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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta hankkia 
maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on oikeudesta hank
kia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 
(maanhankintaoikeuslain) muuttaminen siten, 
että mainitun lain mukaista ilmoitusta kiinteis
tönkaupasta ei olisi tehtävä maatalouspiirille, 
jos julkinen kaupanvahvistaja kaupan osapuol
ten antamien tietojen perusteella katsoo, että 
kysymys on sellaisesta sukulaisten välisestä 
kaupasta tai pinta-alaltaan enintään kahden 
hehtaarin kaupasta, johon lain perusteella lu
paa ei tarvita. Tähän liittyen maanhankintaoi
keuslakia esitetään täydennettäväksi siten, että 
lainhuudatusviranomainen ei olisi velvollinen 
tutkimaan saannon huudattamisen edellytyk
siä, jos hakija esittää julkisen kaupanvahvista
jan tai maatalouspiirin ilmoituksen, jonka mu
kaan maanhankintalupaa ei tarvita. 

Maanhankintaoikeuslain mukaan maata
louspiirin on katsoessaan, että maanhankinta
lupa on evättävä, saatettava asia maatilahalli
tuksen ratkaistavaksi. Menettelyä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että maanhankintalupaa 
koskeva asia ratkaistaisiin kaikissa tapauksissa 
ensisijaisesti maatalouspiirissä. Maatalous
piirin päätöksestä olisi valitusoikeus maatila
hallitukseen. Maatalouspiirin ollessa luvan 
epäämisen kannalla asia tulisi kuitenkin saat
taa edelleen maatilahallituksen ratkaistavaksi, 
jos kauppahinta on asetuksella säädettävää 
määrää suurempi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Maanhankintaluvan hakemismenettely 

1.1.1. Yleistä 

Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalous
maata annetun lain (391/78; jäljempänä maan
hankintaoikeuslaki) mukaan pääsääntönä on, 
että maa- ja metsätalousmaan hankkimiseen 
ostamalla on saatava lupa. Sanotun lain 2 §:n 
mukaan lupa ei ole tarpeen, 

1) kun myyjänä on valtio tai kunta; 
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2) kun ostajana on myyjän puoliso tai henki
lö, joka perintökaaren (40/65) 2 luvun mukaan 
voisi periä myyjän, myyjän ottolapsi tai kas
vattilapsi taikka heidän puolisonsa; 

3) kun myydyn maan pinta-ala ei ylitä kahta 
hehtaaria; 

4) kun maa hankitaan käytettäväksi asunto
alueena, rakennuspaikkana, varastoalueena, 
tiemaana, kivilouhoksena, hiekan, soran, sa
ven tai muun tarveaineen ottopaikkana, liike-, 
teollisuus- tai kaivostoimintaa varten, opetus
tai tieteellisiin tarkoituksiin tahi leirintä-, ul
koilu- tai muuna virkistysalueena; taikka 

5) kun saanto perustuu pakkohuutokaup
paan. 
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Maanhankintaluvan myöntää maanhankin
taoikeuslain 4 §:n mukaan asianomaisen maa
talouspiirin maataloustoimisto. Lain 5 §:n mu
kaan lupaviranomaisen on otettava maanhan
kintalupaa koskeva asia käsiteltäväkseen viipy
mättä sen jälkeen, kun julkisen kaupanvahvis
tajan lähettämä ilmoitus tapahtuneesta kiin
teistönkaupasta on saapunut lupaviranomaisel
le. Ilmoitus katsotaan lupahakemukseksi, jos 
saanto lain 2 §:n mukaan vaatii luvan. Jos 
kysymys on 2 § :n 2 momentin 4 kohdassa 
tarkoitetusta tapauksesta ja maataloustoimisto 
katsoo, että lupa olisi evättävä, maatalous
toimiston on siirrettävä asia viipymättä asian
omaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalous
maata annetussa asetuksessa (886/78) on lupa
menettelyn osalta muun muassa säädetty, että 
milloin maataloustoimisto toteaa kysymyksen 
olevan maanhankintaoikeuslain 2 §:n 2 mo
mentin 1-3 tai 5 kohdassa tarkoitetusta ta
pauksesta, sen on ensi tilassa ilmoitettava kir
jallisesti ostajalle, ettei saanto ole luvanvarai
nen. 

Lisäksi maanhankintaoikeuslain 8 §:ssä on 
säädetty, että jos hakija esittää maatalous
toimiston antaman ilmoituksen, jonka mukaan 
maanhankintalupaa ei tarvita, lainhuudatusvi
ranomainen ei ole velvollinen tutkimaan tämän 
lain mukaisia saannon huudattamisen edelly
tyksiä. 

Maaliskuun 1 päivänä 1988 voimaan tulevan 
maataloushallinnosta annetun lain 1 §:n 2 mo
mentin (1309/87) muutoksen jälkeen maata
louspiirin maataloustoimistosta käytetään ni
mitystä maatalouspiiri. Esityksessä on mainittu 
muutos otettu huomioon. 

1.1.2. Maanhankintalupa-asioiden määrä 

Maanhankintaoikeuslakia sovellettiin vuon
na 1986 kahdeksatta vuotta. Maatalouspiirei
hin saapui 55 008 kaupanvahvistajan ilmoitus
ta ja 852 ennakkotietohakemusta. Kaupanvah
vistajien ilmoitusten määrä lisääntyi edellisvuo
desta 1 OOO:lla. 

Noin 83 OJo ilmoituksista koski kauppoja, 
joihin ei tarvittu lupaa. Näistä pääosa oli alle 
kahden hehtaarin kauppoja. Luvanvaraisissa 
kaupoissa annettiin 6 829 myönteistä päätöstä. 
Lupa annettiin 112 392 hehtaarin kaupoille. 
Näistä 17 492 hehtaaria oli peltoa. Maa-ala oli 
hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. Lu-

van saaneissa kaupoissa lisääntyi maanviljeli
jöiden omistus 18 100 hehtaarilla ja yhteisöjen 
17 300 hehtaarilla, kun taas muiden omistus 
väheni vastaavasti. 

Kielteinen päätös annettiin 50 kaupalle ja 90 
ennakkotietohakemukselle. Nämä käsittivät 
yhteensä 7 160 hehtaaria maata, josta peltoa 
oli 207 hehtaaria. Maan kokonaismäärä oli 
lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Kielteiset 
päätökset koskivat edelleen useimmiten kaup
poja, joissa ostajana oli yhteisö tai muu luon
nollinen henkilö kuin maanviljelijä. Viljelijöi
den maanostoihin puututtiin lähinnä vain niis
sä tapauksissa, joissa kauppa ostetun alueen 
etäisyyden vuoksi oli ilmeisen epätarkoituksen
mukainen. Kielteisten päätösten määrä on vii
me vuosina pysynyt lähes samana. Tietämys 
ratkaisuperiaatteista selvästikin karsii tällaisiin 
päätöksiin johtavia hakemuksia. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty maanhan
kintaoikeuslupa-asioiden määrä vuonna 1986. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ilmoituskautena 
kaikkiaan kpl 

Maatalouspiireihin saapunut 
- kaupanvahvistajan ilmoituksia 55 008 
- ennakkotietohakemuksia ....... 852 
Käsittely 
- ilmoitus, ettei saanto ole luvan-

varainen ....................... 45 695 
- alle 2 ha:n kaupat ........... 31 542 
- muut ei-luvanvaraiset kaupat 14 153 

- päätös maanhankintaluvan 
myöntämisestä ................. 6 698 

- ennakkotieto maanhankintalu-
van myöntämisestä ............. 694 

Hakemuksia siirretty 
- maatilahallituksen ratkaista-

vaksi ........................... 306 
- kunnanhallituksen käsiteltäväk-

si ······························ 14 
Ilmoituskauden lopussa ratkaise-
matta 

kaupanvahvistajan ilmoituksia . 1 508 
- ennakkotietohakemuksia ....... 51 

1.1.3. Ehdotetut hakemismenettelyn muutok
set 

Maanhankintalupa-asioita käsiteltiin maata
louspiireissä vuonna 1986 yhteensä noin 
55 000. Näistä suurin osa (n. 45 000 kpl) oli 
sellaisia, joihin maanhankintaoikeuslain mu-
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kaan ei lupaa tarvita. Näiden tapausten osalta 
maatalouspiirille aiheutuu kuitenkin runsaasti 
ylimääräistä ja käytännössä tarpeetonta työtä. 
Lupamenettelyä tulisikin yksinkertaistaa siten, 
että lupa-asioiden käsittelystä maataloushallin
nolle aiheutuvaa rasitusta voitaisiin vähentää. 

Edellä olevaan viitaten maanhankintaoikeus
lain 5 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
ilmoitusta kiinteistönkaupasta ei olisi tehtävä 
maatalouspiirille, jos julkinen kaupanvahvista
ja kaupan osapuolten antamien tietojen perus
teella katsoo, että lupa maanhankintaoikeus
lain 2 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan mukaan 
ei ole tarpeen. Menettelyä voitaisiin siten sovel
taa silloin, kun on kysymys lähisukulaisten 
välisistä kaupoista tai kun myytävän maan 
pinta-ala on enintään 2 hehtaaria. Lisäksi 
5 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että milloin 
on kysymys 2 §:n 2 momentin 1 tai 5 kohdassa 
tarkoitetusta kaupasta eli milloin myyjänä on 
valtio tai kunta taikka saanto perustuu pakko
huutokauppaan, ei ilmoitusta tapahtuneesta 
kiinteistönkaupasta lupaviranomaiselle tehtäi
si. 

Edellä olevaan liittyen ehdotetaan maanhan
kintaoikeuslain 8 §:ää täydennettäväksi siten, 
että lainhuudatusviranomainen ei olisi velvolli
nen tutkimaan kyseisen lain mukaisen saannon 
huudattamisen edellytyksiä, jos hakija esittää 
joko julkisen kaupanvahvistajan tai - kuten 
nykyisinkin - maatalouspiirin antaman ilmoi
tuksen, jonka mukaan maanhankintalupaa ei 
tarvita. 

1.2. Maanhankintaluvan myöntämismenettely 

Maanhankintaoikeuslain 4 §:n mukaan 
maanhankintaluvan myöntää asianomainen 
maataloustoimisto. Jos maataloustoimisto kat
soo, että luvan myöntäminen on evättävä, sen 
on saatettava asia maatilahallituksen ratkaista
vaksi. Maatilahallitukseen on kyseisen sään
nöksen nojalla alistettu vuonna 1985 327 hake
musta ja vuonna 1986 306 hakemusta. Myön
nettyjen maanhankintalupien määrästä tämä 
on noin 4 OJo. Alistetuista lupa-asioista maatila
hallitus teki noin puolessa myönteisen ratkai
sun. 

Maatilahallitukseen alistetuista asioista suuri 
osa on sellaisia, joissa maanhankintaoikeuslain 
säännökset ja muodostunut käytäntö huo
mioon ottaen maatalouspiiri olisi selvästi voi
nut luvan myöntää tai, jos se lain mukaan olisi 

puheena olevalla tasolla mahdollista, suoraan 
evätä luvan. Koska ratkaisuvaltaa on aiheellis
ta mahdollisuuksien mukaan pyrkiä hajautta
maan piirihallintoon ja ottaen huomioon 
maanhankintaoikeuslain soveltamisessa vakiin
tuneen käytännön, jonka seurauksena tulkin
nanvaraisien lupahakemusten määrä on muo
dostunut varsin vähäiseksi, ehdotetaan maan
hankintaoikeuslain 4 §:ssä säädettyä ratkaisu
menettelyä muutettavaksi siten, että maanhan
kintalupaa koskeva asia ratkaistaisiin kieltei
sessäkin tapauksessa ensisijaisesti maatalous
punssa. Käytännössä maatalouspiirit ovat 
myös useasti varovaisuussyistä alistaneet asian 
maatilahallitukselle. Kun maan lunastuksiin 
maatilatalouden kehittämisrahastosta osoitei
tujen melko niukkojen määrärahojen käytöitä 
edellytetään tehokasta ohjailua, lupa-asia tulisi 
kielteisissä tapauksissa edelleenkin kuitenkin 
saattaa maatilahallituksen ratkaistavaksi sil
loin, kun kauppahinta on asetuksella säädettä
vää määrää suurempi. Tarkoituksena on, että 
suurehkot, yli 500 000 markan kaupat alistet
taisiin aina maatilahallituksen ratkaistavaksi. 

Edellä mainittuun liittyen ehdotetaan 
14 §:ssä säädettyä muutoksenhakumenettelyä 
muutettavaksi muun muassa siten, että maata
louspiirin päätökseen, jolla maanhankintalupa 
on päätetty evätä, saa ostaja hakea muutosta 
valittamalla maatilahallitukseen. Jotta lupa
asioiden käsittelyajat eivät valitusmenettelyn 
johdosta kohtuuttomasti pitenisi nykyisestään, 
ehdotetaan 5 §:n 3 momentissa säädettyä mää
räaikaa lyhennettäväksi maatalouspiirissä ta
pahtuvan käsittelyn osalta nykyisestä neljästä 
kuukaudesta kolmeen kuukauteen. 

Lupa-asioiden ratkaisumenettelyyn tehtävät 
edellä mainitut muutokset edellyttävät tarkis
tuksia lisäksi lain 6 §:n 1 ja 2 momenttiin, 
7 §:n 1 momenttiin, 12 ja 17 §:ään. Näitä 
koskevat muutokset ovat luonteeltaan lähinnä 
teknisiä. 

2. Asian valmistelu 

Esitys perustuu maa- ja metsätalousministe
riön asettaman maanhankintalupa-asioiden ke
hittämistyöryhmän ehdotukseen. Lupa-asioi
den ratkaisumenettelyn muuttamista esitetyllä 
tavalla on ehdottanut myös maa- ja metsäta
lousministeriön asettama maataloushallinto
työryhmä. 
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3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Toteutuessaan esityksen arvioidaan vähentä
vän 30 000-40 000 kappaleella eli ratkaisevasti 
maatalouspiireille saapuvia kaupanvahvistajien 
ilmoituksia kaupoista, jotka eivät ole luvanva
raisia, sekä myös suhteellisen paljon - noin 

150 kappaleella- käsiteltävien maanhankinta
lupa-asioiden maaraa maatilahallituksessa. 
Henkilömääriin ei esityksellä erikseen ole kui
tenkaan vaikutusta huomioon ottaen 1. 3.1988 
maataloushallinnossa tapahtuvat muut päätös
vallan hajauttamiseen liittyvät toimenpiteet. 
Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia vai
kutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

4 §. Yleisperustelujen kohtaan 1.2. viitaten 
ehdotetaan pykälän 1 momenttia muutettavak
si siten, että maanhankintalupaa koskevan 
asian ratkaisisi asianomainen maatalouspiiri 
myös silloin, kun lupa evätään. Jos kauppahin
ta on kuitenkin tiettyä, asetuksella säädettävää 
määrää suurempi, tulisi asia silloin, kun maa
talouspiiri katsoo, että luvan myöntäminen on 
evättävä, saattaa maatilahallituksen ratkaista
vaksi. 

5 §. Yleisperustelujen kohtaan 1.1.3. viitaten 
ehdotetaan maanhankintaluvan hakemismenet
telyä eräiltä osin muutettavaksi. Ehdotuksen 
mukaan tapahtuneesta kiinteistönkaupasta ei 
olisi tehtävä ilmoitusta lupaviranomaiselle sil
loin, kun kaupanvahvistaja kaupan osapuolten 
antamien tietojen perusteella katsoo, että lupa 
ei 2 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla ole 
tarpeen (kun kauppa on sukulaisten välinen tai 
kun myydyn maan pinta-ala ei ylitä kahta 
hehtaaria). Säännös tästä otettaisiin pykälään 
lisättävään uuteen 1 momenttiin, jolloin pykä
län 1-3 momentti siirtyisi 2-4 momentiksi. 
Ilmoituksen tekemättä jättäminen tulisi kysy
mykseen silloin, kun julkinen kaupanvahvista
ja voi kaupan osapuolten antamien tietojen 
perusteella katsoa, että kauppa ei ole luvanva
rainen. Erityistä lisäselvitysvelvollisuutta ky
seessä olevien seikkojen suhteen ei julkisella 
kaupanvahvistajana olisi. 1 os asia on tulkin
nanvarainen, voisi kaupanvahvistaja ilmoitus
menettelyä käyttäen saattaa asian maatalous
piirin ratkaistavaksi. Tarkoituksena on, että 
menettelyn nopeuttamiseksi täydennettäisiin 
julkisen kaupanvahvistajan käyttämää kiinteis
tön luovutusilmoituslomaketta. Siitä, että 

saanto ei ole luvanvarainen, voitaisiin tehdä 
merkintä kauppakirjaan. 

Pykälään lisättävään 1 momenttiin ehdote
taan otettavaksi myös säännös, jonka mukaan 
ilmoitusta ei ole tehtävä silloin, kun on kysy
mys 2 §:n 2 momentin 1 tai 5 kohdan mukai
sista kaupoista eli kun myyjänä on valtio tai 
kunta taikka saanto perustuu pakkohuuto
kauppaan. Näissä tapauksissa kaupan osapuol
ten esittämä selvitys ei ole tarpeen, koska 
kaupanvahvistajana on mahdollisuus todeta 
mainitut seikat pelkästään kauppakirjan tieto
jen perusteella. 

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa olevan 
lain 5 §:n 3 momenttia. Momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että maanhankintalupa
asian käsittelylle momentissa säädettyä määrä
aikaa lyhennetään maatalouspiirin käsittelyn 
osalta neljästä kuukaudesta kolmeen kuukau
teen. Milloin hakemus saatettaisiin maatilahal
lituksen ratkaistavaksi 4 §:n nojalla alistusasi
ana, olisi määräaika edelleenkin neljä kuukaut
ta. 

6 ja 7 §. Voimassa olevan lain 6 §:ssä on 
säädetty maatilahallituksen oikeudesta ja vel
vollisuudesta lunastaa maa siinä tapauksessa, 
että maanhankintalupa on evätty. Pykälän 1 ja 
2 momenttia ehdotetaan ratkaisumenettelyyn 
ehdotettavaan muutokseen liittyen täydennet
täväksi lisäämällä niihin maininta maatalous
piiristä. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväk
si 7 §:n 1 momentin lunastusmenettelyä koske
vaan säännökseen. 

8 ja 10 §. Lain 8 §:n 1 momenttiin ja 
10 §:ään ehdotetaan tehtäväksi lupamenettelyn 
muuttamisen aiheuttamat tarkistukset. 

12 §. Maanhankintaluvan myöntämisestä 
annettavaan ennakkotietoa koskevaan pykä
lään tulisi tehdä lupamenettelyn muuttamiseen 
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liittyvät täydennykset ottamalla siihen mainin
ta maatalouspiiristä ennakkotiedon antajana 
sekä lyhentämällä ennakkotiedon antamiselle 
asetettua määräaikaa maatalouspiirin osalta 
neljästä kuukaudesta kolmeen kuukauteen. 

14 §. Kun maatalouspiirit ratkaisisivat lupa
asiat pääsääntöisesti myös kielteisissä tapauk
sissa, tulisi siihen liittyen muutoksenhakume
nettelyä koskevaa pykälää muuttaa. Maata
louspiirin päätöksestä voitaisiin valittaa maati
lahallitukseen silloin, kun lupa on evätty tai 
kun on annettu kielteinen ennakkotietopäätös. 
Maatilahallituksen päätöksiin maanhankinta
lupa-asioissa saisi hakea muutosta vain, mil
loin kysymys on tapahtunutta kauppaa koske
vasta kielteisestä päätöksestä. 

17 §. Varat maanhankintaoikeuslain mukai
siin lunastuksiin osoitetaan vuosittain maatila
talouden kehittämisrahaston käyttösuunnitel
massa. Käytettävissä olevien varojen niukkuu
desta johtuen tulisi maatilahallituksella olla 
oikeus asettaa määrärahakiintiöitä sekä antaa 
muutoinkin lupa-asioiden ratkaisemista koske
via ohjeita, jotka ovat tarpeen varojen ohjaa
miseksi. Tätä koskeva valtuutussäännös ehdo
tetaan otettavaksi pykälään lisättävään 2 mo
menttiin. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotettavat lainmuutokset edellyttävät 
eräitä muutoksia myös oikeudesta hankkia 
maa- ja metsätalousmaata annettuun asetuk
seen. Asetuksella säädettäisiin muun muassa 
siitä enimmäismarkkamäärästä, jonka ylittä
vissä kaupoissa asia olisi silloin, kun maata
louspiiri katsoo, että luvan myöntäminen on 
evättävä, saatettava maatilahallituksen ratkais
tavaksi. Lisäksi asetukseen olisi tehtävä eräitä 
lupahakemuksen käsittelyä koskevia muutok
sia. 

3. Voimaantulo 

Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. 
Ennen lainmuutosten voimaantuloa tehtyihin 
kauppoihin ja ennakkotietohakemuksiin sovel
lettaisiin edelleenkin aikaisempia säännöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun 

lain (391178) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 
8 §:n 1 momentti, 10, 12 ja 14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 ja 3 momentti sekä 8 §:n 1 momentti 24 päivänä elokuuta 
1979 annetussa laissa (673179), sekä 

lisiitiiiin 5 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1, nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti 
siirtyvät 2-4 momentiksi, ja 17 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

4§ 

Lupaviranomainen 

Maanhankintalupaa koskevan asian ratkai
see asianomainen maatalouspiiri. Jos kauppa
hinta on kuitenkin asetuksella säädettävää 
määrää suurempi ja maatalouspiiri katsoo, että 
lupa on evättävä, sen on saatettava asia maati
lahallituksen ratkaistavaksi. 

5 § 

Lupamenettely 

Julkisen kaupanvahvistajan on lähetettävä 
tapahtuneesta kiinteistönkaupasta ilmoitus lu
paviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole 
tehtävä, jos kaupanvahvistaja kaupan osapuol
ten antamien tietojen perusteella katsoo, että 
maanhankintalupa ei 2 §:n 2 momentin 2 tai 3 
kohdan nojalla ole tarpeen. Ilmoitusta ei ole 
tämän lain nojalla myöskään tehtävä, jos kysy
mys on 2 §:n 2 momentin 1 tai 5 kohdassa 

tarkoitetusta kaupasta. Ilmoitus katsotaan lu
pahakemukseksi. 

Lupaviranomaisen on otettava maanhankin
talupaa koskeva asia käsiteltäväkseen viipy
mättä sen jälkeen, kun julkisen kaupanvahvis
tajan lähettämä ilmoitus on saapunut lupavi
ranomaiselle. Jos kysymys on 2 §:n 2 momen
tin 4 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta ja 
maatalouspiiri katsoo, että lupa olisi evättävä, 
maatalouspiirin on siirrettävä asia viipymättä 
asianomaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

Jollei maanhankintalupa-asiassa ole tehty 
päätöstä kolmen tai, milloin asia on saatettava 
maatilahallituksen ratkaistavaksi, neljän kuu
kauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittami
sesta, ei maanhankintalupaa enää sen jälkeen 
saa evätä. Kunnanhallituksen käsiteltäväksi 2 
momentin nojalla siirretyssä asiassa sanottu 
aika lasketaan siitä, kun lääninhallituksen pää
tös saannon luvanvaraisuudesta on saanut lain
voiman. 
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6 § 

Lunastusoikeus ja -velvollisuus 

Kun maanhankintalupa on evätty, maata
louspiirillä tai, milloin maatilahallitus on rat
kaissut asian, maatilahallituksella on oikeus ja 
luovutuksensaajan vaatiessa velvollisuus lunas
taa maa kauppakirjassa mainitusta hinnasta, 
tai jos se ilmeisesti ylittää tai alittaa käyvän 
hinnan taikka kauppakirjasta ei muutoin käy 
ilmi maasta suoritettavaksi sovittu rahavastike, 
käyvän hinnan mukaisesta täydestä korvauk
sesta. Mikäli hinnasta ei sovita, määrää sen 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetussa laissa (603177) tarkoi
tettu lunastustoimikunta lunastusmenettelyssä. 

Maatalouspiirillä ja maatilahallituksella ei 
ole 1 momentissa tarkoitettua lunastusoikeut
ta, jos kysymyksessä oleva maa kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun päätös maanhan
kintaluvan epäämisestä on saanut lainvoiman, 
luovutetaan takaisin myyjälle tai sellaiselle, 
jolle maanhankintalupa myönnetään taikka jo
ka ei lupaa tarvitse. 

7 § 

Lunastusmenettely 

Lunastusvaatimus, joka perustuu 6 §:n 1 
momenttiin, on ostajan esitettävä kirjallisesti 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös 
maanhankintaluvan epäämisestä on saanut 
lainvoiman ja maatalouspiirin tai maatilahalli
tuksen kolmen kuukauden kuluessa 6 §:n 2 
momentissa säädetyn määräajan päättymisestä 
uhalla, että lunastusoikeus menetetään tai lu
nastusvelvollisuus lakkaa. 

8 § 

Lainhuudatus 

Saannolle, joka tämän lain mukaan vaatii 
maanhankintaluvan, ei saa myöntää lainhuu
toa eikä aika, jonka kuluessa lainhuutoa on 
haettava, myöskään ala, ennen kuin maanhan
kintalupa on myönnetty, maatalouspiiri tai 
maatilahallitus on menettänyt lunastusoikeu
tensa taikka lunastaminen on rauennut. Jos 
hakija esittää julkisen kaupanvahvistajan tai 
maatalouspiirin antaman ilmoituksen, jonka 
mukaan maanhankintalupaa ei tarvita, lain
huudatusviranomainen ei ole velvollinen tutki-

maan tämän lain mukaisia saannon huudatta
misen edellytyksiä. 

10§ 

Maankäyttörajoitus 

Maata, jonka saantoon on saatava maan
hankintalupa tai jota tarkoitetaan 2 §:n 2 mo
mentin 4 kohdassa, ei saa kaupan tapahduttua 
käyttää ennen maanhankintaluvan myöntämis
tä tai 8 §:n 2 momentissa mainitun todistuksen 
antamista siten, että maan arvo metsän hak
kaamisen, maaperän kaivamisen tai sen aines
ten ottamisen, kallioperän louhimisen taikka 
muun näihin verrattavan syyn vuoksi olennai
sesti vähenee. Jos maanhankintalupa evätään, 
sanottuihin toimenpiteisiin saadaan ryhtyä vas
ta sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, ettei 
maatalouspiiri tai maatilahallitus lunasta maa
ta. 

12 § 

Ennakkotieto 

Omistajan kirjallisesta hakemuksesta, joka 
sisältää tiedot kaupan kohteesta, myyjästä ja 
ostajasta sekä näiden ammateista tai toimi
aloista ja osoitteista samoin kuin vastikkeesta, 
lupaviranomaisen on ilmoitettava, tullaanko 
maanhankintalupa myöntämään, jos aiottu 
kauppa tehdään tiedustelussa mainituilla eh
doilla. Jos maatalouspiiri tai maatilahallitus 
ilmoittaa, ettei lupaa myönnetä, sen on samalla 
mainittava lunastushinta, jonka se hyväksyy. 

Lupaviranomaisen ilmoitus, jonka mukaan 
lupa tullaan myöntämään, on sitova vuoden 
ajan ennakkotiedon antamisesta. Jos ennakko
tietoa ei ole annettu kolmen tai, jos asia on 
maatilahallituksen ratkaistava, neljän kuukau
den kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut 
lupaviranomaiselle, ei maanhankintalupaa saa 
evätä, jos kauppa tehdään tiedustelussa maini
tuilla ehdoilla vuoden kuluessa hakemuksen 
saapumisesta lupaviranomaiselle. 

14 § 

Muutoksenhaku 

Maatalouspiirin päätökseen, jolla maanhan
kintalupa on evätty, saa ostaja hakea muutosta 
valittamalla maatilahallitukseen 30 päivän ku
luessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Vastaa
vasti on omistajalla oikeus hakea muutosta 
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maatalouspiirin 12 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
antamaan kielteiseen päätökseen. 

Maatilahallituksen päätökseen, jolla maan
hankintalupa on evätty tai jolla valitus maata
louspiirin epäävästä päätöksestä on hylätty tai 
jätetty tutkimatta, sekä lääninhallituksen 9 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa 
ostaja hakea muutosta valittamalla korkeim
paan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta. Samanlainen 
valitusoikeus on asianosaisilla 13 §:n 2 mo
mentissa mainitusta lääninhallituksen päätök
sestä. 

Maatilahallituksen 12 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen sekä maatalouspiirin ja maatilahal
lituksen päätökseen, jolla maanhankintalupa 
on myönnetty, samoin kuin kunnanhallituksen 
tai lääninhallituksen tekemään päätökseen sii
tä, ettei saanto ole luvanvarainen, ei saa hakea 

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988 

muutosta valittamalla. Sanottu koskee myös 1 
momentin toisessa virkkeessä tarkoitetusta 
kielteisestä päätöksestä tehdyn valituksen joh
dosta annettua maatilahallituksen päätöstä. 

17 § 

Valtuutussäännös 

Maatilahallitus voi antaa maatalouspiireille 
lupa-asioiden ratkaisemista koskevia ohjeita, 
jotka ovat tarpeen maatilatalouden kehittämis
rahaston käyttösuunnitelmassa 6 §:n mukaisiin 
lunastuksiin osoitettujen varojen ohjaamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1988. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
kauppoihin ja ennakkotietohakemuksiin sovel
letaan aikaisemman lain säännöksiä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun 

lain (391/78) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 
8 §:n 1 momentti, 10, 12 ja 14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 ja 3 momentti sekä 8 §:n 1 momentti 24 päivänä elokuuta 
1979 annetussa laissa (673179), sekä 

lisätään 5 § :ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1, nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti 
siirtyvät 2-4 momentiksi, ja 17 § :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 

Lupaviranomainen 

Maanhankintaluvan myöntää asianomainen 
maataloustoimisto. Jos maataloustoimisto kat
soo, että luvan myöntäminen on evättävä, sen 
on saatettava asia maatilahallituksen ratkaista
vaksi. 

5 § 

Lupamenettely 

Lupaviranomaisen on otettava maanhankin
talupaa koskeva asia käsiteltäväkseen viipy
mättä sen jälkeen, kun julkisen kaupanvahvis
tajan lähettämä ilmoitus tapahtuneesta kiin
teistönkaupasta on saapunut lupaviranomaisel
le. Ilmoitus katsotaan lupahakemukseksi, jos 
saanto 2 §:n mukaan vaatii luvan. Jos kysymys 
on 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta 
tapauksesta ja maataloustoimisto katsoo, että 
lupa olisi evättävä, maataloustoimiston on siir
rettävä asia viipymättä asianomaisen kunnan
hallituksen käsiteltäväksi. 

2 370706R 

Ehdotus 

4§ 

Lupaviranomainen 

Maanhankintalupaa koskevan asian ratkai
see asianomainen maatalouspiiri. Jos kauppa
hinta on kuitenkin asetuksella säädettävää 
määrää suurempi ja maatalouspiiri katsoo, että 
lupa on evättävä, sen on saatettava asia maati
lahallituksen ratkaistavaksi. 

5 § 

Lupamenettely 

Julkisen kaupanvahvistajan on lähetettävä 
tapahtuneesta kiinteistönkaupasta ilmoitus lu
paviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole 
tehtävä, jos kaupanvahvistaja kaupan osapuol
ten antamien tietojen perusteella katsoo, että 
maanhankintalupa ei 2 §:n 2 momentin 2 tai 3 
kohdan nojalla ole tarpeen. Ilmoitusta ei ole 
tämän lain nojalla myöskään tehtävä, jos kysy
mys on 2 §:n 2 momentin 1 tai 5 kohdassa 
tarkoitetusta kaupasta. Ilmoitus katsotaan lu
pahakemukseksi. 

Lupaviranomaisen on otettava maanhankin
talupaa koskeva asia käsiteltäväkseen viipy
mättä sen jälkeen, kun julkisen kaupanvahvis
tajan lähettämä ilmoitus on saapunut lupavi
ranomaiselle. Jos kysymys on 2 §:n 2 momen
tin 4 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta ja 
maatalouspiiri katsoo, että lupa olisi evättävä, 
maatalouspiirin on siirrettävä asia viipymättä 
asianomaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
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Voimassa oleva laki 

Jollei maanhankintalupa-asiassa ole tehty 
päätöstä neljän kuukauden kuluessa kauppa
kirjan allekirjoittamisesta, ei maanhankintalu
paa enää sen jälkeen saa evätä. Kunnanhalli
tuksen käsiteltäväksi 1 momentin nojalla siirre
tyssä asiassa sanottu aika lasketaan siitä, kun 
lääninhallituksen päätös saannon luvanvarai
suudesta on saanut lainvoiman. 

6 § 

Lunastusoikeus ja -velvollisuus 

Kun maanhankintalupa on evätty, maatila
hallituksella on oikeus ja luovutuksensaajan 
vaatiessa velvollisuus lunastaa maa kauppakir
jassa mainitusta hinnasta, tai jos se ilmeisesti 
ylittää tai alittaa käyvän hinnan taikka kaup
pakirjasta ei muutoin käy ilmi maasta suoritet
tavaksi sovittu rahavastike, käyvän hinnan mu
kaisesta täydestä korvauksesta. Mikäli hinnas
ta ei sovita, määrää sen kiinteän omaisuuden 
ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa 
laissa (603/77) tarkoitettu lunastustoimikunta 
lunastusmenettelyssä. 

Maatilahallituksella ei ole 1 momentissa tar
koitettua lunastusoikeutta, jos kysymyksessä 
oleva maa kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun päätös maanhankintaluvan epäämisestä on 
saanut lainvoiman, luovutetaan takaisin myy
jälle tai sellaiselle, jolle maanhankintalupa 
myönnetään taikka joka ei lupaa tarvitse. 

7 § 

Lunastusmenettely 

Lunastusvaatimus, joka perustuu 6 §:n 1 
momenttiin, on ostajan esitettävä kirjallisesti 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös 
maanhankintaluvan epäämisestä on saanut 
lainvoiman ja maatilahallituksen kolmen kuu
kauden kuluessa 6 §:n 2 momentissa säädetyn 
määräajan päättymisestä uhalla, että lunastus
oikeus menetetään tai lunastusvelvollisuus lak
kaa. 

Ehdotus 

Jollei maanhankintalupa-asiassa ole tehty 
päätöstä kolmen tai, milloin asia on saatettava 
maatilahallituksen ratkaistavaksi, neljän kuu
kauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittami
sesta, ei maanhankintalupaa enää sen jälkeen 
saa evätä. Kunnanhallituksen käsiteltäväksi 2 
momentin nojalla siirretyssä asiassa sanottu 
aika lasketaan siitä, kun lääninhallituksen pää
tös saannon luvanvaraisuudesta on saanut lain
voiman. 

6 § 

Lunastusoikeus ja -velvollisuus 

Kun maanhankintalupa on evätty, maata
louspiirillä tai, milloin maatilahallitus on rat
kaissut asian, maatilahallituksella on oikeus ja 
luovutuksensaajan vaatiessa velvollisuus lunas
taa maa kauppakirjassa mainitusta hinnasta, 
tai jos se ilmeisesti ylittää tai alittaa käyvän 
hinnan taikka kauppakirjasta ei muutoin käy 
ilmi maasta suoritettavaksi sovittu rahavastike, 
käyvän hinnan mukaisesta täydestä korvauk
sesta. Mikäli hinnasta ei sovita, määrää sen 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetussa laissa (603/77) tarkoi
tettu lunastustoimikunta lunastusmenettelyssä. 

Maatalouspiirillä ja maatilahallituksella ei 
ole 1 momentissa tarkoitettua lunastusoikeut
ta, jos kysymyksessä oleva maa kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun päätös maanhan
kintaluvan epäämisestä on saanut lainvoiman, 
luovutetaan takaisin myyjälle tai sellaiselle, 
jolle maanhankintalupa myönnetään taikka jo
ka ei lupaa tarvitse. 

7 § 

Lunastusmenettely 

Lunastusvaatimus, joka perustuu 6 §:n 1 
momenttiin, on ostajan esitettävä kirjallisesti 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös 
maanhankintaluvan epäämisestä on saanut 
lainvoiman ja maatalouspiirin tai maatilahalli
tuksen kolmen kuukauden kuluessa 6 §:n 2 
momentissa säädetyn määräajan päättymisestä 
uhalla, että lunastusoikeus menetetään tai lu
nastusvelvollisuus lakkaa. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 

Lainhuudatus 

Saannolle, joka tämän lain mukaan vaatii 
maanhankintaluvan, ei saa myöntää lainhuu
toa eikä aika, jonka kuluessa lainhuutoa on 
haettava, myöskään ala, ennen kuin maanhan
kintalupa on myönnetty tai maatilahallitus on 
menettänyt lunastusoikeutensa taikka lunasta
minen on rauennut. Jos hakija esittää maata
loustoimiston antaman ilmoituksen, jonka mu
kaan maanhankintalupaa ei tarvita, lainhuuda
tusviranomainen ei ole velvollinen tutkimaan 
tämän lain mukaisia saannon huudattamisen 
edellytyksiä. 

10 § 

Maankäyttörajoitus 

Maata, jonka saantoon on saatava maan
hankintalupa tai jota tarkoitetaan 2 §:n 2 mo
mentin 4 kohdassa, ei saa kaupan tapahduttua 
käyttää ennen maanhankintaluvan myöntämis
tä tai 8 §:n 2 momentissa mainitun todistuksen 
antamista siten, että maan arvo metsän hak
kaamisen, maaperän kaivamisen tai sen aines
ten ottamisen, kallioperän louhimisen taikka 
muun näihin verrattavan syyn vuoksi olennai
sesti vähenee. Jos maanhankintalupa evätään, 
sanottuihin toimenpiteisiin saadaan ryhtyä vas
ta sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, ettei 
maatilahallitus lunasta maata. 

12 § 

Ennakkotieto 

Omistajan kirjallisesta hakemuksesta, joka 
sisältää tiedot kaupan kohteesta, myyjästä ja 
ostajasta sekä näiden ammateista tai toimi
aloista ja osoitteista samoin kuin vastikkeesta, 
lupaviranomaisen on ilmoitettava, tullaanko 
maanhankintalupa myöntämään, jos aiottu 
kauppa tehdään tiedustelussa mainituilla eh
doilla. Jos maatilahallitus ilmoittaa, ettei lupaa 
myönnetä, sen on samalla mainittava lunastus
hinta, jonka se hyväksyy. 

Lupaviranomaisen ilmoitus, jonka mukaan 
lupa tullaan myöntämään, on sitova vuoden 
ajan ennakkotiedon antamisesta. Jos ennakko-

Ehdotus 

8 § 

Lainhuudatus 

Saannolle, joka tämän lain mukaan vaatii 
maanhankintaluvan, ei saa myöntää lainhuu
toa eikä aika, jonka kuluessa lainhuutoa on 
haettava, myöskään ala, ennen kuin maanhan
kintalupa on myönnetty, maatalouspiiri tai 
maatilahallitus on menettänyt lunastusoikeu
tensa taikka lunastaminen on rauennut. Jos 
hakija esittää julkisen kaupanvahvistajan tai 
maatalouspiirin antaman ilmoituksen, jonka 
mukaan maanhankintalupaa ei tarvita, lain
huudatusviranomainen ei ole velvollinen tutki
maan tämän lain mukaisia saannon huudatta
misen edellytyksiä. 

10§ 

Maankäyttörajoitus 

Maata, jonka saantoon on saatava maan
hankintalupa tai jota tarkoitetaan 2 §:n 2 mo
mentin 4 kohdassa, ei saa kaupan tapahduttua 
käyttää ennen maanhankintaluvan myöntämis
tä tai 8 §:n 2 momentissa mainitun todistuksen 
antamista siten, että maan arvo metsän hak
kaamisen, maaperän kaivamisen tai sen aines
ten ottamisen, kallioperän louhimisen taikka 
muun näihin verrattavan syyn vuoksi olennai
sesti vähenee. Jos maanhankintalupa evätään, 
sanottuihin toimenpiteisiin saadaan ryhtyä vas
ta sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, ettei 
maatalouspiiri tai maatilahallitus lunasta maa
ta. 

12 § 

Ennakkotieto 

Omistajan kirjallisesta hakemuksesta, joka 
sisältää tiedot kaupan kohteesta, myyjästä ja 
ostajasta sekä näiden ammateista tai toimi
aloista ja osoitteista samoin kuin vastikkeesta, 
lupaviranomaisen on ilmoitettava, tullaanko 
maanhankintalupa myöntämään, jos aiottu 
kauppa tehdään tiedustelussa mainituilla eh
doilla. Jos maatalouspiiri tai maatilahallitus 
ilmoittaa, ettei lupaa myönnetä, sen on samalla 
mainittava lunastushinta, jonka se hyväksyy. 

Lupaviranomaisen ilmoitus, jonka mukaan 
lupa tullaan myöntämään, on sitova vuoden 
ajan ennakkotiedon antamisesta. Jos ennakko-
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Voimassa oleva laki 

tietoa ei ole annettu neljän kuukauden kulues
sa siitä, kun hakemus on saapunut lupavirano
maiselle, ei maanhankintalupaa saa evätä, jos 
kauppa tehdään tiedustelussa mainituilla eh
doilla vuoden kuluessa hakemuksen saapumi
sesta lupaviranomaiselle. 

14 § 

Muutoksenhaku 

Maatilahallituksen päätökseen, jolla maan
hankintalupa on päätetty evätä, sekä läänin
hallituksen 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen saa ostaja hakea muutosta valitta
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päi
vän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 
Samanlainen valitusoikeus on asianosaisilla 
13 §:n 2 momentissa mainitusta lääninhallituk
sen päätöksestä. 

Lupaviranomaisen 12 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen ja päätökseen, jolla maanhankinta
lupa on myönnetty, samoin kuin kunnanhalli
tuksen tai lääninhallituksen tekemään päätök
seen siitä, ettei saanto ole luvanvarainen, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

Ehdotus 

tietoa ei ole annettu kolmen tai, jos asia on 
maatilahallituksen ratkaistava, neljän kuukau
den kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut 
lupaviranomaiselle, ei maanhankintalupaa saa 
evätä, jos kauppa tehdään tiedustelussa maini
tuilla ehdoilla vuoden kuluessa hakemuksen 
saapumisesta lupaviranomaiselle. 

14 § 

Muutoksenhaku 

Maatalouspiirin päätökseen, jolla maanhan
kintalupa on evätty, saa ostaja hakea muutosta 
valittamalla maatilahallitukseen 30 päivän ku
luessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Vastaa
vasti on omistajolla oikeus hakea muutosta 
maatalouspiirin 12 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
antamaan kielteiseen päätökseen. 

Maatilahallituksen päätökseen, jolla maan
hankintalupa on evätty tai jolla valitus maata
louspiirin epäävästä päätöksestä on hylätty tai 
jätetty tutkimatta, sekä lääninhallituksen 9 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa 
ostaja hakea muutosta valittamalla korkeim
paan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta. Samanlainen 
valitusoikeus on asianosaisilla 13 §:n 2 mo
mentissa mainitusta lääninhallituksen päätök
sestä. 

Maatilahallituksen 12 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen sekä maatalouspiirin ja maatilahal
lituksen päätökseen, jolla maanhankintalupa 
on myönnetty, samoin kuin kunnanhallituksen 
tai lääninhallituksen tekemään päätökseen sii
tä, ettei saanto ole luvanvarainen, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Sanottu koskee myös 1 
momentin toisessa virkkeessä tarkoitetusta 
kielteisestä päätöksestä tehdyn valituksen joh
dosta annettua maatilahallituksen päätöstä. 

17 § 

Valtuutussäännös 

Maatilahallitus voi antaa maatalouspiireille 
lupa-asioiden ratkaisemista koskevia ohjeita, 
jotka ovat tarpeen maatilatalouden kehittämis
rahaston käyttösuunnitelmassa 6 §:n mukaisiin 
lunastuksiin osoitettujen varojen ohjaamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1988. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
kauppoihin ja ennakkotietohakemuksiin sovel
letaan aikaisemman lain säännöksiä. 


