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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotieläintuotannon oh
jaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kotieläintuotannon ohjaamisesta eratssä ta
pauksissa annetun lain mukaan tarvitaan määrä
tyn suuruisten kotieläinyritysten perustamiseen ja 
laajentamiseen yrityksen koosta riippuen maatila
hallituksen tai maatalouspiirin maataloustoimis
ton lupa. Lain tarkoituksena on estää teollisuus
maisten maatalousyritysten syntyminen ja turvata 
olemassa olevien perheviljelmien toimeentulo
edellytykset. Laissa on säädetty luvan saamisen 
edellytykset. Maitotaloustuotteiden, naudan- tai 
sianlihan taikka kananmunien tuotanto- ja mark
kinatilanteen sitä vaatiessa on lisäksi lakiin 
sisältyvän valtuutuksen nojalla valtioneuvoston 
päätöksillä asetettu määräajaksi rajoituksia lupien 
myöntämiselle tai keskeytetty määräajaksi lupien 
myöntäminen. 

Kotieläintuotteiden ylituotannon supistami
seksi ja maatalouden tuotantopoliittisten tavoit
teiden toteuttamiseksi lakia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että luvanvaraisuuden piiriin tulisi
vat aikaisempaa pienemmät yksiköt. Samalla eh
dotetaan lakiin otettavaksi säännös lupien väliai
kaisesta rajoittamisesta, sen mukaan näitä lupia 
voitaisiin myöntää ennen 1 päivää tammikuuta 
1985 pääsääntöisesti vain sukupolvenvaihdosta
pauksissa. Lisäksi ehdotetaan luvan saamisen 
edellytyksiä yrityksen rehuomavaraisuuden osalta 
korotettavaksi. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1984. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Kotieläintuotannon ohjaamisesta eratssa ta
pauksissa 30 päivänä joulukuuta 1981 annetun 
lain (1080/81) mukaan ei ilman maatalouspiirin 
maataloustoimiston lupaa saa ryhtyä harjoitta
maan tai laajentamaan sikatalousyritystä, jossa on 
yli 100 mutta alle 200 yli kahdeksan viikon 
ikäistä sikaa, tai kanatalousyritystä, jossa on yli 
500 mutta alle 1 000 tuotantoiässä olevaa muni
vaa kanaa. Ilman maatilahallituksen lupaa ei 
saa ryhtyä harjoittamaan tai laajentamaan nauta
karjatalousyritystä, jossa on enemmän kuin 20 
lypsylehmää tai yhteensä enemmän kuin 120 
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nautaeläintä tai sikatalousyritystä, jossa on vähin
tään 200 sikaa tai kanatalousyritystä, jossa on 
vähintään 1 000 tuotantoiässä olevaa munivaa 
kanaa taikka kanatalousyritystä, jossa kasvatetaan 
yhdellä kertaa enemmän kuin 30 000 teuraska
nanpoikaa. Laissa on säädetty, että lupaa ei saa 
myöntää sellaisen nautakarja-, sika- tai kanata
lousyrityksen harjoittamista varten, jossa on 
enemmän kuin 50 lypsylehmää tai enemmän 
kuin 400 sikaa taikka enemmän kuin 4 000 
tuotantoiässä olevaa munivaa kanaa. 

Lupa voidaan lain mukaan myöntää vain sellai
sen nautakarja-, sika- tai kanatalousyrityksen har
joittamista varten, jota hoidetaan pääasiassa yksi
tyisen viljelijän ja hänen perheensä työllä maati
lalla, jolla viljelijä asuu ja jolta on mahdollista 
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saada, kun kysymys on maatalouspiirin maata
loustoimiston lupaa edellyttävästä yrityksestä, vä
hintään yksi neljäsosa yrityksen rehuntarpeesta 
tai kun kysymyksessä on maatilahallituksen lupaa 
edellyttävä sika- tai kanatalousyritys, vähintään 
kaksi viidesosaa ja nautakarjayritys vähintään 
kaksi kolmasosaa yrityksen rehuntarpeesta. 

Sanotun lain 5 §:n mukaan valtioneuvoston 
päätöksellä voidaan maitotaloustuotteiden, nau
dan- tai sianlihan taikka kananmunien tuotanto
ja markkinatilanteen sitä vaatiessa asettaa niiden 
lupien myöntämiselle, joista maatilahallitus päät
tää, laissa säädettyjen edellytysten lisäksi määrä
ajaksi lisärajoituksia tai määräajaksi keskeyttää 
näiden lupien myöntäminen. Kotieläintuotan
non pysyessä edelleen korkealla tasolla ja erityi
sesti vientimarkkinoiden vaikeutuessa vuoden 
1982 aikana muutettiin lakia siten, että niiden
kin lupien myöntämiselle, joista maatalouspiirin 
maataloustoimisto päättää, voidaan valtioneuvos
ton päätöksellä asettaa lisärajoituksia tai keskeyt
tää niiden myöntäminen määräajaksi. Tämä laki 
(262/83) tuli voimaan kuluvan vuoden huhti
kuun 1 päivänä. 

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 
1982, välittömästi lain tultua voimaan, määrän
nyt lisärajoituksia, jotka koskivat luvan myöntä
mistä kotieläinyritykselle, jossa on yli 30 lypsy
lehmää, yli 300 sikaa tai yli 2 500 munivaa 
kanaa. Maatilahallitus sai päätöksen mukaan 
myöntää luvan tällaiselle yritykselle pääsääntöi
sesti vain sukupolvenvaihdos- ja muissa omista
janvaihdostapauksissa. Valtioneuvosto muutti tä
tä päätöstään 24 päivänä maaliskuuta 1982 siten, 
että lisärajoitukset kanatalousyrityksen osalta kos
kevat yli 1 000 kanapaikan yritystä. Tämä 
päätös merkitsi sitä, että maatilahallitus ei saanut 
myöntää lupaa uuden kanatalousyrityksen perus
tamiseen tai entisen laajentamiseen. Toukokuun 
20 päivänä 1982 antamallaan päätöksellä, joka 
oli voimassa vuoden 1982 loppuun, valtioneuvos
to rajoitti lupien myöntämistä siten, että maatila
hallituksen lupaa edellyttävää uutta sika- ja kana
lousyritystä ei voitu perustaa. Maatilahallitus voi 
myöntää luvan vain yrityksen jatkamiseen omis
tajanvaihdostapauksessa entisessä laajuudessa. Sa
ma koski kotieläinyritystä, jossa on yli 30 lypsy
lehmää. 

Lupien myöntämistä koskevia rajoituksia jat
kettiin edelleen 30 päivänä joulukuuta 1982 
annetulla päätöksellä vuoden 1983 kesäkuun lop
puun. Edellä mainitun lainmuutoksen jälkeen 26 
päivänä toukokuuta 1983 annetulla päätöksellä 
rajoitusten voimassaoloa on jatkettu toukokuun 

1984 loppuun. Samalla on määrätty, että raJOl
tukset koskevat myös niitä lupia, jotka maata
louspiirin maataloustoimisto käsittelee ja että 
lupia voidaan myöntää vain sukupolvenvaihdos
tapauksissa yrityksen jatkamiseen enintään enti
sessä laajuudessa. 

1.2. Tuotanto- ja markkinatilanne 

Tärkeimpien maataloustuotteiden tuotanto ja 
ylijäämät ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana. 
Kansainvälisen markkinatilanteen vaikeutuminen 
on osaltaan vaikeuttanut ylijäämien markkinoin
tia. Kun maataloustulolaissa asetetut kotieläin
tuotteiden tuotannonohjaustavoitteet ylittyvät 
kaikkien tuotteiden osalta, on ylituotannon kas
vu merkinnyt maatalouden markkinoimisvas
tuuosuuden nopeaa kasvua. Maataloudelta peri
tään tänä vuonna vientikustannusten kattamiseen 
noin 3 70 milj. markkaa valmisteveroilla sekä 
vientikustannus- ja markkinoimismaksuilla. 

Maito 

Maidon tuotannon arvioidaan kasvavan kulu
vana vuonna noin 3,5 % vuoden 1982 tasosta. 
Meijeriin toimitettavan maitomäärän arvioidaan 
olevan tänä vuonna noin 2 960 milj. litraa eli 
suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Tämän 
hetkisten näkymien mukaan ilman uusia tuotan
non rajoittamistoimenpiteitä vuoden 1984 tuo
tannon arvioidaan olevan samaa tasoa kuin kulu
vana vuonna. Maataloustulolain tuotannonoh
jaustavoitteet ovat tänä vuonna 2 790 milj. litraa 
ja ensi vuonna 2 760 milj. litraa maitoa. Maitota
loustuotteiden kulutuksen supistuminen johtaa 
tuotannon säilyessä nykyisellä tasolla ylijäämien 
ja vientitarpeen kasvuun. 

Maitotaloustuotteiden ylijäämien sijoittamises
sa on suurin ongelma siinä, että pitkäaikaisten 
vientisopimusten ulkopuolelle jääville ylijäämä
erille on vaikea löytää ostajia ja näissä kaupoissa 
saatava hinta on hyvin alhainen. • 

Maatalouden tuotantopoliittisen toimikunnan 
esittämien tavoitteiden mukaan maidontuotan
nossa tulisi pyrkiä noin 115 prosentin omavarai
suustasoon. Tänä vuonna omavaraisuusprosentti 
on noin 130. 

Naudanliha 

Naudanlihan tuotannon arvioidaan kohoavan 
tänä vuonna noin 6 % vuoden 1982 tuotannon 
määrästä. Kun kulutus on samalla hieman supis-
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tunut, arvioidaan vientitarpeeksi 17-18 milj. 
kg. Viime vuonna naudanlihaa vietiin vain run
saat 8 milj. kg. Naudanlihan tuotannon kasvu on 
seurausta hyvästä rehntilanteesta ja teuraspaino
jen noususta. 

Vuonna 1984 naudanlihan markkinoilletulon 
arvioidaan jonkin verran alenevan nautakannan 
supistumisen ja keskiteuraspainojen kasvun ta
saantumisen takia. Naudanlihan tuotannon kehi
tys riippuu ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
lypsylehmäkantaa supistetaan. Tuotannon eri
koistumisen ja keskiteuraspainojen kohoamisen 
takia naudanlihan vientitarve tulee jatkumaan 
runsaana lähivuosina. 

Sianliha 

Sianlihaa tuli kuluvan vuoden alkupuoliskolla 
markkinoille hieman enemmän kuin vuotta ai
kaisemmin. Myös kulutus kasvoi jonkin verran. 
Sianlihan vientitarpeeksi arvioidaan tänä vuonna 
noin 35 milj. kg. Vuonna 1984 ylijäämän arvioi
daan hieman supistuvan. 

Pitkällä tähtäimellä sianlihan kulutuksen kas
vun arvioidaan supistavan ylijäämiä ja vientitar
vetta siten, että jos tuotanto pysyisi nykyisellä 
noin 185 milj. kg:n tasolla, saavutettaisiin sianli
hantuotannossa tämän vuosikymmenen aikana 
tuotantopoliittisen toimikunnan esittämä 105 
% :n omavaraisuustaso. Tämä edellyttää kuiten
kin tehokkaita toimenpiteitä tuotannon kasvun 
estämiseksi. 

Kananmunat 

Kananmunatuotannon odotetaan kuluvana 
vuonna olevan yhteensä noin 82-83 milj. kg. 
Vientitarpeeksi arvioidaan noin 31 milj. kg. Ka
nanmunien tuotanto ylittää siten noin 60 prosen
tilla kotimaan kulutuksen. Vuoden 1984 vienti
tarpeeksi arvioidaan 33-36 milj. kg. 

1.3. Myönnetyt luvat 

Maatilahallitus on myöntänyt vuonna 1983 
nautakarjayksiköille yhteensä 22 sellaista lupaa, 
jotka eivät ole perustuneet omistajanvaihdok
seen. Näistä luvista yksi on koskenut lihantuo
tantoyksikköä ja muut 20-30 lehmän maidon
tuotantoyksikköjä. Kesäkuun alun jälkeen tällai
sia lupia ei ole voitu myöntää. Sikatalouteen 
maatilahallitus on myöntänyt samana aikana 42 
lupaa ja kananmunatuotantoon 28 lupaa, jotka 
kaikki ovat olleet omistajanvaihdostapauksia. 

Maatalouspiirit ovat kuluvana vuonna myöntä
neet 136 sikatalouslupaa ja 206 kanatalouslupaa. 
Näistä osa on ollut omistajanvaihdostapauksia. 
Kesäkuun alun jälkeen lupia on myönnetty aino
astaan sukupolvenvaihdosten yhteydessä. 

Sellaisille yrityksille, jotka voimassa olevan lain 
mukaan ovat luvanvaraisia, ei myönnetä vuoden 
1983 loppupuolella lupia muutoin kuin sukupol
venvaihdostapauksissa. Aiemmin myönnettyjen 
lupien puitteissa tapahtuu edelleen jonkin verran 
tuotantoa lisääviä investointeja. Luvan myöntä
misen ja rakentamisen loppuunsuorittamisen vä
lisen viiveen on todettu olevan 1-3 vuotta. 
Pääosin tuotantomäärien kehitys riippuu kuiten
kin tuotannosta luopumisista sekä luparajoja pie
nempien yksiköiden puitteissa tapahtuvista tuo
tannon aloittamis- ja laajentamisinvestoinneista. 

Nykyisiä luvanvaraisuuden alarajoja pienem
missä yksiköissä oli maatilarekisterin vuoden 
1980 lopun tietojen mukaan 88 % lypsylehmistä. 
Maitoa tuottavista tiloista 96 prosentilla oli ky
seistä rajaa alempi lehmämäärä. Alle kymmenen 
lehmän yksiköissä oli 47 % lehmämäärästä ja 
kyseisiä tiloja oli 73 % maidontuotantotiloista. 
Sikatiloista noin 80 % oli nykyistä luparajaa 
pienempiä ja näissä yksiköissä oli 32 % sikojen 
määrästä. Kanataloutta harjoittavista tiloista 87 
% oli luparajaa pienempiä ja näiden tilojen 
osuus eläinmäärästä oli 27 %. Nämä tuotannon 
rakennetta kuvaavat luvut osoittavat, että huo
mattava osa tuotannosta ja erityisesti kotieläinti
lojen määrästä on luparajan alapuolella. Kyseisis
sä yksiköissä tehtävillä sellaisilla laajennusinves
toinneilla, jotka eivät vielä merkitse yksikön 
laajentamista luvanvaraiseen kokoon, on huo
mattava vaikutus kotieläintuotannon määrään. 

2. Ehdotetu t muutokset 

Kotieläintuotteiden ylituotannon ja suta ai
heutuvan vientitarpeen kasvaessa ja vientimarkki
noiden pysyessä edelleen vaikeina hallitus pitää 
välttämättömänä jatkaa tuotannon rajoittamista 
ja tasapainottamista tarkoittavia toimenpiteitä. 
Kotieläintuotannon ohjaaminen rajoittamalla 
uusien yksiköiden perustamista ja olemassa ole
vien yksiköiden laajentamista muodostaa petus
lähtökohdan tuotannon ohjaamis- ja tasapainot
tamistoimenpiteille. 

Tuotannon kasvua ehdotetaan rajoitettavaksi 
puheenaolevan lainsäädännön avulla siten, että 
kotieläintuotantoyrityksen aloittamisen tai laa
jentamisen luvanvaraisuus ulotettaisiin nykyistä 
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pienempiin yrityksiin samalla korottaen yrityksen 
rehnomavaraisuusvaatimusta ja säätämällä, että 
tällaisia lupia yrityksen perustamiseen ja laajenta
miseen ei ennen 1 päivää tammikuuta 1985 saisi 
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta myöntää. 
Luvanvaraisiksi tulisivat yritykset, joissa on enem
män kuin 8 lypsylehmää, 30 nautaeläintä, 25 
sikaa, 100 kanaa tai 15 000 teuraskananpoikaa. 

Tässä yhteydessä ehdotetaan myös muutetta
vaksi luvanvaraisen maidontuotantoyksikön 
enimmäiskokoa siten, että lupaa ei voida myön
tää sellaisen nautakarjayrityksen harjoittamiseen, 
jossa on enemmän kuin 30 lypsylehmää. 

Voimassa olevan lain mukaisesti valtioneuvosto 
on rajoittanut lupien myöntämistä. Sen johdosta, 
että nyt ehdotetut rajoitukset muodostuisivat 

entistä tuntuvaromiksi on pidettävä asianmukai
sena, että niistä säädetään laissa. 

3. Asian valmistelu ja esityksen 
taloudelliset vaikutukset 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14 patva
nä kesäkuuta 1983 työryhmän, joka laati luon
noksen maatalouspoliittiseksi ohjelmaksi. Tämä 
lakiesitys perustuu työryhmän valmistelemaan 
ehdotukseen. 

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on pyr
kiä ohjaamaan maataloustuotantoa siten, että 
maatalouden ylituotannosta aiheutuvia vientikus
tannuksia voitaisiin vähentää. Esitys ei aiheuta 
organisatorisia muutoksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

2 §. Kotieläintuotantoyrityksen perustamista 
tai laajentamista koskeva luvanvaraisuus ehdote
taan ulotettavaksi entistä pienempiin yrityksiin 
siten, että maatalouspiirin maataloustoimiston 
lupa tarvittaisiin yrityksen perustamiseen tai laa
jentamiseen kun kysymyksessä on enemmän kuin 
8 lypsylehmää, 30 nautaeläintä, 25 sikaa, 100 
kanaa tai 15 000 teuraskananpoikaa. Lupa olisi 
kuten tähänkin asti haettava maatilahallitukselta, 
kun kysymyksessä on enemmän kuin 20 lypsyleh
mää, 120 nautaeläintä, 200 sikaa tai 1 000 muni
vaa kanaa. Lupaa ei saisi kuitenkaan myöntää, jos 
yrityksessä on enemmän kuin 30 lypsylehmää, 
400 sikaa tai 4 000 munivaa kanaa. 

Alarajat on määritelty siten, että lupajärjestel
mällä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ra
joittaa tuotantoa vaarantamatta kuitenkaan pie
nimuotoisen kotieläintuotannon toimintaedelly
tyksiä. Teuraskananpoikien ottaminen aikaisem
paa tiukemmin lupajärjestelmän piiriin on välttä
mätöntä, jotta sian- ja naudanlihan tuotannon 
rajoittaminen ei johtaisi teuraskananpoikien tuo
tannon hallitsemattomaan kasvuun sian- ja nau
danlihan kulutuksen kustannuksella. Luvanvarai
sen maidontuotantoyksikön enimmäiskokoa eh
dotetaan aleunettavaksi 30 lypsylehmään, koska 

tätä suurempaa yksikköä ei katsota voitavan hoi
taa normaalin perheviljelmän puitteissa. 

Kotimaisen kananjalostuksen kehityksen tur
vaamiseksi ehdotetaan, että maa- ja metsätalous
ministeriö voisi erityisistä syistä myöntää luvan 
kanatalousyritykselle kananjalostustoimintaa var
ten laissa säädettyä suuremman kanamäärän pitä
miseen. Lupaa myönnettäessä voitaisiin tällöin 
poiketa myös yrityksen rehnomavaraisuutta ja 
yritysmuotoa koskevista vaatimuksista. 

4 §. Luvan saamisen edellytyksiä ehdotetaan 
yrityksen rehnomavaraisuuden osalta kiristettä
väksi siten, että maatalouspiirin lupa voitaisiin 
myöntää vain, jos tilalta on mahdollisuus saada 
vähintään kaksi kolmasosaa yrityksen rehuntar
peesta ja maatilahallituksen lupa vain jos tilalta 
on mahdollisuus saada vähintään kolme neljäso
saa yrityksen rehuntarpeesta. Poikkeuksen muo
dostaisivat teuraskananpoikia kasvattavat yrityk
set, joiden osalta rehnomavaraisuus olisi yritys
koosta riippumatta kaksiviidesosaa yrityksen re
huntarpeesta. 

5 §. Yleisperusteluihin viitaten esitetään laissa 
säädettäväksi, että lupaa laissa tarkoitetun kotie
läintalousyrityksen perustamiseen tai laajentami
seen ei saataisi myöntää ennen 1 päivää tammi
kuuta 1985 muutoin kuin eräissä määrätyissä 
omistajanvaihdostapauksissa. Ne tapaukset, joissa 
lupa saataisiin myöntää, olisivat samat kuin ai-
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kaisemmin valtioneuvoston päätöksissä määrätyt 
tapaukset käytännössä lähinnä sukupolvenvaih
dostapauksissa. 5 §:n 1 momentissa mainitut 
rajoitukset eivät ole voimassa myönnettäessä 
maatalouspiirin lupia nautakarjayritysten perus
tamiseen maatilalain 74 §:n 2 momentissa tarkoi
tetulla rakentamisavustusalueella. 

12 §. Voimassa olevan lain mukaan lupa 
voidaan peruuttaa, jos sen perusteella ei kolmen 
vuoden kuluessa sen myöntämisestä ole tyhdytty 
luvassa tarkoitettuun toimintaan. Luvan peruut
tamiselle näissä tapauksissa ei laissa ole säädetty 
harkintakriteeriä, joten säännöksen soveltaminen 
muodostuisi ongelmalliseksi. Luvanvaraisen tuo
tannon arvioimiseksi on tarvetta tietää luvanva
raista tuotantoa harjoittavien yritysten lukumää
rä. Luvan myöntämisen ja rakentamisen välinen 
aika on ollut 1-3 vuoteen. Mainituista syistä 
ehdotetaan, että luvat, joita kolmen vuoden 
kuluessa ei ole käytetty, on peruutettava. Samalla 

ehdotetaan, että maatilahallituksen lupa, joka on 
myönnetty aikaisemman lain nojalla ennen 1 
päivää tammikuuta 1982 peruutetaan, jollei sitä 
ole käytetty ennen 1 päivää maaliskuuta 1984. 

2. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan välittö
mästi sen hyväksymisen jälkeen. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi lain takautuvan 
soveltamisen kieltämistä tarkoittava siirtymäsään
nös siten, että lupa on myönnettävä, jos yrityksen 
harjoittaja on ennen tätä lakia koskevan hallituk
sen esityksen antamispäivää tehnyt yrityksen 
aloittamiseksi tai laajentamiseksi merkittäviä uh
rauksia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 30 pätvana joulukuuta 1981 

annetun lain (1080/81) 2 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 § ja 12 §:n 2 momentti, 
näistä 5 § sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (262 183 ), sekä 
lisätään lain 2 §:ään uusi 4 momentti ja 12 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

2 § 
Ilman maatalouspiirin maataloustoimiston lu

paa ei saa tyhtyä harjoittamaan tai laajentamaan 
1) nautakarjatalousyritystä, jossa on enemmän 

kuin 8 mutta enintään 20 lypsylehmää tai enem
män kuin 30muttayhteensä enintään 120 nauta
eläintä; 

2) sikatalousyritystä, jossa on enemmän kuin 
25 mutta vähemmän kuin 200 yli kahdeksan 
viikon ikäistä sikaa, jolloin sikojen lukumäärää 
laskettaessa katsotaan emakon vastaavan viittä 
sikaa; eikä 

3) kanatalousyritystä, jossa on enemmän kuin 
100 mutta vähemmän kuin 1 000 tuotantoiässä 
olevaa munivaa kanaa tai jossa kasvatetaan yhdel
lä kertaa enemmän kuin 15 000 mutta enintään 
30 000 teuraskananpoikaa. 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää sellaisen 
nautakarja-, sika- tai kanatalousyrityksen harjoit-

tamista varten, jossa on enemmän kuin 30 lypsy
lehmää tai enemmän kuin 400 edellä 1 momen
tissa tarkoitettua sikaa taikka enemmän kuin 
4 000 tuotantoiässä olevaa munivaa kanaa. 

Erityisistä syistä voi maa- ja metsätalousminis
teriö maatilahallituksen esityksestä myöntää lu
van tässä laissa tarkoitettujen rajoitusten estämät
tä jalostus- ja koetoimintaa harjoittavalle kanata
lousyritykselle. 

4 § 
Lupa voidaan myöntaa vain sellaisen 2 §:ssä 

tarkoitetun yrityksen harjoittamista varten, jota 
hoidetaan pääasiassa yksityisen viljelijän ja hänen 
perheensä työllä maatilalla, jolla viljelijä asuu ja 
jolta on mahdollisuus saada, milloin kysymys on 
2 § :n 1 momentissa tarkoitetusta yrityksestä, 
vähintään kaksi kolmasosaa tai milloin kysymys 
on 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksestä, 
vähintään kolme neljäsosaa yrityksen rehuntar
peesta. Milloin kuitenkin on kysymys 2 §:n 1 tai 
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2 momentissa tarkoitetusta teuraskananpoikia 
kasvattavasta yrityksestä, on rehuomavaraisuuden 
osalta luvan myöntämisen edellytyksenä, että 
maatilalta on mahdollisuus saada kaksiviidesosaa 
yrityksen rehuntarpeesta. 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettua lupaa nautakarja-, si

katalous- ja kanatalousyrityksen perustamiseen 
tai laajentamiseen ei maatilahallitus eikä maata
louspiirin maataloustoimisto saa myöntää ennen 
1 päivää tammikuuta 1985 muulle kuin yrityksen 
harjoittajan kuolin- tai konkurssipesälle, yrityk
sen omistajaksi perintöoikeudellisen saannon 
kautta tulleelle henkilölle tai kun yrityksen osta
jana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintö
kaaren (40/65) 2 luvun mukaan voisi periä 
myyjän, myyjän ottolapsi tai kasvattilapsi taikka 
tällaisen henkilön puoliso. Lupa voidaan sano
tuissa tapauksissa myöntää yrityksen jatkamiseen 
enintään entisessä laajuudessa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
saadaan lupa myöntää 2 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun yrityksen perustamiseen tai 
laajentamiseen maatilalain 74 §:n 2 (351/83) 
momentin mukaisella rakentamisavustusalueella. 

12 § 

Tämän lain nojalla myönnetty lupa on peruu
tettava, jos nautakarja-, sika- tai kanatalousyritys 
ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai 
jos lupaehtoja ei noudateta taikka jos luvan 
perusteella ei kolmen vuoden kuluessa sen myön
tämisestä ole ryhdytty luvassa tarkoitettuun toi-

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983 

mintaan, ei kuitenkaan jos lupaehtojen rikkomis
ta tai viivästymistä on pidettävä olosuhteet huo
mioon ottaen vähäisenä. Lupa voidaan peruuttaa 
myös jos 11 §:ssä tarkoitettu rikkomus on vaka
van laatuinen taikka jos se rangaistuksesta huoli
matta jatkuu tai uudistuu. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1982 aikaisem
man lainsäädännön perusteella myönnetty lupa 
nautakarja-, sika talous- ja kanatalousyrityksen 
perustamiseen tai laajentamiseen on peruutetta
va, jos luvan perusteella ei ole ryhdytty luvassa 
tarkoitettuun toimintaan 1 päivään maaliskuuta 
1984 mennessä. Lupaa ei kuitenkaan ole peruu
tettava, jos luvassa tarkoitettuun toimintaan ryh
dytään kolmen vuoden kuluessa luvan myöntä
misestä tai jos viivästymistä on pidettävä olosuh
teet huomioon ottaen vähäisenä. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 

Sen estämättä, mitä tässä laissa on luvan 
myöntämisestä säädetty, on lupa myönnettävä, 
jos yrityksen harjoittaja on ennen 9 päivää joulu
kuuta 1983 tehnyt yrityksen aloittamiseksi tai 
laajentamiseksi merkittäviä taloudellisia uhrauk
sia tai sanotussa tarkoituksessa sitovasti velvoit
tautunut sellaisen tekemiseen eikä aloittamiseen 
tai laajentamiseen olisi kotieläintuotannon ohjaa
misesta eräissä tapauksissa annettua lakia ( 10801 
81) sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä 
maaliskuuta 1983 annetussa laissa (262/83 ), ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä soveltaen tarvit
tu lupaa tai lupa olisi sanottuja säännöksiä sovel
taen ollut myönnettävä. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Maa- Ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 
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Liite 

Laki 
kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 30 pa1vana joulukuuta 1981 

annetun lain {1080/81) 2 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 § ja 12 §:n 2 momentti, 
näistä 5 § sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa {262/83), sekä 
lisätään lain 2 §:ään uusi 4 momentti ja 12 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 
2 § 

Ilman maatalouspiirin maataloustoimiston lu
paa ei saa ryhtyä harjoittamaan tai laajentamaan 
sikatalousyritystä, jossa on yli 100 mutta alle 200 
yli kahdeksan viikon ikäistä sikaa, tai kanatalous
yritystä, jossa on yli 500 mutta alle 1 000 
tuotantoiässä olevaa munivaa kanaa. Sikojen lu
kumäärää laskettaessa katsotaan emakon vastaa
van viittä sikaa. 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää sellaisen 
nautakarja-, sika- tai kanatalousyrityksen harjoit
tamista varten, jossa on enemmän kuin 50 lypsy
lehmää tai enemmän kuin 400 edellä 1 momen
tissa tarkoitettua sikaa taikka enemmän kuin 
4 000 tuotantoiässä olevaa munivaa kanaa. 

4 § 
Lupa voidaan myöntaa vain sellaisen nauta

karja-, sika- tai kanatalousyrityksen harjoittamista 
varten, jota hoidetaan pääasiassa yksityisen vilje
lijän ja hänen perheensä työllä maatilalla, jolla 
viljelijä asuu ja jolta on mahdollisuus saada, 
milloin kysymys on 2 §:n 1 momentissa tarkoite
tusta yrityksestä, vähintään yksi neljäsosa, tai 
milloin kysymys on 2 §:n 2 momentissa tarkoite
tusta sika- tai kanatalousyrityksestä, vähintään 
kaksi viidesosaa ja nautakarjayrityksestä vähin
tään kaksi kolmasosaa yrityksen rehuntarpeesta. 

Ehdotus 
2 § 

Ilman maatalouspiirin maataloustoimiston lu
paa ei saa ryhtyä harjoittamaan tai laajentamaan 

1) nautakarjatalousyritystä, jossa on enemmän 
kuin 8 mutta enintään 20 lypsylehmää tai enem
män kuin 30muttayhteensä enintään 120 nauta
eläintä; 

2) sikatalousyritystä, jossa on enemmän kuin 
25 mutta vähemmän kuin 200 yli kahdeksan 
viikon ikäistä sikaa, jolloin sikojen lukumäärää 
laskettaessa katsotaan emakon vastaavan viittä 
sikaa; eikä 

3) kanatalousyritystä, jossa on enemmän kuin 
100 mutta vähemmän kuin 1 000 tuotantoiässä 
olevaa munivaa kanaa taijossa kasvatetaan yhdel
lä kertaa enemmän kuin 15 000 mutta enintään 
30 000 teuraskananpoikaa. 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää sellaisen 
nautakarja-, sika- tai kanatalousyrityksen harjoit
tamista varten, jossa on enemmän kuin 30 lypsy
lehmää tai enemmän kuin 400 edellä 1 momen
tissa tarkoitettua sikaa taikka enemmän kuin 
4 000 tuotantoiässä olevaa munivaa kanaa. 

Erityisistä syistä voi maa- ja metsätalousminis
ten·ö maatilahallituksen esityksestä myöntää lu
van tässä laissa tarkoitettujen rajoitusten estämät
tä jalostus- ja koetoimintaa harjoittavatie kanata
lousyn"tykselle. 

4 § 
Lupa voidaan myöntää vain sellaisen 2 §:ssä 

tarkoitetun yn"tyksen harjoittamista varten, jota 
hoidetaan pääasiassa yksityisen viljelijän ja hänen 
perheensä työllä maatilalla, jolla viljelijä asuu ja 
jolta on mahdollisuus saada, milloin kysymys on 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yrityksestä, 
vähintään kaksi kolmasosaa tai milloin kysymys 
on 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yn"tyksestä, 
vähintään kolme neljäsosaa yrityksen rehuntar
peesta. Milloin kuitenkin on kysymys 2 §:n 1 tai 
2 momentissa tarkoitetusta teuraskananpoikia 
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Valtioneuvoston päätöksellä voidaan maitota

loustuotteiden, naudan- tai sianlihan taikka ka
nanmunien tuotanto- ja markkinointitilanteen 
sitä vaatiessa asettaa 2 §:ssä tarkoitettujen lupien 
myöntämiselle sen lisäksi, mitä 4 §:n 1 ja 2 
momentissa on säädetty, määräajaksi lisärajoituk
sia tai määräajaksi keskeyttää mainittujen lupien 
myöntäminen. 

12 § 

Lupa voidaan peruuttaa, jos nautakarja-, sika
tai kanatalousyritys ei enää täytä luvan myöntä
misen edellytyksiä tai jos lupaehtoja ei noudateta 
taikka jos luvan perusteella ei kolmen vuoden 
kuluessa sen myöntämisestä ole ryhdytty luvassa 
tarkoitettuun toimintaan. Lupa voidaan peruut
taa myös jos 11 §:ssä tarkoitettu rikkomus on 
vakavan laatuinen taikka jos se rangaistuksesta 
huolimatta jatkuu tai uusiutuu. 

Ehdotus 

kasvattavasta yrityksestä, on rehuomavaraisuuden 
osalta luvan myöntämisen edellytyksenä', että' 
maatilalta on mahdollisuus saada kaksiviidesosaa 
yrityksen rehuntarpeesta. 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettua lupaa nautakarja-, si

katalous- ja kanatalousyrityksen perustamiseen 
tai laajentamiseen ei maatziahallitus etkä' maata
louspzi'rin maataloustoimisto saa myöntää ennen 
1 päivää tammikuuta 1985 muulle kuin yrityksen 
harjoittajan kuolin- tai konkurssipesälle, yrityk
sen omistajaksi pen'ntöoikeudellisen saannon 
kautta tulleelle henkzlölle tai, kun yn'tyksen osta
jana on myyjän puoliso tai henkzlö, joka perintö
kaaren (40165) 2 luvun mukaan voisi periä 
myyjän, myyjän ottolapsi tai kasvatttlapsi tazkka 
tällaisen henkzlön puoliso. Lupa voidaan sano
tuissa tapauksissa myöntää' yn'tyksen jatkamiseen 
enintään entisessä laajuudessa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
saadaan lupa myöntää 2 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun yn'tyksen perustamiseen tai 
laajentamiseen maatzialain 74 §:n 2 (351183) 
momentin mukaisella rakentamisavustusalueella. 

12 § 

Tämän lain nojalla myönnetty lupa on peruu
tettava, jos nautakarja-, sika- tai kanatalousyritys 
ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai 
jos lupaehtoja ei noudateta taikka jos luvan 
perusteella ei kolmen vuoden kuluessa sen myön
tämisestä ole ryhdytty luvassa tarkoitettuun toi
mintaan, ei kuitenkaan jos lupaehtojen nkkomis
ta tai vzi'västymistä on pidettävä olosuhteet huo
mioon ottaen vähäisenä. Lupa voidaan peruuttaa 
myös jos 11 §:ssä tarkoitettu rikkomus on vaka
van laatuinen taikka jos se rangaistuksesta huoli
matta jatkuu tai uudistuu. 

Ennen 1 päivää tammzkuuta 1982 aikaisem
man lainsäädännön perusteella myönnetty lupa 
nautakarja-, sikatalous- ja kanatalousyn'tyksen 
perustamiseen tai laajentamiseen on peruutetta
va, jos luvan perusteella ei ole ryhdytty luvassa 
tarkoitettuun toimintaan 1 päivään maaliskuuta 
1984 mennessä. Lupaa ei kuitenkaan ole peruu
tettava, jos luvassa tarkoitettuun toimintaan ryh
dytään kolmen vuoden kuluessa luvan myöntä
misestä tai jos viivästymistä on pidettävä olosuh
teet huomioon ottaen vähäisenä. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 198 . 

Sen estämättä, mitä tässä laissa on luvan 
myöntämisestä säädetty, on lupa myönnettävä, 
jos yrityksen harjoittaja on ennen 9 päivää joulu
kuuta 1983 tehnyt yn'tyksen aloittamiseksi tai 
laajentamiseksi merkittäviä taloudellisia uhrauk
sia tai sanotussa tarkoituksessa sitovasti velvoit
tautunut sellaisen tekemiseen eikä aloittamiseen 
tai laajentamiseen olisi kotieläintuotannon ohjaa
misesta eräissä tapauksissa annettua lakia {1080/ 
81) sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä 
maaliskuuta 1983 annetussa laissa (262!83), ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä soveltaen tarvit
tu lupaa tai lupa olisi sanottuja säännöksiä sovel
taen ollut myönnettävä. 




