa. Lainaa ei tällöin kuitenkaaQ saa 
myöntää ennen kuin rakennuslupa on myönnet
ty, ellei kysymys ole rakennustyöstä, johon sa
nottu lupa ei ole tarpeen. 

52 §. 

Perusparannuslainoja voidaan myöntää mui-

takin tiloja kuin maatiloja varten sekä vesi
huoltolainoja ja sähköistämislainoja muillekin 
yksityisille henkilöille kuin viljelijöille. Tällai
selle henkilölle voidaan myös myöntää tielainaa 
yhteishankkeena suoritettavaan tientekotyöhön 
osallistumiseksi silloin, kun hankkeessa osak
kaana oleva viljelijä tai viljelijät, joiden osalta 
samaan hankkeeseen on myönnetty kyseistä 
lainaa tai 7 4 § :n 1 momentin 1 kohdassa tar
koitettua avustusta, edustavat vähintään puol
ta hankkeen tieyksiköistä. Vesihuoltolainoja 
voidaan myöntää myös yhtymille. 
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Maanostolainaa voidaan asetuksella tarkem
min säädettävin edellytyksin myöntää myös 
henkilölle, jonka vanhemmat tai toinen vanhem
mista omistaa maatilan, sellaisen tilan tai 
alueen hankkimista varten, jota lainan saaja 
tulee viljelemään ja joka soveltuu tämän lain 
mukaan lisäalueeksi sanottuun maatilaan. 
Maanostolainaa voidaan myöntää myös yhteis
metsän osakaskunnalle yhteismetsäosuuden tai 
metsätalouden harjoittamiseen soveltuvan maan 
hankkimista varten. 

53 §. 
Maanostolainaa voidaan myöntää enintään 

75 prosenttia 52 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun omaisuuden luovutushinnasta ja 
enintään 50 prosenttia 52 § :n 3 momentissa 
tarkoitetun omaisuuden hinnasta sekä sisar
osuuslainaa enintään 75 prosenttia 52 §:n 1 
momeritin 2 kohdassa tarkoitetun omaisuuden 
luovutushinnasta. Sellaisen kaupan rahoittami
seen, jossa hankittavan omaisuuden, maatilata
loudellisiin tarkoituksiin käytettynä, luovutus
hinta ilmeisesti ylittää paikkakunnan käyvän 
hinnan, ei maanosto- tai sisarosuuslainaa saa 
myöntää. Milloin kysymys on pellon käyvän 
hinnan arvioimisesta, on erityisesti otettava huo
mioon maan laatu ja sijainti, viljelyn kannatta
vuus paikkakunnalla sekä muut sen kaltaiset 
hintaan vaikuttavat seikat. 

Asuntolainaa ja asuntokorkotukilainaa voi
daan myöntää asuinrakennuksen rakentamista, 
laajentamista ja peruskorjausta varten sijainnil
taan, pohjaratkaisultaan, teknisiltä rakenteiltaan 
ja varusteiltaan sosiaalisesti ja maatilataloudelli
sesti tarkoituksenmukaisten sekä asumiskustan
nuksiltaan kohtuullisten asuntojen aikaansaami
seksi. Asuntolainan lisäksi voidaan heikossa ta
loudellisessa asemassa olevalle henkilölle myön
tää maatilahallituksen vahvistamin perustein 
asuinrakennuksen rakentamista, laajentamista ja 
peruskorjausta varten lisälainaa. Valtioneuvos
to voi kuitenkin tarvittaessa antaa määräyksiä 
perusteista, joiden mukaan lisälainan myöntä
mistä koskevia edellytyksiä on arvosteltava. 
Asuntolainan samoin kuin lisälainan suuruus on 
eriintään 30 ja asuntokorkotukilainan enintään 
50 prosenttia hyväksytyn kustannusarvion mää
rästä. Asunto- ja lisälainaa paremmalla etu
oikeudella mahdollisesti kiinnitettyjen lainojen 
määrä saa mainittujen lainojen kanssa yhteensä 
olla enintään 95 prosenttia vakuuden arvosta. 

Asuntolainan ja asuntokorkotukilainan avulla 
rakennettavassa ja laajennettavassa rakennuk
sessa olevan asunnon huoneistoala saa olla 
enintään 140 neliömetriä. Maatilahallituksen 
määräämin perustein voidaan lainaa myöntää 
myös kahden samassa rakennuksessa olevan 
asunnon rakentamista ja laajentamista varten, 
jolloin kuitenkin lainoitettavana huoneistoalana 
saadaan ottaa huomioon yhteensä enintään 200 
neliömetriä. Saunaa ja lämmitystilaa sekä polt
toaine- ja maataloustuotevarastaa ja muuta eris
tämätöntä säilytystilaa ei lueta huoneistoalaan. 

67 §. 
Myyntihintojen ja lainojen koron määräämis

tä varten maa jaetaan neljään vyöhykkeeseen 
jäljempänä tässä pykälässä mainituin tavoin. 

Ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat: 

Lapin lääni kokonaisuudessaan; 
Kuopion läänistä Rautavaaran kunta; 
Kymen läänistä Pyhtään ja Vehkalahden kun

nista sekä Kotkan kaupungista maatilahallituk
sen hyväksymät saaristo-osat; 

Oulun läänistä Hailuodon, Haukiputaan, 
Hyrynsalmen ja Iin kunnat, Kajaanin kaupunki 
sekä Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuu
samon, Paltamon, Pudasjärven, Puolangan, Ris
tijärven, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkos
ken, Utajärven, Vaalan, Vuolijoen, Yli-Iin ja 
Ylikiimingin kunnat; . 

Pohjois-Karjalan läänistä Enon, Ilomantsin, 
Juuan ja Kiihtelysvaaran kunnat, Lieksan ja 
Nurmeksen kaupungit sekä Tuupovaaran ja 
Valtimon kunnat; 

Turun ja Porin läänistä Houtskarin, Iniön, 
Korppoon, Kustavin, Nauvon, Rymättylän ja 
Velkuan kunnat sekä Dragsfjärdin ja Särkisalon 
kunnista samoin kuin Paraisten ja Uudenkau
pungin kaupungeista maatilahallituksen hyväk
symät saaristo-osat; sekä 

Vaasan läänistä Maalahden, Maksamaan, 
Mustasaaren ja Otavaisten kunnista maatilahal
lituksen hyväksymät saaristo-osat. 

Toiseen vyöhykkeeseen kuuluvat: 

Keski-Suomen läänistä Kannonkosken, Kars
tulan, Kinnulan, Kivijärven, Konginkankaan, 
Konneveden, Kyyjärven, Multian, Pihtiputaan, 
Pylkönmäen ja Saarijärven kunnat, Suolahden 
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kaupunki, Sumiaisten, Uuraisten ja Viitasaaren 
kunnat sekä Äänekosken kaupunki; 

Kuopion lääni lukuun ottamatta Rautavaa
ran kuntaa ja Varkauden kaupunkia; 

Kymen läänistä Saaren ja Uukuniemen kun
nat; 

Mikkelin läänistä Enonkosken, Heinäveden, 
Kangaslammin ja Savonrannan kunnat; 

Oulun ja Pohjois-Karjalan lääneistä muut 
kuin ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat 
kunnat; sekä 

Vaasan läänistä Alajärven, Evijärven, Hal
suan, Himangan, Kannuksen ja Kaustisen kun
nat, Kokkolan kaupunki, Kortesjärven, Kruu
nupyyn, Kälviän, Lappajärven, Lehtimäen, Les
tijärven, Lohtajan, Luodon ja Perhon kunnat, 
Pietarsaaren kaupunki sekä Pietarsaaren, Soi
nin, Toholammin, Ullavan, Vetelin ja Vimpelin 
kunnat. 

Kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluvat: 

Hämeen läänistä Kuoreveden ja Kurun kun
nat, Mäntän kaupunki, Ruoveden ja Vilppulan 
kunnat sekä Virtain kaupunki; 

Keski-Suomen läänistä muut kuin toiseen 
vyöhykkeeseen kuuluvat kunnat; 

Kuopion läänistä Varkauden kaupunki; 
Kymen läänistä Lemin, Parikkalan, Rautjär

ven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Suomennie
men ja Taipatsaaren kunnat; 

Mikkelin läänistä muut kuin toiseen vyöhyk
keeseen kuuluvat kunnat; 

Turun ja Porin läänistä Honkajoen kunta, 
Ikaalisten kaupunki, Jämijärven kunta, Kan
kaanpään kaupunki, Karvian, Kihniön, Kiikois
ten, Kullaan, Lavian, Merikarvian ja Noormar
kun kunnat, Parkanon kaupunki sekä Pomar
kun, Siikaisten ja Suodenniemen kunnat; sekä 

Vaasan läänistä muut kuin ensimmäiseen ja 
toiseen vyöhykkeeseen kuuluvat kunnat ja saa
risto-osat. 

Neljänteen vyöhykkeeseen kuuluvat: 

Hämeen läänistä muut kuin kolmanteen vyö
hykkeeseen kuuluvat kunnat; 

Kymen läänistä muut kuin ensimmäiseen, toi
seen ja kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluvat 
kunnat ja saaristo-osat; 

Turun ja Porin läänistä muut kuin ensimmäi
seen ja kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluvat 
kunnat ja saaristo-osat; sekä 

Uudenmaan lääni kokonaisuudessaan. 

68 §. 
Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 

myyntihinnan sekä maanosto- ja sisarosuuslai
nan vuotuinen korko on 67 §:ssä tarkoitetulla 
ensimmäisellä vyöhykkeellä kaksi, toisella vyö
hykkeellä kolme, kolmannella vyöhykkeellä 
neljä ja neljännellä vyöhykkeellä viisi prosent
tia tai, jos kysymys on kooltaan asetuksella 
säädettävää pienemmästä maatilasta, muuallakin 
maassa kuin mainitulla ensimmäisellä vyöhyk
keellä kaksi prosenttia. Jos kysymys ön lisä
alueen antamisesta tai sen hankkimisen lainoit
tamisesta ja maatila on kooltaan asetuksella 
säädettävää maatilaa suurempi, on korko kui
tenkin koko maassa seitsemän prosenttia. Ra
kentamis-, perusparannus-, tie-, vesihuolto-, 
irtaimisto- ja sähköistämislainan vuotuinen kor
ko on ensimmäisellä ja toisella vyöhykkeellä 
kolme, kolmannella vyöhykkeellä muun kuin 
rakentamislainan osalta neljä ja rakentamislai
nan osalta viisi sekä neljännellä vyöhykkeellä 
kaikkien sanottujen lainojen osalta kuusi pro
senttia. 

Rakennetun asuntotilan hankkimista varten 
myönnetyn maanosto- ja sisarosuuslainan vuo
tuinen korko on kuitenkin koko maassa kolme 
prosenttia. Asunto- ja lisälainan vuotuinen kor
ko on koko maassa niin ikään kolme prosenttia 
sekä asuntokorkotukilainan ja yhteismetsän 
osakaskunnalle myönnetyn maanostolainan viisi 
prosenttia. 

Edellä 24 § :n 2 momentissa tarkoitettujen 
alueiden myyntihintojen samoin kuin oikeuk
sien ja muiden osuuksien kuin yhteismetsä
osuuksien myyntihintojen vuotuinen korko on 
koko maassa kahdeksan prosenttia. 

71 §. 

--~-----------:.-

Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 
myyntihinnan sekä maanosto-, sisarosuus- ja ra
kentamislainan lyhennysten periminen aloite
taan heikossa taloudellisessa asemassa olevan 
henkilön osalta 6 7 §: ssä tarkoitetulla ensirn'mäi
sellä, toisella ja kolmannella vyöhykkeellä .1 
momentissa tarkoitettua ajankohtaa kahta vuot
ta sekä , neljännellä vyöhykkeellä yhtä vuotta 
myöhemmin. , 

74 §. 
Edellä 67 §:ssä tarkoitetulla ensimmäisellä, 

toisella ja kolmannella vjöhykkeellä voidaan 
myöntää avustusta: 
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1) sellaisen yksityisen tien, jonka tekemi
seen ei voida myöntää avustusta yksityisistä 
teistä annetun lain nojalla, samoin kuin sellai· 
sen tien, jota vain kiinteistön omistajalla tai 
haltijalla on oikeus käyttää, tekemiseen ja 

2) pellon salaojittamista varten. 
Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa voi

daan 1 momentissa mainitun lisäksi myöntää 
avustusta maatalouskelpoisen maan raivaamista 
varten pelloksi tai laitumeksi. Koko Lapin lää
nissä, Oulun läänistä Kuhmon, Kuivaniemen, 
Kuusamon, Pudasjärven, Suomussalmen, Taival
kosken ja Yli-Iin kunnissa, Pohjois-Karjalan 
läänistä Ilomantsin ja Tuupovaaran kunnissa 
sekä Lieksan kaupungissa samoin kuin Kymen, 
Vaasan sekä Turun ja Porin lääneistä 67 §:ssä 
tarkoitettuun ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuu
luvissa osissa voidaan myös myöntää avustusta 
karjarakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen 
ja peruskorjaukseen. 

Avustusten prosentuaalisista enimmäismää
ristä sekä niiden myöntämisedellytyksistä sää
detään asetuksella. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua rakentamis-

2. 

avustusta voidaan myöntää myös 52 §:n 4 
momentissa tarkoitetulle yhtymälle. 

75 §. 
Edellä 6 7 §: ssä tarkoitetulla ensimmäisellä 

vyöhykkeellä voidaan 53 §:ssä mainittujen 
enimmäismäärien sijasta noudattaa muiden lai
nojen kuin asuntolainojen ja lisälainojen osalta 
10 prosenttiyksikköä suurempia enimmäismää
riä. 

92 §. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen pe
ritään maankäyttölainsäädätmön nojalla vuosina 
1963-1970 syntyneestä sellaisesta valtion tai, 
asunto- ja lisälainaa lukuun ottamatta, luotto
laitoksen saamisesta, jonka vuotuinen korko on 
yksi tai kolme prosenttia, muualla kuin Lapin 
läänissä mainittua korkoa yhtä prosenttiyksik
köä korkeampaa vuotuista korkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 
26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (391/78) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

3 §. 

Maanhankintalupa on 1 momentin estämättä 
myönnettävä, 

1 ) kun maa on hankittu lisäalueeksi yhdelle 
tai useammalle henkilölle, joka saa kokonaan 
tai osaksi toimeentulonsa harjoittamastaan maa· 
tilataloudesta tai metsätaloudesta; 

2) kun on kysymys maatilalain 52 §:n 3 
momentin 1 virkkeessä tarkoitetusta tilan tai 
alueen hankkimisesta; 

3) kun ostajana on henkilö, joka on hank
kinut maan käyttääkseen sitä itse maatilatalou· 

den tai metsätalouden harjoittamiseen pää- tai 
sivuammattinaan, eikä kauppa, milloin kysymys 
on yksinomaan metsämaan ostamisesta, ilmei
sesti haittaa maatilalain tarkoitusperien toteut
tamista; tai 

4) kun on kysymys saannosta, jonka lupa
viranomainen on 12 §:n nojalla ilmoittanut tu
levansa hyväksymään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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3. 

Laki 
maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päi
vänä joulukuuta 1966 annetun lain ( 657/66) 2 § :n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

2 §. 

Maatilatalouden kehittämisrahastoa hoitaa 
maatilahallitus. Maatilahallitusta avustaa rahas
ton varoilla suoritettavaan toimintaan kuuluvis
sa ja niihin liittyvissä asioissa neuvottelukunta, 

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1980. 

jonka lähemmistä tehtävistä ja kokoonpariosta 
päättää valtioneuvosto. Neuvottelukunnan me
not suoritetaan kehittämisrahaston varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Maa- ja metsätalousministeri Taisto Tähkämaa 
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1. Liite 

Laki 
maatilalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä helmi:kuuta 1977 annetun maatilalain ( 188/77) 52 §:n 2 ja 3 mo

mentti, 53 §:n 1 ja 3 momentti, 67 ja 68 §, 71 §:n 2 momentti, 74 ja 75 §, 
sella1sina kuin niistä ovat 52 §:n 3 momentti ja 53 §:n 1 momentti muutettuina 12 päi

vänä tammikuuta 1979 annetulla lailla (19/79) ja 74 §osittain muutettuna 2 päivänä helmi
kuuta 1979 annetulla lailla ( 119/79), sekä 

lisätään lain 6 §:ään uusi 2 momentti ja 92 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettu
na 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetulla lailla ( 241/78) ja mainitulla 2 päivänä helmi
kuuta 1979 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 §. 6 §. 

52 §. 

Vesihuoltolainoja ja sähköistämislainoja voi
daan myöntää muillekin yksityisille henkilöille 
kuin viljelijöille sekä vesihuoltolainoja myös 
yhtymille. 

Maanostolainaa voidaan myöntää myös yh
teismetsän osakaskunnalle yhteismetsäosuuden 
tai metsätalouden harjoittamiseen soveltuvan 
maan hankkimista varten. 

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä voi
daan myöntää tässä laissa tarkoitettua asunto
lainaa, lisälainaa, asuntokorkotukilainaa ja ra
kentamislainaa. Lainaa ei tällöin kuitenkaan saa 
myöntää ennen kuin rakennuslupa on myönnet
ty, ellei kysymys ole rakennustyöstä, johon sa
nottu lupa ei ole tarpeen. 

52 §. 

Perusparattnuslainoja voidaan myöntää mui
takin tiloja kuin maatiloja varten sekä vesi
huoltolainoja ja sähköistämislainoja muillekin 
yksityisille henkilöille kuin viljelijöille. Tällai
selle henkilölle voidaan myös myöntää tielainaa 
yhteishankkeena suoritettavaan tientekotyöhön 
osallistumiseksi silloin, kun hankkeessa osak
kaana oleva viljelijä tai viljelijät, joiden osalta 
samaan hankkeeseen on myönnetty kyseistä 
lainaa tai 74 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar
koitettua avustusta, edustavat vähintään puol
ta hankkeen tieyksiköistä. Vesihuoltolainoja 
voidaan myöntää myös yhtymille. 

Maanostolainaa voidaan asetuksella tarkem
min säädettävin edellytyksin myöntää myös 
henkilölle, jonka vanhemmat tai toinen vanhem
mista omistaa maatilatt, sellaisen tilan tat 
alueen hankkimista varten, jota lainan saaja 
tulee viljelemään ja joka soveltuu tämän lain 
mukaan lisäalueeksi sanottuun maatilaan. 
Maanostolainaa voidaan myöntää myös yhteis
metsän osakaskunnalle yhteismetsäosuuden tai 
metsätalouden harjoittamiseen soveltuvan maan 
hankkimista varten. 
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53 §, 
.Maim9sti0lainaa vpidaan myöntää enintään 7 5 

pr~)lt.tia .·52 § :n 1· momenti.n:_ 1· kQhdassa tar
koitetun .omai:suuden luo:Vutushintii;lsta ja en:in· 
tään 50 prosenttia 52 § :n 3 momentissa tarkoi
tetun omltisuuden. hinnasta sekä sisarosuuslai
naa enintään 75 prosenttia 52 §:n 1 roomentin 
2 kohdassa tarkoitetun ·omaisuuden luovutus-
hinnasta. · - · · · ' ' · · · · 
- ~ ~·~,_..:_ ---:...._~ ....::....,;._ _...;.!.- ~-~----:---

-~ •' . 

·· Asun:tqimnaa' : ji . kstiiitcltofiko'tlikilailia'a: : Vc>i
d~aii\'. ID:yöntää' );lsufflraketiiiiliksen raken~amista' 
lllajeritäifuista ja·. peruskorjatista Vår-~~· iijai,nilll
taan, pohjaratkaisqlt~an, ,teknilli~lltä rak'enteil
t~an-'ja yäru-#eilta!ui $_qshiålise~fi :ja . mäatilata
loudellise5tf tiirkoituksenm~~teii-'sekä asUmis
kustä~Uk:siltaart Jrohtijrillist~n ' asuntojen ai" 
kä.änsåämisek:si. · · Asuniolairtan 'lisäRSi . ·'Voidäan 
h~~sa taloudbllisessä • äsem~sså . oleville. hen
kilölle myöntää ma.atilah;Ulituksen···_~l'ifivistätnii:l 
per4steiri · åsuinrnk~nnuksen ,. rakeJ,'ltamisfä; Iaa~ 
jentruriish\ ji· pertisk()rjaust~ . varten !isälainaa. 
Valtioneuvosto voi ikuiterikin.•tarvittaessa'antaa 
määräyksiä peru~tei~ta, joideJJ mukaan ijsijlai
nan myöntämistå''ikoskeviå ~e-dellytyksiä 'on ar
vostehaV,~K .i\§u~Nltl~ap: :Samoin. Jk~~nJj.$äla,i:nan 
swru11s)9n .~vintäii:A :30~i~~as\li!'llPkQ~kotu)dlai
JJan ~!lintääp 5Q: PN-S"en~tig, i\yyäksyty.tt ~uspan
nl1.St1twn 1112iärij&t~. i41;1ntQ-- 1ålis~laipa;a. parem
m~a, etw')ilk~uq~ltt' ,rqabd~Uis~~ti- kiinnitettyjen 
lainojen määrä· s~a. @ipi.~ilj<:n liJino:iell kttnsså 
yhtt;ensli olla eniU:tä~n ?~::pt:osermia.v~!lu4en 
arvosta. AsuP,~olaip.åp. j~ .. S$ttnt<>kork()_tl1k1htinan 
avul\a ... r~~l;lQewwassa . Jt1l~aj~ettavassa · ra
kennuksessa olevan :asunnon huoneistoala saa 
olla:. enil}tijijn. 140; ~Qm,~triä. , · · 

' ·. .. " ' -- ~:~-~~~--. '~--~-~----·:~.,~.,~-~ 

3 168000297D 

Ehdotus. 

.53 § . 
Maanostolainaa voidaan myöntää enintään 

75 prosenttia 52 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tankoitetun omaisuuden luovutushinnasta ja 
enintään 50 prosenttia 52 § :n 3 momentissa 
tarkoitetun omaisuuden hinnasta sekä sisar
osuuslainaa enintään 75 prosenttia 52 §:n l 
momentin 2 !kohdassa tarkoitetun omaisuuden 
luovutushinnasta. Sellaisen kaupan rahoittami
seen, jossa hankittavan omaisuuden, maatilata· 
loudellisiin tarkoituksiin· käytettynä, luovt:ttus
hinta ilmeisesti ylittää paikkakunnan käyvän 
hinnan, ei maan osto· tai sisarosuuslainaa ··saa 
myöntää. Milloin kysymys on pellon käytJän 
hinnan arvioimisesta, on erityisesti otettava'huo
mioon maan laatu ja sijainti, viljelyn kannatta· 
vuus paikkakunnalla sekä muut sen kaltaiset 
hintaan vaikuttavat seikat. 

Asuntolainaa ja asuntokonkotukilainaa voi
daan myöntää asuinrakennuksen rakentamista, 
laajentamista ja peruskorjausta var-ten sijainnil
taan, pohjaratkaisultaan, teknisiltä rakenteil
taan ja varusteiltaan <Sosiaalisesti ja maatilata
loudellisesti tarkoituksenmukaisten sekä asumis
kustannuksHtaan kohtuullisten asuntojen ai
kaansaamiseksi. Asuntolainan lisäksi voidaan 
heikossa taloudellisessa asemassa olev:alle hen
kilölle myöntää maatilahallituksen vahvistamin 
perustein asuinrakennuksen rakentam1s.ta, laa
jentamista ja peruskorjausta varten lisäJainaa. 
Valtioneuvosto voi kuitenkin tarvittaessa antaa 
määräyksiä perusteista, joiden mukaan lisälai
nan myöntämistä !koskevia edellytyksiä on ar
vosteltava. Asuntolainan samoin kuin lisälainan 
suuruus on enintään 30 1a asuntokot'kotukilai
nan enintään 50 prosenttia hyväksytyn kustan
nusarvion määrästä. Asunto- ja lisälainaa parem
malla etuoikeudella mahdollisesti kiinnitettyjen 
lainojen määrä saa mainittujen lainojen kanssa 
yhteensä olla enintään 95 prosenttia vakuuden 
arvosta. Asuntolainan ja asuntokonkotukilainan 
avulla raikennettavassa ja laajennettavassa ra
kennuksessa olevan asunnon huondstoala saa 
olla enintään 140 neliömetriä. Maatilahallituk
sen määräämin perustein voidaan lainaa myön
tää myös kahden samassa rakennuksessa olevan 
asunnon rakentamista ja laajentamista varten, 
jolloin kuitenkin lainoitettavana huoneistoalana 
saadaan ottaa huomioon yhteensä enintään 200 
neliömetriä. Saunaa ja lämmitystilaa sekä polt
toaine- ja maataloustuotevarastaa ja muuta eris·· 
tämätöntä säilytystilaa ei lueta huoneistoa/aan. 
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67 §. 
Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 

myyntihinnan vuotuinen kol'ko on a~ueellisen 
kehityksen edistä:mi.sestä annetun lain ( 451/75) 
4 § :n 1 momentissa tarkoitetulla ensimmäi
sellä vyöhy}cl{eeHä yksi prosentti ja toisellit 
vyöhykkeellä kolme prosenttia sekä muualla 
maassa vHsi prosenttia tai, jos !kysymys on 
kooltaan. asetuksella säädettävää pienemmästä 
maatilasta, muuallakin maassa kuin mainituila 
ensimmäisellä vyöhykkeellä yksi prosentti. 

Edellä 24 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
alueiden myytinhintojen samoin kuin oiikeuk
sien ja muiden osuUJksien kuin yhteismetsä
osuuksien myyntihintojen vuotuinen koriko on 
IOOiko maassa kahdeksan prosenttia. · 

Ehdotus. 

67 §. 
Myntihintoje.n ja lainojen koron määräämis

tä varten maa jaetaan . neljään vyöhykkeeseen 
jäljempänä tässä pykälässä mainituin tavoin. 

Ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat:. 

Lapin. lääni kokonaisuudessaan; 
Kuopion läänistä Rautavaaran kunta; 
Kymen läänistä Pyhtään ja V ehkalahden kun

nistä sekä Kotkan kaupungista maatilahallituk
sen hyväksymät saaristo-osat; 

Oulun läänistä Hailuodon, Haukiputaan, 
Hyrynsalmen ja Iin kunnat, Kajaanin kaupunki 
sekä Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuu
samon, Paltamon, Pudasjärven, Puolangan, Ris
tijärven, Sotkamon, Suomussalmen, T aivalkos
ken, Utajärven, Vaalan, Vuolijoen, Yli-Iin ja 
Ylikiimingin kunnat; 

Pohjois-Karjalan läänistä Enon, Ilomantsin, 
Juuan ja Kiihtelysvaaran kunnat, Lieksan ja 
Nurmeksen kaupungit sekä Tuupovaaran ia. 
V altimon kunnat; 

Turun ja Porin läänistä Houtskarin, Iniön, 
Korppoon, · Kustavin, Nauvon, Rymättylän ja 
Velkuan kunnat sekä Dragsfiärdin ja Särkisalon. 
kunnista samoin kuin. Paraisten ja Uudenkqu
pungin kaupungeista maatilahallituksen. hyväk-
symät saaristo-osat,· sekä . · 

Vaasan läänistä Maalahden, Maksamaan, 
Mustasaaren ja Oravaisien ·kunnista maatilahal~ 
lituksen hyväksymät saaristo-osat. 

Toiseen vyöhykkeeseen kuuluvat: 

KeskiSuomen läänistä Kannonkosken, Kars
tulan, Kinnulan, Kivijärven, Konginkankaan, 
Konneveden, Kyyjärven, Multian, Pihtiputaan, 
Pylkönmäen ja Saarijärven kunnat, Suolahden 
kaupunki, Sumiaisten, Uuraisten ja Viitasaaren 
kunnat sekä Äiinekosken kaupunki; . . 

Kuopion lääni lukuun ottamatta Rautavaa
ran kuntaa ja Varkauden kaupunkia; 

Kymen läänistä Saaren ja Uukuniemen ·kun-
nat; \ · . 

Mikkelin läänistä Enonkosken, Heinäveden~ 
Kangaslammin ja Savonrannan kunnat; 

Oulun ja Pohjois-Karjalan lääneistä muut 
kuin ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat 
kunnat; sekä 

Vaasan läänistä Alajärven, Evijärven, Hal
suan, Himangan, Kannuksen ja Kaustisen kun· 
nat, Kokkolan kaupunki, Kortesjärven, Kruu-
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68 §. 
Maatilatalouden kehittiimisrahaston varoista 

myönnetyn maanosto- ja sisarosuuslainan vuo
tuinen korko on alueellisen kehityksen edistä
misestä annetun lain' 4 §.:n 1 momentissa 
tarkoitetulla ensimmäisellä vyohykkeellä yksi 
prosenttia ja toisella vyöhykkeellä kolme pro
senttia sekä muualla maassa viisi prosenttia 
tai> jos kysy.mys on !kooltaan asetuksella ~ää
. dettävää pienemmästä maatilasta,· muuallakin 
maass.a ··kuin mainitulla ensimmäisellä vyöhyk
keellä yksi prosenttia.· Rakentamis-, perus-

Ehdotus. .,-;·;-. 

nupyyn).·K.iilviäit) Lappa;arven) Lebtimiien~ llles
. ti~äroen; Lohtajan; : Luötlo~ ft( Perhoii ~ ~iii'Jhat) 
Pzetarsaarm' ··kaupunki · sekä tPietatsäilrf#l :'Soi
nin) Toholamm'in:;.Vllåva'tt; Veteli1-r fa:vi/njelin 
kunnat; .: . . - ,-.. r . 

:· .. · .... 
Koltnanteett: vyöhykkeeseen kuulubat: 

Häm~~~ lää~l~t1 Kuore;~den ;~-K~;~)%~~-
k
n. at) Män.lak .. l( kV~up. u_nk __ l)J.~.u. OJI~~en_.J_tt.:Y,jlpf1. ,'lflan 
unnat se a. .. trt,(JJn, k(lupunki)· .. . .. 

. -K.eski~SuoniE:n' }äiJ.nistä·· .viuttt, ·kuin t'öiseen 
vyöhykk~e_~e~lf:~Uu~~a(.kfi'n,1l~ti···.~ : .· •. · · .• · ., 
. Kuopio,f1· läänis,tä, V arkau.det~;,k.4uA-1!11fei:,;, ..... ;. 
Kymen läänistä Lemin) Parikka/tlJJr:·R.#tf{;är

ven) Ruokolahden, Savitaipale~n.;.. SJtOJ1(ett.nie-
men ja Taipa!s~4renc #u.~11ca!; ..• ·:, \: . .:.:,, 

Mzkkelin läänistä muu,t • ~ujp toisfen t?'Yii}~.:;k-
keeseen kuuluvat kunnat;· · 

Turun ja Porin läänistä Honkajoen kunta> 
Ikaalisten kaupunki> Jämijärven kunta> Kan
kaanpään kaupunki> Karvian, Kihniön) Kiikois
ten, Kultaan) Lavian) Merikarvian ja Noormar
kun kunnat> Parkanon kaupunki sekä Pomar
kun) Siikaisten ja Suodenniemen kunnat; sekä 

Vaasan läänistä muut kuin ensimmäiseen ja 
toiseen vyöhykkeeseett ktJuluvat kunnat ja saa
risto-osat~ ·• .... 

Nelj~/[~n p/ö~Mke;seen ~!fu[jp~~ .. · 
Hämeen,:lä,tbHsia m#irt kmn kofindJtee~n; v.Yo-

hykkeeslen· kuuluJ!at'kttnn7it; " · · : · ; • 
Kymen läänistå .· muu{' kufn eirSimmaise'en) 

toiseen j{l >kolmanteen · Vjohyk7leesiett • kuuluvat 
kunnat /a saiYisto-'os~t; . . . ... ' . " ... 

Turun ja Porin'laänlsta muut ·kuifi ens'iiftinäi
seen ja kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluvat 
kunnat ja saaristo-osat; s.ef?ä 

Uude,maan 1äanin k'Qkonaisitud~ssa4,n} .. : 
' ' ' •• ' ' "1 ' ';. " ":~: '~. ,r • . :'., 

. '6-8·§';> . 
Lisäalueen, .. yhteismetsäostmden: fk>m"aatilan 

myyntihinnan ·sekä:; 11iaahosto~ }t:t·1 :Si:'sai'Osuuslai
nan vuothineri;'kor~~ 6n 67' •§ .- s.Sii• :ur:koiwiutla 
ensimmäiseltä rvyahyklei/ellä 'käksiy .: tai~elta ·:fJyö
hykkeelllr · ·~kdine 1 ' ':feoJ'maf#tetlti 'vyöEylik~ellä 
neljä ja nd-lj7nf-inmli vyöbylieetlä ;yiJ}'rpfåsent
tia tai; io5 icySyritysr on• !liorutaari .. aretutksella 
säädettäviiä pienemmästä maa:tila;sta;: 1nåuallakin 
maassa kuin mainitulla ensimmä1sella:. vyöhyk
keellä kaksi. prt>senttia.: . .Jo:s kysymys·> on\' lisä
alueen antäntisesfa,fai sen :hankkimisenJ[ainoit-
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parannus-, tie-, vesihuolto-:, .irtaurusto- sekä 
sähköistämislainan vuotuinen korko on vastaa
vasti kolme, peljä ja. viisi prosenttia. 

Rakennetun asuntotilan hank!lcimista varten 
myönnetyn maanostolainan vuotuinen korko on 
kuitenkin 1 momentissa mainituilla vyöhyk
keillä kolme prosenttia. Asunto- ja lisälainan 
vuotuinen kovko on koko maassa kolme pro
senttia. 

Korkotukildinana myötinetun f!1aanosto- ja 
sisarosuuslainan vuotuinen korko on 1 momen
. tissa mainituilla . vyöhykkeillä neljä prosenttia 
ja muualla maåssa viisi prosenttia. Muiden kor
kotukilainojen vuotuinen korko on koko maassa 
viisi prosenttia. 

Yhteismetsän osakaskunnalle myönnetyn 
maanostolainan vuotuinen korko on koko 
maassa viisi· prosenttiä: 

71 §. 

Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 
myyntihinnan sekä maanosto-, sisarosuus- ja 
rakentami.slainan lyhennysten periminen aloite
taan .heikossa .taloudellisessa asemassa olevan 
henkilön osalta alueellisen kehityksen edistä
misestä annetun ·lain 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuilla kehitysalueilla 1 momentissa tar
koitettua ajankohtaa kahta vuotta ja muualla 
maassa yhtä vuotta myöhemmin. 

74 §. 
Alueellisen kehityksen edistämisestä annetun 

lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla kehitys
alueilla voidaan myöntää avustusta: 

. 1) sellaisen yiksityisen tien, jonka tekemi
seen ei voida myöntää awstusta yksityisistä 
teistä annetun lain noialla, samoin kuin sellai
.sen. tien, jota vain. 1kiinteistön Ot:nistajalla tai 
.hahijalla on oikeus käyttää, tekemiseen ja 

2 ) pellon salaojittamista varten. 
Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa voi

daan l momentissa mainitun lisäksi myöntää 
avustusta: 

· 1) karjarakennuksen rakentamiseen, ·laajen
tamiseen }a peruskorjaukseen sekä 

Ehdotus. 

tamisesta ja maatila on kooltaan asetuksella 
säädettävää maatilaa suurempi, on korko kui
tenkin koko maassa seitsemän prosenttia. Ra
kentamis-, perusparannus-, tie-, vesihuolto-, 
irtaimisto- ja sähiköistämislainan vuotuinen kor
ko on ensimmäisellä ja toisella vyöhykkeellä 
kolme, kolmannella vyöhykkeellä muun kuin 
rakentamislainan osalta neljä ja rakentamislai
nan osalta viisi sekä neljännellä vyöhykkeellä 
kaikkien sanottujen lainojen osalta kuusi pro
senttia . 

Rakennetun asuntotilan hankkimista varten 
myönnetyn maanosto- ja sisarosuuslainan vuo
tuinen ko11ko on ~uitenkin koko maassa kolme 
prosenttia. Asunto- ja lisälainan vuotuinen kor
ko on koko maassa niin ikään kolme prosenttia 
sekä asuntokorkotukilainan ja yhteismetsän 
osakaskunnalle myönnetyn maanostolainan viisi 
prosenttia. 

Edellä 24 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
alueiden myyntihintojen samoin kuin oikeuk
sien ja muiden osuuksien kuin yhteismetsä
osuuksien myyntihintojen vuotuinen korko on 
koko maassa kahdeksan prosenttia. 

71 §. 

Lisäalueen, yhteismetsäosuuden ja maatilan 
myyntihinnan sekä maanosto-, sisarosuus- ja 
rakentamislainan lyhennysten periminen aloite
taan heikossa taloudellisessa asemassa olevan 
henkilön osalta 67 §:ssä tarkoitetulla ensimmäi
sellä, toisella ja kolmannella vyöhykkeellä 1 
momentissa tarkoitettua ajankohtaa kahta vuot
ta sekä neljännellä vyöhykkeellä yhtä vuotta 
myöhemmin. 

74 §. 
Edellä 67 §:ssä tarkoitetulla ensimmäisellä, 

toisella ja kolmannella vyöhykkeellä voidaan 
myöntää avustusta: 

1 ) sellaisen yksityisen tien, jonka tekemi
seen ei voida myöntää avustusta yksityisistä 
teis'tä annetun lain nojalla, samoin kuin sellai
sen tien, jota vain kiinteistön omistajalla tai 
haltijalla on oikeus käyttää, tekemiseen ja 

2 ) pellon salaojittamista varten. 
Inarin, ·Enontekiön ja Utsjoen kunnissa voi

daan l momentissa mainitun lisäksi myöntää 
avustusta maatalouskelpoisen maan raivaamista 
varten pelloksi tai laitumeksi. Koko Lapin lää
nissä, Oulun läänistä Kuhmon, Kuivaniemen, 
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Voimassa oleva laki. 

2) maatalouskelpoisen maan raivaamista var-
ten· pelloksi tai laltumeksi. . · 

Avustusten prosentuaalisista enimmrusmaa
ristä sekä niiden myöntämisedellytyksistä sää
detään asetuksella. 

Edellä 2 momentin 1 kohdassa ·wkoitettua 
avustusta voidaan myöntää myös 52 § :n 4 .mo
menti~sa tavkoitetulle yhtymälle. 

75 §. 
Alueellisen kehityksen edistämisestä annetun 

lain 4 f:n 1 momentissa tarkoitetulla· en-
. simmäisellä vyöhykkeellä voidaan 53 § :.ssä 
mainittujen enimmäismäärien sijasta. noudattaa 
muiden lainojen kuin asuntolainojen ja lisälai
nojen osalta 10 ·prosenttiyksikköä ·Suurempia 
enimmäismääriä. · 

92 §. 

2. 

Ehdotus. 

·K.uusamön, Pudasjärven, Suomussalmen, Ta~al
kosken' ja,Yli-Iin kuiini{sa, Popjois·Karjafan 
·läänistii · Itiimantsi1i iit · Tuupoväaran . · kutinifsa 
sekä, Lieksan· ktrupungissa Jdmoin kuin KY.f1ite'n, 
Vactsali sekä Tttrun ja Potin läätielstä 67 ·§':ssä 
:tarkoitettuun ensiinmlii!een. vyöhykkeeseen :kå'(!
,luviSsa osissa voidaiin. myös myöntää ~avtls!Usfa 
ckarjarake#ntjksen · rakentamis'ee'ii,: · taajentitf11isee7t 
ja peruskorjaukseett. · ... • 
< AvustuS-ten pr~entuäalisista . emmmäisinää
ristä sekä. niiden myöntämisedellytyksistä .. sää-
detään asetuksella. · . . ., · .. •· 

Edellä 2 morilentisSi tit~koitettua tåkentamis
avustusta voidaan myöntää. myös. 52· §:n 4 
momentissa tarkoitetulle yhtymälle. 

75 §. 
Edellä 67 §:ssä tarkoitetulla ensimmäisellä 

vyöhykkeellä voidaan 53 §:ssä mainittujen 
enimmäismäärien sijasta noudattaa muiden lai
nojen kuin asuntolainojen ja lisälainojen osalta 
10 prosentti)'lksi~öä ·· suttrempia enimmäismää
riä. 

92 §. 
-------------..,....... 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen pe-
ritään maankäyttölainsäädännön nojalla vuosina 
1963-:-1970 syn(ynee_stäsellaisesta valtion tai, 
asunto- ja lisälainaa lukuun ottamatta, luotto
laitoksen saamisesta, jonka vuotuinen korko on 
yksi tai kolme prosenttia, muualla • kuin Lapin 
läänissä mainittua. kbrkoa yhtä prosenttiyksik
köä korkeampaa vuotuista kqrkoa_. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

, Laki 
oikeudesta luutkkia maa- jå metsätalOusmaata annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunn~n päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 
26 päivänä ,toukokuuta 1978 annetun lain (391/78) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki: 

3 §. 

Maanhankintalupa on 1 momentin estämättä 
myönnettävä, 

Ehdotus. 

3 §. 

Maanhankintalupa on 1 momentin estämättä 
myönnettävä, 
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Voimassa oleva laki. 

l) kun maa on hankittu Hs&al,ueeksi yhdelle 
.tlti useamtxutlle henkil<>Ue, joka ·Saa kok<:ma~n 
t~ ()$aksi toimeentulonsa harjoittamasi:aan .maa
tilataloudesta tai metsätaloudesta;. 

2)kun ostajana on henkUö, jolca on hfl:ntk
~ut ,maan käyttåälkseen sitä itse maatilatalou· 
,den tai . metsätalouden harjoit~amiseen pää, tai 
s~V'Uapliilattinaan, eikä kauppa, pill,loin kysymys 
on yksinomaan metsämaan ostamisesta, ilmei
sesti haittaa maatilalain tar~oitusperien toteut-
tami~ta; tai. . ... · . 

3) kun kysymys on saa.nnosta, jonka. lupa
viranomainen on 12 S:111 nojalla ilmoittanut 
tulevansa hyväksymään. 

------·---------- . ·-

3. 

Ehdotus. 

1) . ~. maa. OJ.k hankittu lisäalueeksi yhdelle 
tai useammalle henkilölle, .. joka saa kokonaan 
tai osaksi toimeentulonsa harjoittamastaan maa
tilataloudesta tai metsätaloudesta; 

2) kun on kysymys maatilalain 52 §:n 3 
momefltin 1 virkkeessä tarkoitetusta tilan tai 
alueen hankkimisesta,· 

. . 
,, . . 

3) kun ostajana on henkilö; joka ·on hank
kinut maan käyttääkseen sitä itse maatilatalou
den tai metsätalouden . harjoittamiseen pää, tai 
sivuammattinaan, eikä kauppa, milloin kysymys 
on yksinomaan metsämaan ostamisesta, ilmei
sesti haittaa maatilalain tarkoitusperien toteut
tamista; tai 

4) kun on !kysymys saannosta, jonka lupa
viranomainen on 12 §:n nojalla ilmoittanut tu
levansa hyväksymään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päi
vänä joulukuuta 1966 annetun lain (657 /66) 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

2 §. 

Maatilatalouden kehittämisrahastoa hoitaa 
maatalousministeriön valvonnan alaisena asu
tushallitus. 

Ehdotus. 

2 §. 

Maatilatalouden kehittämisrahastoa hoitaa 
maatilahallitus. Maatilahallitusta avustaa rahas
ton varoilla suoritettavaan toimintaan kuuluvis
sa ja niihin liittyvissä asioissa neuvottelukunta, 
jonka lähemmistä tehtävistä fa kokoonpanosta 
päättää valtioneuvosto. Neuvottelukunnan me
not suoritetaan kehittämisrahaston varoista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 


