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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien elä
kelain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maata
lousyrittäjien eläkelain säännöksiä siten, että vil
jelmän peltoala, jota pidetään kesannolla tai 
hoidetaan nurmena maataloustuotannon ohjaa
misesta ja tasapainottamisesta annetun lain mu
kaan, katsotaan normaalilla tavalla viljellyksi ja 
maatalousyrittäjän tekevän työtä viljelmällä sopi
muskauden ajan. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että sukupol
venvaihdoseläkkeen pääoma-arvolle peritään kor
koa jo perimispäätöksen antamisesta lukien eikä 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta kuten nykyisin. 

Lainmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskun
ta on ne hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Maataloustuotannon vähentämissopimuk
sen mukainen viljely 

Jos viljelmän peltoalaa pidetään kesannolla tai 
hoidetaan nurmena maataloustuotannon ohjaa
misesta annetun lain (446/77) mukaisesti, katso
taan maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 6 §:n 
4 momentin mukaan peltoala normaalilla tavalla 
viljellyksi ja sopimuksen tehneen maatalousyrit
täjän tekevän työtä viljelmällä sopimuskauden 
ajan. Maataloustuotannon ohjaamisesta annetun 
lain mukaan viljelijöiden ja valtion kesken voitiin 
tehdä tuotannonmuutossopimuksia vuosina 
1977-1982. Vuosina 1983-1985 tehtävistä tuo
tannonmuutossopimuksista on säädetty maata
loustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamises
ta annetussa laissa (81183). Tämän lain mukaisia 
tuotannonmuutossopimuksia ovat maatalous
tuotannon vähentämissopimus, kotieläintuotan
non vähentämissopimus, pellon kesannoimissopi
mus, tuotantosopimus ja tasapainottamissopi
mus. Näistä maataloustuotannon vähentämisso
pimus vastaa asiallisesti maataloustuotannon oh
jaamisesta annetun lain 4 §:n mukaista tuotan
nonmuutossopimusta. 
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Tuotannonmuutossopimusten tarkoituksena 
on ollut varata viljelijöille mahdollisuus luopua 
osittain maataloustuotannosta tai lopettaa se en
nen lopullista eläkkeelle jäämistä. Jos sopimuk
sen alainen pelto on ollut kesannoituna tai 
hoidettu nurmena, se on katsottu normaalilla 
tavalla viljellyksi, jotta tuotannonmuutossopi
muksen tehneen viljelijän eläke-etuudet säilyisi
vät. 

Koska aikaisemman lain mukaisen, edellä mai
nitun tuotannonmuutossopimuksen tilalle on 
tullut maataloustuotannon vähentämissopimus, 
ehdotetaan maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n 4 
momenttiin lisättäväksi maininta siitä, että myös 
pelto, jota pidetään kesannolla tai hoidetaan 
nurmena maataloustuotannon ohjaamisesta ja ta
sapainottamisesta annetun lain mukaisesti, kat
sottaisiin normaalilla tavalla viljellyksi. 

Maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapai
nottamisesta annetun lain mukaan voidaan tehdä 
myös pellon kesannoimissopimuksia. Sopimus
kausi alkaa 1 päivänä huhtikuuta ja se voi olla 
yksi-, kaksi- tai kolmivuotinen. Sopimus on teh
tävä koskemaan vähintään yhtä neljäsosaa pelto
alasta ja vähintään kahta hehtaaria. 

Kesannoimissopimuksen alainen pelto on hoi
dettava siten, että rikkaruohottuminen estyy. 
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Myös näin kesannoitu pelto olisi katsottava nor
maalilla tavalla viljellyksi kuten maataloustuotan
non vähentämissopimuksen nojalla kesannoitu 
peltokin. Koska ehdotettu säännös koskisi kaik
kea maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapai
nottamisesta annetussa laissa tarkoitettua pelto
jen kesannoimistoimintaa, ulottuisi se myös ke
sannoimissopimuksen mukaan kesannoituun pel
toon. 

Kun maatilan luovutuksen perusteella haetaan 
sukupolvenvaihdoseläkettä, luovutuksensaaja vel
voittautuu itse työhön osallistuen harjoittamaan 
maataloutta vastaanottamallaan tilalla vähintään 
viiden vuoden ajan eläkkeen alkamisesta. Vilje
lyn jatkamissitoumus edellyttää aktiivista viljely
toimintaa. Tämä sukupolvenvaihdoseläkejärjes
telmän tarkoitus ei toteudu, jos esimerkiksi kaik
ki tilan pellot pidettäisiin kesannoimissopimuk
sen taikka ennen luovutusta tehdyn maatalous
tuotannon vähentämissopimuksen mukaan nur
mettuna tai kesannoituna. Sen vuoksi ehdotetaan 
maatalousyrittäjien eläkelain 6 f §:ään lisättäväk
si uusi 3 momentti, jossa olisi nimenomainen 
säännös siitä, ettei luovutuksensaajan katsota 
täyttävän viljelysitoumustaan, vaikka tilan pellot 
on nurmettu tai kesannoitu maatalousyrittäjien 
eläkelain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettujen sopi
musten perusteella. 

1.2. Viljelyn jatkaruissitoumuksen laiminlyö
neeltä perittävä korko 

Maatalousyrittäjien eläkelain 6 f §:n 3 mo
menttiin on otettu säännökset sen varalta, että 

sukupolvenvaihdoksen luovutuksensaaja rikkoo 
sitoumuksensa. Tällöin laiminlyöjän on makset
tava sukupolvenvaihdoseläkkeen pääoma-arvo jo
ko kokonaan tai osittain. Pääoma-arvolle laske
taan kymmenen prosentin vuotuinen korko pää
töksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Käytännös
sä on osoittautunut, että useat sitoumuksensa 
laiminlyöneet luovutuksensaajat hakevat muutos
ta pääoma-arvon perimispäätökseen vain suori
tusta lykätäkseen. 

Asianmukaisena onkin pidettävä, että koron 
maksuvelvollisuus alkaa viimeistään laiminlyön
nin toteamisesta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
maatalousyrittäjien eläkelain 6 f §:n 3 moment
tia, joka ehdotuksen mukaan siirtyisi 4 momen
tiksi, muutettaisiin siten, että korko voidaan 
periä päätöksen antamisesta lukien. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuilla muutoksilla et ole valtiontalou
dellista merkitystä. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saattaa voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1985 vp. - HE n:o 11 3 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n 4 momentti ja 

6 f §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 6 §:n 4 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (882/82) ja 

6 f §:n 3 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa laissa (294/80), sekä 
lisätään 6 f §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä maaliskuuta 1974 annetulla lailla 

(219/74) sekä osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (20/77) ja mainitulla 
29 päivänä huhtikuuta 1980 annetulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja nykyinen 4 
momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi seuraavasti: 

6 § 

Jos viljelmän peltoalasta on tehty pellon käy
tön rajoittamisesta annetussa laissa ( 216169) tai 
sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa 
tarkoitettu pellonvaraussopimus, katsotaan tätä 
lakia sovellettaessa sopimuksen alainen peltoala 
normaalilla tavalla viljeliyksi ja sopimuksen teh
neen maatalousyrittäjän tekevän työtä viljelmällä 
sopimuskauden ajan. Mitä edellä tässä momen
tissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava sel
laiseen peltoalaan, jota pidetään kesannolla tai 
hoidetaan nurmena maataloustuotannon ohjaa
misesta annetun lain ( 4461 77) taikka maatalous
tuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta 
annetun lain (81183) mukaisesti. 

6 f § 

Mitä 6 §:n 4 momentissa on säädetty, ei 
sovelleta ratkaistaessa 2 momentin mukaisesti, 

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985 

onko luovutuksensaajan katsottava harjoittavan 
itse työhön osallistuen maataloutta. 

Jollei luovutuksensaaja täytä 2 momentissa 
tarkoitettua sitoomustaan eikä tämä johdu hy
väksyttävästä syystä, on eläkelaitoksen velvoitetta
va luovutuksensaaja korvaamaan eläkelaitokselle 
sukupolvenvaihdoseläkkeen pääoma-arvo, joka 
määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mien perusteiden mukaan. Erityisestä syystä elä
kelaitos voi kuitenkin päättää, että eläkkeen 
pääoma-arvo jätetään osaksi tai kokonaan luovu
tuksensaajalta perimättä. Pääoma-atvosta op 
maksettava kymmenen prosentin suuruinen vuo
tuinen korko eläkelaitoksen päätöksen antamises
ta lukien. Eläkelaitoksen lainvoimainen päätös 
pääoma-arvon korvaamisesta korkoineen saadaan 
panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoiman saanut tuomio. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 

Tämän lain 6 §: n 4 momenttia sovelletaan 1 
päivästä helmikuuta 1983. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Ministeri Matti Puhakka 
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Ltite 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n 4 momentti ja 

6 f §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 6 §:n 4 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (882/82) ja 

6 f §:n 3 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa laissa (294/80), sekä 
lisätään 6 f §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä maaliskuuta 1974 annetulla lailla 

(219/74) sekä osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (20/77) ja mainitulla 
29 päivänä huhtikuuta 1980 annetulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja nykyinen 4 
momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Jos viljelmän peltoalasta on tehty pellon käy
tön rajoittamisesta annetussa laissa (216/69) tai 
sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa 
tarkoitettu pellonvaraussopimus, katsotaan tätä 
lakia sovellettaessa sopimuksen alainen peltoala 
normaalilla tavalla viljeliyksi ja sopimuksen teh
neen maatalousyrittäjän tekevän työtä viljelmällä 
sopimuskauden ajan. Mitä edellä tässä momen
tissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava sel
laiseen peltoalaan, jota pidetään kesannolla tai 
hoidetaan nurmena maataloustuotannon ohjaa
misesta annetun lain (446/77) mukaisesti. 

Jos viljelmän peltoalasta on tehty pellon käy
tön rajoittamisesta annetussa laissa (216 1 69) tai 
sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa 
tarkoitettu pellonvaraussopimus, katsotaan tätä 
lakia sovellettaessa sopimuksen alainen peltoala 
normaalilla tavalla viljeliyksi ja sopimuksen teh
neen maatalousyrittäjän tekevän työtä viljelmällä 
sopimuskauden ajan. Mitä edellä tässä momen
tissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava sel
laiseen peltoalaan, jota pidetään kesannolla tai 
hoidetaan nurmena maataloustuotannon ohjaa
misesta annetun lain (446/77) tatkka maatalous
tuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta 
annetun lain (81183) mukaisesti. 

6 f § 

Jollei luovutuksensaaja täytä 2 momentissa 
tarkoitettua sitoumustaan eikä tämä johdu hy
väksyttävästä syystä, on eläkelaitoksen velvoitetta
va luovutuksensaaja korvaamaan eläkelaitokselle 
sukupolvenvaihdoseläkkeen pääoma-arvo, joka 
määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mien perusteiden mukaan. Erityisestä syystä elä-

Mitä 6 §:n 4 momentissa on säädetty, ei 
sovelleta ratkaistaessa 2 momentin mukaisesti, 
onko luovutuksensaajan katsottava harjoittavan 
itse työhön osallistuen maataloutta. 

Jollei luovutuksensaaja täytä 2 momentissa 
tarkoitettua sitoumustaan eikä tämä johdu hy
väksyttävästä syystä, on eläkelaitoksen velvoitetta
va luovutuksensaaja korvaamaan eläkelaitokselle 
sukupolvenvaihdoseläkkeen pääoma-arvo, joka 
määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mien perusteiden mukaan. Erityisestä syystä elä-
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Voimassa oleva laki 

kelaitos voi kuitenkin paattaa, että eläkkeen 
pääoma-arvo jätetään osaksi tai kokonaan luovu
tuksensaajalta perimättä. Pääoma-arvosta on 
maksettava kymmenen prosentin suuruinen vuo
tuinen korko päätöksen lainvoimaiseksi tulosta 
lukien. Eläkelaitoksen lainvoimainen päätös pää
oma-arvon korvaamisesta korkoineen saadaan 
panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoiman saanut tuomio. 
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Ehdotus 

kelaitos voi kuitenkin paattaa, että eläkkeen 
pääoma-arvo jätetään osaksi tai kokonaan luovu
tuksensaajalta perimättä. Pääoma-arvosta on 
maksettava kymmenen prosentin suuruinen vuo
tuinen korko eläkelaitoksen päätöksen antamises
ta lukien. Eläkelaitoksen lainvoimainen päätös 
pääoma-arvon korvaamisesta korkoineen saadaan 
panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoiman saanut tuomio. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 

Tämän lain 6 §:n 4 momenttia sovelletaan 1 
päivästä helmikuuta 1983. 




