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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Nykysäännösten mukaan luopumiseläkkeen 
saa, jos luopuminen tapahtuu viimeistään tä
män vuoden aikana. Luopumiseläkejärjestel
mää tarvitaan edelleen maatalouden rakenne
politiikan tukena. Tämän vuoksi hallitus esit
tää, että järjestelmää jatkettaisiin yhdenmukai
sesti sukupolvenvaihdoseläkesäännösten kanssa 
koskemaan viimeistään vuonna 1985 tapahtuvia 
luopumisia. 

Muodostuvan maatilan jatkamiskelpoisuudes
ta esitetään lakiin otettavaksi aikaisempaa tar
kemmat säännökset ja samalla jonkin verran 

lievennetään jatkamiskelpoisuuden ehtoja. Luo
vutuksensaajien lukua ehdotetaan lisättäväksi 
liittämällä ostajien joukkoon kotitilaansa odot~ 
televa tuleva tilanpidon jatkaja, yhteismetsän 
osakaskunta ja rajoitetuin edellytyksin metsä
hallitus. Viljelijäostajien piiri rajoitettaisiin 
perheviljelmän omistajiin. 

Järjestelmän tehostamiseen pyritään myös 
antamalla luopojalle oikeus pidättää luovutetun 
maatilan metsämaa selvittämättä naapuriviljeli
jöiden metsälisäalueen tarvetta. 

PERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
t e t ut m u u t o k s e t. 

1.1. Järjestelmän jatkaminen. 

Alkuperäisessä muodossaan luopumiseläke
laki (LUEL 16/74) tuli voimaan vuoden 
1974 alusta, ja sitä sovellettiin luopumisiin, 
jotka tapahtuivat vuosina 1974-1976. Sittem
min järjestelmän voimassaoloa jatkettiin niin, 
että laki koskee viimeistään vuonna 1980 ta
pahtuvia luopumisia ( 18/77). 

Järjestelmän jatkamista perusteltiin muun 
muassa maatilojen lisäaluetarpeella ja ylituotan
totilanteella sekä sillä, että tarvittiin vaihtoehto 
pellonvaraussopimuksen tehneille, kun heidän 
sopimuksensa vähitellen purkautuivat (halli
tuksen esitys 1976 vp. n:o 184). Järjestelmä 
säädettiin kuitenkin määräaikaiseksi, koska sii
hen vaikuttavissa maatalouspoliittisissa tekijöis
sä ennakoitiin muutoksia ja koska haluttiin var-
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mistaa lakiin määräaikaiset tarpeelliset tarkis
tukset. 

Luopumiseläkejärjestelmän voidaan todeta 
osaltaan vaikuttaneen maatalouden rakenteeseen 
tarkoitetulla tavalla. Elokuun loppuun 1980 
mennessä myönnetyissä eläketapauksissa on luo
pumisen kohteena ollut 3 029 maatilaa. Niistä 
on myyty maatilahalHtukselle 742 (25% ), toi
selle viljelijälle 1 739 (57 %) ja kokonaan 
metsitetty 548 ( 18 %) . Lain voimassaollessa 
on järjestelmään siirtynyt peltoa kaikkiaan 
24 000 hehtaaria, josta metsitettäväksi on men
nyt 3 400 hehtaaria. Vuoden 1976 jälkeen jat
kuneella soveltamisjaksolla on metsitysten 
osuus jonkinverran lisääntynyt ja järjestelmään 
siirtyneiden tiJojen keskikoko pienentynyt. 

Maatalouden rakennepolitHkassa on edelleen
kin tavoitteena tilakoon suurentaminen ja maa
talousväestön korkean kesk1-iän alentaminen. 
Tuotantopoliittisena päämääränä on laadultaan 
ja ·sijainniJtaan huonon pellon poistaminen maa-
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taloustuotannosta metsittämählä. Eläkejärjestel
mällä voidaan edistää nimenomaan vanhojen 
viljelijöiden rakenne- ja tuotantopoliittisesti tar
koiJtuksenmukaista luopumista. Hallituksen kä
sityksen mukaan luopumiseläkejärjestelmää tar
vitaan edelleen täydentämään maatilalain ohjaa
mia rakennepolitiikan toimia. Luopumiseläke
laki antaa myös tarkoituksenmukaisen vaihto
ehdon niille viljelijöille, jotka eivät voi käyttää 
sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmää esimerkiksi 
maatilansa jatkami!skelvottomuuden .tai jatkajan 
puutteen vuoksi. 

Pellonvarausjärjestelmä on vieläkin purkau
tumisvarhees•sa, joten luopumi!seläkelakia tarvi
taan edelleen tältäkin kannalta. Vuoden 1977 
alusta on ollut voimassa lähinnä iäkkäimpiin 
viljelijöihin kohdistuva tuotannonmuutosjärjes
telmä, jolla on pyritty ohjaamaan tiloja poi:s 
ylituotantoa aiheuttavien tuotteiden viljelystä 
( 446/77). Tuotannonmuutossopimus on tar
koitettu eräänlaiseksi esiasteeksi lopulliselle 
luopumiselle. Mahdollisuus siirtyä tuotannon
muutoksen kautta luopumiseläkkeelle toteuttaa 
samanaikaisesti sekä tuotanto- että rakenne
poliitt~sia päämääriä. Tuotannonmuutossopi
muksen tehneiden kannalta on luopumiseläke
mahdohlisuuden säilyttäminen perusteltua. 

Edellä olevilla perusteilla hallitus katsoo, 
että luopumiseläkejärjestelmää olisi edelleenkin 
jatkettava. Toisaalta järjestelmän määräaikai
suudelle voidaan edelleenkin esittää samat pe
rustelut kuin aikaisemmin. Eläkkeen käyttö 
maatalouden rakennepolitiikassa on perustelta
vissa toistaiseksi ja niin kauan kuin ikäraken
teessa ja tilakoossa olevat epäkohdat ovat ilmei
set. Tarkoituksenmukaisena jatkamisaikana on 
pidettävä viittä vuotta. Järjestelmää sovellet
taisiin ennen vuotta 1986 tapahtuviin luopu
misiin eli saman ajan, joksi myös sukupolven
vaihdoseläkesäännöksiä ehdotetaan jatketta
vaksi. 

Säännösmuutos järjestelmän jatkamisesta esi
tetään tehtäväksi LUEL 2 § :n 1 momentin 4 
kohtaan. Samal:la se ehdotetaan kirjoitettavaksi 
muodollisestikin samansisähörseksi kuin maata
lousyrittäjien eläkelain ( MYEL) 6 a § : n 1 mo
mentin 5 kohdassa oleva vastaava säännös. 

1.2. Maatilan jatkamiskelpoisuus. 

Luopumiseläkelakia sovellettaessa on jatka
miskelpoisen maatilan käsitteellä olennainen 
merkitys. Lain keskeinen tarkoitus on jat-

kamiskelpoisten maatil10jen muodostaminen 
(LUEL 1 §:n 2 mom.). Tämän mukai•sesti vil
jelijä hyväksytään lisäämaan ostajaksi vain, jos 
hänellä on ennestään jatkamiskelpoinen maatila 
tai hänen maatilansa muodostuu jatkamiskelpoi
seksi tuon lisämaan ostamisella. 

LUEL 1 § :n 3 momenttiin sisältyvän mää
ritelmän mukaan maatilaa pidetään jatkamis
kelpoi:sena, jos sen käyttäminen maataloustuo
tannossa on tarkoituksenmukaista. Viljelijän 
perheineen edellytetään •saavan siltä toimeen
tulonsa tai, jos tila sijaitsee kehitysalueella, 
pääasialli:sen toimeentulonsa. Määritelmä on 
vuoden 1977 alusta lukien ollut s·amansisältöi
nen kuin sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmässä 
käytetty vastaava määrittely. 

Vaikka jatkami·skelpoisuuden määritelmässä 
onkin lueteltu eräitä arviointiin vailkuttavia te
kijöitä, ovat ratkaisuperusteena viime kädessä 
olleet maatilahallituksen ohjeet. Kehitysalueen 
ulkopuolel:la olevan maatilan on edellytetty kä
shtävän peltoa vähintään 10 hehtaaria sekä 
metsämaata niin paljon, että puun vuosituotto 
vastaa lmorel11sena ainakin 85 kiintokuutio
metriä. Kehitysalueen ·toisella vyöhykkeellä on 
vaadittu kuuden hehtaarin ja ensrmmäisellä 
vyöhykkeellä vHden hehtaarin vähimmäispelto
alaa. Tämä maatilahallituksen käytäntö on to
dettu muun muassa hallituksen lakiehdotuksen 
perusteluissa järjestelmää edellisen kerran jat
kettaessa (hallituksen esitys 1976 vp. n:o 
184 ). 

Voimassa oleva jatkamiskelpoisuuden määri
te1mä ja maatilahallituksen ohjeet rakentuvat 
sHs kehitysaluejaotuksen pohjalle. Maatilalain 
muuttamisesta annetulla lailla (55 3/80) on 
kuitenkin säädetty oma aluejako maatilalainojen 
korkojen porrastusta ja eräiden muidenkin 
etuuksien ohjaamista varten. Tämä jako, joka 
paremmin vastaa maatalouden rakennepolitii
kan tavoitteita, olisi otettava käyttöön myös 
luopumiseläkejärjestelmässä. Samalla helpottuu 
myös lain soveltaminen, koska laina- ja eläke
asia yleensä kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. 

Sekä luopujan ·että luovutuksensaajan oikeus
turvan kannalta on tärkeää, että käytössä ole
vat hehtaarirajat ja muut arviointitekijät tode
taan laissa. Kysymyshän on eräästä järjestel
män perussäännöksestä, jonka mukaan ratkais
taan, millaisia tiloja on kehitettävä eläketuen 
avulla. Tästä syystä olisi määritelmää tarken
nettava. 

Lain •säännösten mukaan riittää, että luovu
tuksensaajan maatila täyttää jatkamiskelpoisuu-
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den ehdot lisäalueen ostamisen jälkeen. Tästä 
syystä d oHsi olennaista tarvetta alentaa maa
tilahallituksen käyttämiä hehtaarirajoja, joista 
sitä paitsi voidaan yksityistapauks1ssa poi
keta. Sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmässä, jos
sa noudatetaan samaa määritelmää, on kuiten
kin aiheellista lieventää käytäntöä erityisesti 
Etelä-Suomen osaLta. Yhdenmukaisuuden vuok
si näin tuli<si ,tapahtua myös luopumiseläke
laissa. 

::;<.Idessa, LUEL 1 :a §:Uä säädettävässä mää
ritelmässä esitetään metsämaata lroskeva vaati
mus säilytettäväksi entisenä, 85 kuutiometrinä 
koko Suomessa. Peltoa koskevaJt vaatimukset 
olisivat pohjo1simmilla, eli maatilalain 67 §:s,sä 
tarkoitetuiHa ensimmäisellä ja toisella vyöhyk
keellä vähintään viisi hehtaaria. KolmanneUa 
vyöhy.kJkeellä noudatettaisiin kuuden ja neljän
nellä kahdeksan hehtaarin alarajaa. Nykykäy
täntöön uusi määritelmä merkitlsisi lievennystä 
paitsi Etelä-Suomes'S'a myös toisen vyöhykkeen 
eteläosassa, jossa kuuden hehtaarin asemesta 
tulee sovellettaval~si viiden hehtaarin raja. Kos
ka Ahvenanmaan maakunnassa ei sovelleta 
maatilalakia eikä sen korkovyöhykejakoa, olisi 
erikseen todettava, että siellä käytetään viiden 
peltohehtaarin rajaa. 

Edellä maial~tut pinta-alarajat eivät oHsi eh
dottomia, vaan niistä olisi mahdollista po1keta 
kuten tähäntkin saakka. Pinta-alaa koskevia vaa
timuksia voitais1in alentaa, jos maatilan pelto
jen sijainti ja laatu tai sen rakennukset taikka 
muut tuotantoedeLlytykset ovat tavanomaista 
huomattavasti paremmat. Alennusperuste oHsi 
myös luovutuksensaajan maataloudellinen am
mattikoulutus ja maatilan eri,koistuotanto. Toi
saalta olisi pinta-alavaatimuksia korotettava, jos 
maatilan tuotantoedellytykset ovat tavanomaiiS
ta huomttavasti huonommat. Asetuksella on 
tarkoitus sää:tää tarkemmin alentamiJsen ja ko
rottamiJsen edellytyksistä. Asetuksella s·äädet
täisiin myös, millä tavalla pelto ja metsämaa 
korvaisivat toisiall!n 'siinä tapauksessa, että ala
rajaa koskeva ehto ei täyty jommankumman 
maankäyttölajin osal.ta. 

Olennainen j-atkami:skelpoisuuteen vaikuttava 
rekijä on maatilan rakennukset, joista on mai
ninta jo nykyisessä määdtelmässä. La1ssa esi
tetään todettavaksi, että niiden tulee täyttää 
kooltaan ja !kunnoltaan maatilahallituksen aset
tamat vaatimukset. 

T arkoi tuksenmukais,ta on, että j M:kamiskel
poisuus arvioidaan s·amoilla perusteilla sekä 

luopumis- että sukupolvenvaihdoseläkejärjestel
mässä. Sukupolvenvaihdoseläkesäännösten jat
kamista koskevaan MYELin muutosesitykseen 
onkin tarkoitus ottaa vastaavanlainen määri
telmä viljelmän jatkamiskelpoisuudesta. 

Paitsi LUEL 1 a §:n säätämisen, uusi määri
telmä aiheuttaa myös muodollisen muutoksen 
maatilahallituksen toimivaltaa ja muutoksenha
kua sääteleviin LUEL 15 §:n 3 momenttiin, 
16 §:n 1 momenttiin ja 23 §:n 2 momenttiin. 

1.3. Luovutuksensaaja. 

Luopumiseläikelain mukaan maathla voidaan 
luovuttaa maatilahallituks·elle ~tai lisäalueeksi 
yksityiselle vHjelijäl:le ( ensiluovutuksensaaja). 
Jos luopuja on lain sa1li:min tavoin pidättänyt 
itselleen dlan metsämaan tai ,sen osan, voi hän 
eläkettä menettämättä myöhemmin luovuttaa 
metsämaan maatilahallitukselle, lisäalueeksi yk
sityiselle viljelijälle tai tilan sijaintikunnalle 
(jälkiluovutuksensaaja). Pidätetyn metsämaan 
voi myös vuoden 1977 alusta voimassa olleen 
lainmuutoksen mukaan myydä metsähallituk
seUe, jos se ei myyntihetkellä ole käytettävissä 
meusälisäaJl.ueeksi. 

Luovutuksensaajia koskevassa LUEL 6 §:n 
1 momentissa ei yksityis,en viljelijän lisäalue
ostoja o1e rajoitettu esimerki'ksi muodos.tuvan 
maatilan koon mukaan. Eläketukea on voitu 
saada silloinkin, kun lisämaa ostetaan suureen 
rtilaan, joka ei selvästikään o1e tällaisen alueen 
tarpeessa. Maatalouden rakennepolitiikassa on 
valtion tuki pyritty kohdistamaan perheviljel
miin, joten :myös luopum~sdäkejärjestelmän 
avulla oHsi 11sämaat ohjattava 1samaan tarkoi
tukseen. 

Edel:lä olevan perusteella esitetään LUEL 
6 § :n 1 momentin yksityis,tä viljdijää :koske
vaan kohtaan lisättäväksi rajoitus, jonka mu· 
kaan hän ei voi tulla luovutuksensaajana kysy
mykseen, jos maatila li!säalueen hankkimisella 
muodostuu o1ennais,esd suuremmaksi kuin maa
tilalaissa tarkoJtettu perhevilje.l!mä. Tällä tavoin 
voidaan' eläkkeen ja lainoituksen antama tuki 
ohjata samoihin tilakauppoihin. Maatilahallitus 
ratkaisrsi, milLoin maatila täyttää edellä maini
tun perhev1ljelmän vaatimuksen, mikä tapah
tuisi luonnollisesd samojen periaatteiden mu· 
'kaan kuin lainoituksessa. Nyt ehdotettu sään" 
nös olisi myös johdonmukainen sukupolven-
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vaihdoselakejärjestelmän kanssa, johon on tar
koituksena eshtää vastaava rajoitus. 

Maati~alain muuttamis•esta annetulla lailla 
(553/80) on maatilalain 52 §:n 3 momenttiin 
tehty lisäys, jonka mukaan maanostolainaa voi
daan myöntää vi:ljelijäksi aikovalle, jos hän ko
titHaansa odotellessaan ostaa itselleen tuohon 
·tilaan lisämaaksi •sopivan alueen. Lainan myön
•tämisen ede1lytyks-istä säädetään tarkemmin 
maatHa-asetukseHa. Tällaista vaiheittaista suku
polvenvaihdosta olisi tarpeen edistää myös luo
pumiseläkejärjestelmällä. LUEL 6 § :n 1 mo
menttiin ehdotetaankin 3 kohtaa, jonka mu
lk:aan luovutuks,ensaaj.aksi hyväksyttäisiin tällai
nen tuleva tilanpidon jatkaja, jos hän voisi 
saada maanostolainaa kysymyksessä olevaan li
säaluekauppaan. 

Yhteismetsän osalmskunta voi maatilalain 
52 § :n 3 momencin mukaan saada maanostolai
naa metsätalouden harjoittamiseen soveltuvan 
maan ostamista varten. Johdonmukaisesti tä
män kanssa esitetään LUEL 6 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa såädettäväksi, että osakaskunta 
voisi olla luovutuksensaaja, jos maatila tai sen 
osa myydään yhteismetsä:lle lisäalueeksi. 

Maatilahallitukselle .tarjotaan toisinaan luo
pumiseläkkeelle siirtymisen mielessä maatiloja, 
joiden metsämailla ei esimerkiksi olemattomien 
ha:k'kuumahdoUiosuuksien vuoksi: ole lähitulevai
suudessa käyttöä maatilojen lisämaiksi. Pellot 
ovat usein huonolaatuisia ja sopivia lähinnä 
metsitettävi:ksi. Jotta Luopuja ei oliJSi eläke
oikeuden suhteen huonommassa asemassa kuin 
muut va·staavas·sa luopumistiolantees·sa olevat vil
jelijät, on maatilahallitus pitänyt velvollisuute
naan ostaa kysymyksessä olevatkin alueet. 

Ei o1e tarkoi:tuksenmutkai,sta, että maatHata
louden kehituämiosrahaston varoja joudutaan si
tomaan tilakauppoihin, jotka civät lähitulevai
suudessa hyödytä maatalouden rakenteen kehit
tämistä. Toisaalta olisi pyrittävä siihen, että 
näin ostettavat peLto- ja metsämaat, joiden 
hoito on usein jo pitemmän aikaa laiminlyöty, 
mahdollisimman pian !saatetaan istutus- ja met
sänparannustoimien alaisi'ksi. Tämän vuoks.i 
esitetään, että metsähallitus voisi olla luovu
tuksensaaja edellyttäen kuitenkin, ettei maatila
hallitus tai ensiluovutuksensaajaksi kelpoinen 
viljelijä osta aluetta metsälisäalueena käytettä
väksi. Tällä tavoin varmistettaisiin, että met
sämaa ei joudu metsähallituksen hallintaan sil
loin, kun se tarvittaisiin metsälisäaluekäyttöön. 
Säännös asiasta tulisi LUEL 6 §:n 1 momen
tin 5 kohtaan. 

LUEL 6 § :n 1 momentin 4 kohdassa mai
nitun yhteismetsän osakaskunnan ja 5 koh
dassa todetun metsähallituksen lisääminen luo
vutuksensaajien joukkoon merkitsee, että luo
vutetut alueet tulisivat käytettäväksi muuhun 
tarkoitukseen kuin maatilojen muodostumiseen 
tai peltojen metsitykseen. Tästä esitetään otet
tavaksi maininta LUEL 1 § :n 3 momenttiin, 
josta siinä tällä hetkellä oleva jatkamiskelpoi
suuden määritelmä siirretään LUEL 1 a §:ksi. 

Jos maatilasta on pidätetty metsämaata, on 
luopuja joutunut antamaan myyntirajoitussi
toumuksen, jonka mukaan metsämaan myymi
nen on elinaikana periaatteessa kielletty. Sen 
on kuitenkin LUEL 6 § :n 2 momentin 1 koh
dan mukaan voinut myydä jälkiluovutuksen
saajille, joita ovat maatilahallituksen ja yksi
tyisen viljelijän lisäksi maatilan sijaintikunta 
sekä metsähallitus edellyttäen, että metsämaa 
ei ole myyntihetkellä käytettävissä metsälisä
alueeksi. Koska ensiluovutuksensaajien jouk
koon esitetään lisättäväksi tuleva tilanpidon 
jatkaja sekä yhteismetsän osakaskunta, on joh
donmukaista, että nämä voivat olla myös jäl
kiluovutuksensaajina. Metsähallituksen osto-oi
keus tulisi kysymykseen, jos maatilahallitus ei 
osta metsämaata metsälisäalueena käytettäväksi. 
Tässä vaiheessa ei muilla kuin maatilahallituk
sella olisi väliintulo-oikeutta. Muutokset tästä 
esitetään LUEL 6 §:n 2 momentin 1 koh
taan. 

1.4. Metsämaan pidätys. 

LUELin aHruperäiosten :säännösten mukaan 
luopujalla oH oikeus pidättää itse1leen luovutet
tavan maati:Lan mel:'sämaa tai osa sii:tä, jolloin 
hänen oli kuitenkin annettava edellä mainittu 
myyntirajoiltulS'siotoumus. Toukokuun 1976 alus
ta voimaantulleella laihla ( 356/76) LUEL 
6 § :n 2 momenttia muutettiin kuitenkin niin, 
että metsämaa:n pidätysoikeus oLi vain siinä ta
pauksessa, että se ei ollut käytettävissä tarkoi
tuksenmuka~seksi metsälis·äalueeksi. Jos kui
tenkin vähintään puolet tilan peltoaJasta metsi
tettiin, oli mellSämaan pidätysoikeus rajoiltuk
seton. 

Pidätysoikeuden edellytyksistä säädetään tar
kemmin luopumi:seläkeasetuksen ( LUEA) 3 a 
§ :1ssä. Alunperin oli maatalousviranomaisten 
pidätystapauksi'Sisa etsittävä kailkki viiden kilo-
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metrin etäisyydellä luovutettavan tilan rajoista 
sijaitsevien tilojen viljel·ijät, joiden metlsämaa 
tuotti enintään 125 kiintokuutiometriä puuta 
vuodessa, ja tiedusteLtava heidän os·tohalukkuut
taan. Kun sääil!!lös osoittautui käytännössä yli
voimaiseksi soveltaa, muutett1in tutki'misvelvol
lisuus myöhemmin käsittämään vain rajanaa
purit. 

Kun metsämaan pidätystä ei ollut rajoitettu, 
oli kaiken metsän jättänyt itselleen 26 % luo
pujista, 42 % oli pidättänyt osan ja 32 % myy
nyt koko metsämaan. Rajoitussäännösten ai
kana vastaavat Juvut ovat olleet 29, 27 ja 
44 %. Vaikka kokonaan myyneiden osuus on
kin noussut 12 prosenttiyksiköllä, on toisaalta 
kokonaanpidätysten osuus myös korkeampi. 
Kovin suurta merkitystä ei tillllston valossa siis 
näyttäi:si pidätyssäännöksellä olevan. Säännök
sen todennäköi:sin merldtys onkin ollut, että se 
useissa 1tapauksis.sa on muodostanut luopumi
selle ratkaisevoo pidäkkeen. Lisäksi on esHnty
nyt painetta metsittää hyvistäkin pello1sta aina
kin puolet, jolloin on saatu esteetön metsän
pidät}"Soiikeus. 

Maatalouden rakennepolitiikan kannalta on 
ensisijaisen .tärkeätä saada hyvä peltomaa Hsä
aluekäyttöön. Jos luopuja on vielä työikäinen, 
olisi hänen toimeentuloaan ja ttyömahdollisuuk
siaan ajatellen suotavaa saada pidättää metsä
m!!Ja. Viljelijäväestön mahdollisuudet hankkia 
itselleen mets.ämaita ovat parantuneet maan
hankintaoikeuslain ( 391/78) myötä. Nykyinen 
metsänpidätySASäännöstö aiheuttaa eri viran
omaisportai:ssa monimut'kaisen ja a.ikaavievän 
käsittelyn, jonka lopputuloksena useimmiten 
on, että metsämaan kuitenkin saa pidättää. 

EdeNä olevan perusteella ja koska luopumis
eläkejärjesteliJ:nän käyttöä olisi tehostettava, hal
litus katsoo, että olisi syytä pal·ata lain alku
peräiseen järjestelmään, joka ei rajoittanUJt oi
keutta pidättää metsämaata. Jos metsää toi
saalta pidätetään, olisi se myyntirajoitussitou
muksen alainen samaHa tavalla kuin tähänkin 
saakka. Ehdotus aiheuttaa koko 6 §:n 2 mo
mentin uudeLleen muotoilun. 

2. A s i a n v a 1 m i s t e 1 u. 

Esitys rakentuu luopum~sjärjestelmien kehit
tämi:stoimikunnan II mietinnön (komiteanmie
tintö 1980:45) pohjalle. 

Luopumisjärjestelmien kehittämistoimikun
nan tehtävänä on ollut myös selvittää, olisiko 
maatalouden tuotannonmuutosjärjestelmä nivel
lettäv1ssä ltuopumiseläkejärjeste:Imään. Tämä toi
meksianto vastaa eduskunnan ponsd.Iaruselmaa, 
jonka se on antanut hyväksyessään hallituksen 
esityksen lailks.i maataloustuotannon ohjaami
sesta annetun lain muuttamisesta ( 1978 vp. 
n:o 247). Toimikunta on 14 päivänä touko
kuuta 1980 antamas·saan väliraportissa tullut 
siihen tulokseen, että täl!lainen nive1tärninen ei 
ole mahdollista esimerk1ks,i 'Siltä pohjalta, että 
tuotannonmuutoskorvauksia ryhdyttäisiin mak
samaan eläkkeen muodossa. Haliliitus onkin esit
tänyt nykyis·en maataloustuotannon ohjaamises
ta annetun lain jatkamista. 

3. Esityksen taloudelliset 
v a i k u t u k s e t. 

Metkittävimmät ·tatloudelJiset vai'kutuikset esi
tyksestä johtuvat siitä, että Juopumiseläkelakia 
sovellettaisiin myös vuosina 1981-1985 tapah
tuviin 1uopumhiin. Jatkamisesta valtioHe ai
heutuvat lisäkustannu1roset olisivat vuoden 1980 
tasossa ( •suluissa kustannukset, jos järjestelmää 
ei ja.tketa) 

vuonna milj.rnk milj. mk 

1981 ........... 4,0 (27,0) 
1982 ........... 4,0 (25,0) 
1983 ........... 6,0 (23,0) 
1984 ........... 9,0 (21,0) 
1985 ........... 11,0 (19,0) 

Nyt järjestdmään esitetyistä parann'lllksista 
aiheutuu jonkin verran lisälrustannuksia, jotka 
vuooina 1981-1985 oliiSivat 0,1, 0,7, 1,2, 1,7 
ja 2,2 milj. markkaa. 

4. Ta r k e m m a t sään n ö k se t j a 
m ä ä r ä y k s e t. 

Maatilan jatkami,skeLpoisuuden arvtomni•sta 
annettaisiin tarkemmat säännökset 1uopumis
eliäkeasetuksessa. Asetusluonnos on tämän esi
tyksen liitteenä. 
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5. Voimaan t u 1 o. 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
1981 alusta. Sitä sovellettaisiin tapauksiin, jois
sa luopuminen tapahtuv tai etukätdspäätös an
netaan vuonna 1981 tai sen järkeen. LUEL 

2 §:n 1 momentin 4 kohdasta ilmenee, että 
luopumisen ja etukäteispäätöksen antamisen 
tulee viimeistään tapahtua vuonna 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus· 
kunnan hyvärks.yttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
luopumiseläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 1 §:n 3 

momentti, 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 3 momentti, 16 §:n 
1 momentti ja 23 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n .3 momentti, 2 §:n 1 momen:tin 4 kohta, 15 §:n 3 momentti, 
16 §:n 1 momentti ja 23 §:n 2 momentti 7 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa 
(18/77), 6 §:n 1 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (356/76) ja 6 §:n 
2 momentti muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 7 päivänä tammikuuta 1977 
annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

1 §. 

Maatilasta voidaan luopua myös 6 § :n 1 
momentin 4 tai 5 kohdassa mainittuun tarkoi
tukseen. 

1 a §. 
Maatilaa pidetään jatkamiskelpoisena, jos sil

lä on peltoa tilan sijaitessa maatilalain (188/ 
77) 6 7 §: ssä mainitulla ensimmäisellä tai toi
sella vyöhykkeellä taikka Ahvenanmaan maa
kunnassa 5 hehtaaria, sen sijaitessa kolman
nella vyöhykkeellä 6 hehtaaria ja neljännellä 
8 hehtaaria sekä metsämaata niin paljon, että 
metsän verotuotto säännöllisessä kasvukunnos
sa on vähintään 85 kuutiometriä vuodes·sa. Jos 
maatilalla on peltoa tai metsämaata edellä mai
nittua määrää vähemmän, pelto ja metsämaa 
voivat korvata toisiaan siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Lisäksi maatilan rakennusten tulee täyttää 
kooltaan ja kunnoltaan maatilahallituksen aset
tamat vaatimukset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja maatilan 
pinta-alaa koskevia vaatimuksia voidaan alen
taa, jos maatilan peltojen sijainti ja laatu, sen 
rakennukset tai muut tuotantoedellytykset ovat 
tavanomaista huomattavasti paremmat, jos luo
vutuksensaajalla on maataloudellinen ammatti
koulutus tai jos maatilalla harjoitetaan erikois
tuotantoa. Niin ikään saadaan vaatimuksia 

pinta-aloista korottaa, jos maatilan tuotanto
edellytykset ovat tavanomaista huomattavasti 
huonommat. Alentamisen ja korottamisen edel~ 
lytyksistä säädetään tarkemmin asetuksella. 

2 §. 
Eläkkeen saamisen edellytyksenä on: 

4) että luopuminen on tapahtunut vuoden 
1973 jälkeen mutta ennen vuotta 1986. 

6 §, 
Maatilan omistajan katsotaan luopuneen täs

sä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden har
joittamisesta, jos hän luovuttaa maatilansa 

1) maa tilahallitukselle; 
2) lisäalueeksi yksityiselle viljelijälle, ei kui

tenkaan jos lisäalueen hankkimisen johdosta 
luovutuksensaajan maatila muodostuu olennai
sesti suuremmaksi kuin maatilalaissa tarkoi
tettu perheviljelmä; 

3) henkilölle, joka maatilalain 52 § :n .3 
momentin mukaisesti voi saada maanostolainaa 
kysymyksessä olevan tilan hankkimista varten; 

4) lisäalueeksi yhteismetsän osakaskunnalle; 
tai 

5) metsähallitukselle edellyttäen, että maa
tilahallitus tai 2 kohdassa tarkoitettu viljelijä 
ei osta aluetta metsälisäalueena käytettäväksi. 
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Niin ikään katsotaan maatilan omistajan luo
puneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maata
louden harjoittamisesta, jos hän 

1) luovuttaa 1 momentissa mainitulle luovu
tuksensaajalle maatilansa pellon ja antaa sa
malla sitoumuksen siitä, että hän ei luovuta pi
dättämäänsä tilan metsämaata eikä sen jouto
maata muutoin kuin 1 momentin 1-4 koh
dassa mainitulle luovutuksensaajalle, sille kun
nalle, jossa pidätetty alue sijaitsee, tai edellyt
täen, että maatilahallitus ei osta metsämaata 
metsälisäalueena käytettäväksi, metsähallituksel
le (myyntirajoitussitoumus); tai 

2) antaa sitoumuksen siitä, että hän kolmen 
vuoden kuluessa sitoumuksen antamisesta met
sittää tilastaan sellaisen pellon, jolla ei ole 
tarkoituksenmukaista käyttöä peltolisäalueena 
( metsityssitoumus), luovuttaa muun pellon 1 
momentin 1-4 kohdassa mainitulle luovutuk
sensaajal1e sekä antaa pidättämästään tilasta 
metsämaasta ja joutomaasta 1 kohdassa tarkoi
tetun myyntirajoitussitoumuksen. 

15 §. 

Maatilahallitus voi päättämissään rajoissa 
siirtää 2 momentissa tarkoitettua ratkaisuval
taansa maatalouspiirien maataloustoimistoille. 
Milloin maataloustoimisto katsoo, ettei 1 §:n 
2 momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1980. 

7 § :n 2 momentissa .tarkoitettuja luopumiseläk
keen saamisen edellytyksiä ole olemassa, antaa 
lausunnon eläkelaitokselle kuitenkin aina maa
tilahallitus. 

16 §. 
Eläkehakemuksen ratkaisemisesta sekä muista 

eläkkeen määräämi8~::en ja maksatukseen liitty
vistä tehtävistä huolehtii elåkelaitos. Eläkelai
toksella ei ole oikeutta poiketa ratkaisuissaan 
15 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta lau
sunnosta siltä osin kuin se koslree 1 §: n 2 
momentissa, 1 a § :'ssä, 6 §: ssä, 6 a §: ssä tai 
7 § :n 2 momentissa tarkoitettuja luopumiseläk
keen saamisen edellytyksiä. 

23 §. 

Jos eläkehakemus on hylätty sillä perusteella, 
että 1 §:n 2 momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 
6 a §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
eläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole, ei pää
tökseen saa hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen ta
pahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiselä
kelain 17 §: ssä tarkoitettuun ehdolliseen pää
tökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä 
tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Maa- ja metsätalousministeri Taisto Tähkämaa 
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Ui te 

Laki 
luopumiseläkelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain ( 16/74) 1 §:n 3 

momentti, 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 3 momentti, 16 §:n 
1 momentti ja 23 § :n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 15 §:n 3 momentti, 
16 §:n 1 momentti ja 23 §:n 2 momentti 7 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa 
(18/77), 6 §:n 1 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (356/76) ja 6 §:n 
2 momentti muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 7 päivänä tammikuuta 1977 
annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 
1 §. 

Jatkamiskelpoisena pidetään maatilaa, jonka 
käyttäminen maataloustuotannossa on tarkoi
tuksenmukaista ja josta viljelijän perheineen 
voidaan arvioida saavan toimeentulonsa. Maa
tilaa, joka sijaitsee alueellisen kehittämisen 
edistämisestä annetussa laissa ( 4 51/7 5) tarkoi
tetulla kehitysalueella, pidetään kuitenkin jat
kamiskelpoisena, jos viljelijä perheineen voi 
saada siltä pääasiallisen toimeentulonsa. Jat:ka
miskelpoisuutta harkittaessa on otettava huo
mioon muodostuvan tilan pelto- ja metsäpinta
ala, sen tilusten sijainti ja muut luontaiset tuo
tantoedellytykset, asuin- ja talousrakennusten 
kunto ja muut näihin verrattavat seikat. Niin 
ikään otetaan tällöin huomioon sellainen am
mattimainen kalastustoiminta ja porotalous, 
josta luovutaan luovutuksensaajan hyväksi sa
malla kertaa kuin tilasta. Asetuksella voidaan 
säätää tarkemmin, millaisin perustein ratkais
taan maatilan jatkamiskelpoisuus. 

Ehdotus. 
1 §. 

Maatilasta voidaan luopua myös 6 §:n 1 
momentin 4 tai 5 kohdassa mainittuun tarkoi
tukseen. 

1 a §. 
Maatilaa pidetäätt jatkamiskelpoisena, jos sil

lä on peltoa tilan sijaitessa maatilalain ( 18 8/ 
77) 67 §:ssä mainitulla ensimmäisellä tai toi
sella vyöhykkeellä taikka Ahvenanmaan maa
kunnassa 5 hehtaaria, sen sijaitessa kolmannella 
vyöhykkeellä 6 hehtaaria ja neljännellä 8 heh
taaria sekä metsämaata niin paljon, että metsän 
verotuotto säännöllisessä kasvukunnossa on 
vähintään 85 kuutiometriä vuodessa. Jos maa
tilalla on peltoa tai metsämaata edellä mai
nittua määrää vähemmän, pelto ja metsämaa 
voivat korvata toisiaan siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 
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Voimassa oleva laki. 

2 §. 
Eläkkeen saamisen edellytyksenä on: 

4) että luopuminen on tapahtunut 1 päivän 
tammikuuta 1974 ja 31 päivän joulukuuta 1980 
välisenä aikana. 

6 §. 
Maatilan omistajan katsotaan luopuneen tässä 
laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoitta
misesta, jos hän luovuttaa maatilansa maatila
hallitukselle tai lisäalueeksi yksityiselle viljeli
jälle. 

Niin ikään katsotaan maatilan omistajan luo
puneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maa
talouden harjoittamisesta, jos hän 

1) luovuttaa edellä 1 momentissa mainitulle 
luovutuksensaajalle maatilansa pellon sekä sel
laisen metsämaan, joka on käytettävissä tarkoi
tuksenmukaiseksi metsälisäalueeksi, ja antaa sa-

2 168000989R 

Ehdotus. 

Lisäksi maatilan rakennusten tulee täyttää 
kooltaan ja kunnoltaan maatilahallituksen aset
tamat vaatimukset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja maatilan 
pinta-alaa koskevia vaatimuksia voidaan alen
taa, jos maatilan peltojen sijainti ja laatu, sen 
rakennukset tai muut tuotantoedellytykset ovat 
tavanomaista huomattavasti paremmat, jos luo
vutuksensaajalla on maataloudellinen ammatti
koulutus tai jos maatilalla harjoitetaan erikois
tuotantoa. Niin ikään saadaan vaatimuksia 
pinta-aloista korottaa, jos maatilan tuotanto
edellytykset ovat tavanomaista huomattavasti 
huonommat. Alentamisen ja korottamisen edel
lytyksistä säädetään tarkemmin asetuksella. 

2 §. 
Eläkkeen saamisen edellytyksenä on: 

4) että luopuminen on tapahtunut vuoden 
1973 jälkeen mutta ennen vuotta 1986. 

6 §. 
Maatilan omistajan katsotaan luopuneen täs

sä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden har
joittamisesta, jos hän luovuttaa maatilansa 

1) maatilahallitukselle; 
2) lisäalueeksi yksityiselle viljelijälle, ei kui

tenkaan jos lisäalueen hankkimisen johdosta 
luovutuksensaajan maatila muodostuu olennai
sesti suuremmaksi kuin maatilalaissa tarkoi
tettu perheviljelmä; 

3) henkilölle, joka maatilalain 52 §:n 3 
momentin mukaisesti voi saada maanostolainaa 
kysymyksessä olevan tilan hankkimista varten; 

4) lisäalueeksi yhteismetsän osakas kunnalle; 
tai 

5) metsähallitukselle edellyttäen, että maa
tilahallitus tai 2 kohdassa tarkoitettu viljelijä 
ei osta aluetta metsälisäalueena käytettäväksi. 

Niin ikään katsotaan maatilan omistajan luo
puneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maata
louden harjoittamisesta, jos hän 

1) luovuttaa 1 momentissa mainitulle luovu
tuksensaaj.alle maatilansa pellon ja antaa sa
malla sitoumuksen siitä, että hän ei luovuta pi
dättämäänsä tilan metsämaata eikä sen jouto-
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Voimassa oleva laki. 

maila sitoumuksen siitä, että hän ei luovuta 
pidättämäänsä tilan muuta metsämaata eikä sen 
joutomaata muutoin kuin maatilahallitukselle, 
lisäalueeksi yksityiselle viljelijälle, sille kun
nalle, jossa pidätetty alue sijaitsee, tai edellyt
täen, että metsämaa ei myyntihetkellä ole käy
tettävissä tarkoituksenmukaiseksi metsälisäalu
eeksi, metsähallitukselle ( myyntirajoitus sitou
mus); tai 

2) antaa sitoumuksen siitä, että hän kolmen 
vuoden kuluessa sitoumuksen antamisesta met
sittää tilastaan sellaisen pellon, jolla ei ole 
tarkoituksenmukaista käyttöä peltolisäalueena 
( metsityssitoumus), luovuttaa muun pellon 
edellä 1 momentissa mainitulle luovutuksen
saajalle, minkä lisäksi 

a) jos metsitettävä pelto käsittää vähemmän 
kuin puolet tilan peltoalasta, sen metsämaahan 
ja joutomaahan nähden on sovellettava, mitä 
1 kohdassa säädetään, ja 

b) jos metsitettävän pellon osuus on edellä 
sanottua suurempi, omistajan on annettava 
pidättämästään tilansa metsämaasta ja jouto
maasta 1 kohdassa tarkoitettu myyntirajoitus
sitoumus. 

15 §. 

Maatilahallitus voi päättämissään raJOlssa 
siirtää 2 momentissa tarkoitettua ratkaisuval
taansa maatalouspiirien maataloustoimistoille. 
Milloin maataloustoimisto katsoo, ettei 1 §:n 2 
ja 3 momentissa, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 7 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja luopumiseläkkeen saa
misen edellytyksiä ole olemassa, antaa lausun
non eläkelaitokselle kuitenkin aina maatilahalli
tus. 

16 §. 
Eläkehakemuksen ratkaisemisesta sekä muista 

eläkkeen määräämiseen ja maksatukseen liitty
vistä tehtävistä huolehtii eläkelaitos. Eläkelai
toksella ei ole oikeutta poLketa ratkaisuissaan 
15 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta lau
sunnosta siltä osin kuin se koskee 1 §:n 2 ja 3 
momentissa, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 7 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuja luopumiseläkkeen saami
sen edellytyksiä. 

Ehdotus. 

maata muutoin kuin 1 momentin 1-4 koh
dassa mainitulle luovutuksensaajalle, sille kun
nalle, jossa pidätetty alue sijaitsee, tai edellyt
täen, että maatilahallitus ei osta metsämaata 
metsälisäalueena käytettäväksi, metsähallituksel
le ( myyntirajoitussitoumus); tai 

2) antaa sitoumuksen siitä, että hän kolmen 
vuoden kuluessa sitoumuksen antamisesta met
sittää tilastaan sellaisen pellon, jolla ei ole 
tarkoituksenmukaista käyttöä peltolisäalueena 
( metsityssitoumus), luovuttaa muun pellon 1 
momentin 1-4 kohdassa mainitulle luovutuk
sensaajalle sekä antaa pidättämästään tilasta 
metsämaasta ja joutomaasta 1 kohdassa tarkoi
tetun myyntirajoitussitoumuksen. 

15 §. 

Maatilahallitus voi päättämissään rajoissa 
siirtää 2 momentissa tarkoitettua ratkaisuval
taansa maatalouspiirien maataloustoimistoille. 
Milloin maataloustoimisto katsoo, ettei 1 §:n 
2 momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 
7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luopumiseläk
keen saamisen edellytyksiä ole olemassa, antaa 
lausunnon eläkelaitokselle kuitenkin aina maa
tilahallitus. 

16 §. 
Eläkehakemuksen ratkaisemisesta sekä muista 

eläkkeen määräämiseen ja maksatukseen liitty
vistä tehtävistä huolehtii eläkelaitos. Eläkelai
toksella ei ole oikeutta poiketa ratkaisuissaan 
15 § :n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta lau
sunnosta siltä osin kuin se koskee 1 §:n 2 
momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 
7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luopumiseläk
keen saamisen edellytyksiä. 
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Voimassa oleva laki. 

23 §. 

Jos eläkehakemus on hylätty sillä perusteella, 
että 1 §:n 2 ja 3 momentissa, 6 §:ssä, 6 a 
§:ssä tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja eläk
keen saamisen edellyty;ksiä ei ole, ei päätökseen 
saa hakea muutosta. 

Ehdotus. 

23 §. 

Jos eläkehakemus on hylätty sillä perusteella, 
että 1 §:n 2 momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 
6 a §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
eläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole, ei pää
tökseen saa hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen ta
pahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiselä
kelain 17 §: ssä tarkoitettuun ehdolliseen pää
tökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä 
tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 
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Liite 

Asetus 
luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta. 

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä 
kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 3 a §, 

sellaisena kuin se on 21 päivänä toukokuuta 1976, 14 päivänä tammikuuta 1977 ja 13 päi
vänä toukokuuta 1977 annetuissa asetuksissa (416/76, 47/77 ja 387 /77), 

muutetaan 3 §:n 2 momentti ja 19 §, 
sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 2 momentti 4 päivänä tammikuuta 1980 annetussa asetuk

sessa (7 /80) ja 19 § mainitussa 14 päivänä tammikuuta 1977 annetussa asetuksessa, sekä 
lisätään asetukseen uusi 1 a, 1 b ja 1 c § seuraavasti: 

1 a §. 
Sovellettaessa luopumiseläkelain 1 a §: n 1 

momentin viimeistä virkettä katsotaan yhden 
hehtaarin peltoa vastaavan metsämaata, joka 
tuottaa vuodessa 17 kuutiometriä puuta. Metsä
maa voi kuitenkin sanotuin tavoin korvata pel
toa mainitussa momentissa tarkoitetulla 1 ja 2 
vyöhykkeellä ja Ahvenanmaan maakunnassa 
enintään yhden hehtaarin ja muilla vyöhykkeil
lä enintään kaksi hehtaaria. 

1 b §. 
Luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentissa 

tarkoitettuja vaatimuksia maatilan pinta-alasta 
voidaan alentaa yhdellä hehtaarilla tai sitä vas
taavalla metsäntuotolla, jos 

1) peltojen luontaiset tuotantoedellytykset 
ovat keskimääräistä selvästi paremmat; 

2) maatilalla on hyväkuntoinen asuinraken
nus tai, jos sillä harjoitetaan kotieläintaloutta, 
maatilalla on hyväkuntoinen kotieläinrakennus 
ja vähintään tyydyttäväkuntoinen asuinraken
nus· 

3,) maatilan pellot on ainakin pääosiltaan 
salaojitettu; tai 

4) luovutuksensaajalla on maataloudellinen 
ammattikoulutus. 

Jos 1 momentin 1-4 kohdassa mainittuja 
perusteita on kaksi, tehdään edellä tarkoitettu 
alennus kaksinkertaisena ja jos niitä on kolme 
tai useampia, kaksi ja puolikertaisena. Maa
tilalla tulee kuitenkin olla peltoa vähintään 
neljä hehtaaria. 

Jos maatilalla harjoitetaan erikoistuotantoa, 
voidaan luopumisdäkelain 1 a §:n 1 momentis
sa mainituista pinta-alarajoista poiketa kuiten
kin niin, että maatilalla tulee olla peltoa vä
hintään kaksi hehtaaria. 

1 c §. 
Luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentissa tar

koitettuja vaatimuksia maatilan pinta-alasta voi
daan korottaa yhdellä peltohehtaarilla, jos pel
tojen luontaiset tuotantoedellytykset ovat kes
kimääräistä huomattavasti huonommat. 

3 §. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viljelijän 
ennestään omistaman maatilan tulee olla jatka
miskelpoinen luopumiseläkelain 1 a § :n mukai
sesti arvioituna tai muodostua sanotuin tavoin 
jatkamiskelpoiseksi Hsäalueen hankkimisen 
kautta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, että lisäalue ja viljelijän ennestään 
omistama maatila sijaitsevat toisiinsa nähden 
olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti. Viljelijän on lisäksi li
säalueen maatilaansa hankkiessaan tullut vaki
naisesti asua sanotulla maatilallaan tai sen vä
littömässä läheisyydessä. 

19 §. 
Luopumiseläkelain 15 §:n 2 ja 3 momentis

sa tarkoitettuihin maatilahallituksen ja maata-
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loustoimistojen lausuntoihin ei saa hakea muu
tosta, milloin kysymys on muusta lausunnosta 
kuin sanotun lain 1 §:n 2 momentissa, 1 a 
§:ssä, 6 §:ssä, 6 a §:ssä tai 7 §:n 2 momen
tissa mainituista seikoista annetusta kielteisestä 
lausunnosta. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen ta
pahtuu tai, eläkkeen perustuessa 1uopumise1ä
kelain 1 7 §: ssä tarkoitettuun ehdolliseen pää
tökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä 
tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 




