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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilalain 50 ja 
58 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisen 
lainoitustoiminnan järjestelyä muutettavaksi 
siten, että lainoitusta varten tarvittavat varat 
annetaan maatilatalouden kehittämisrahaston 

varoista lainoina keskusrahalaitosten sijasta 
paikallisille luottolaitoksille. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvis
tamisen jälkeen. 

ESITYKSEN PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Maatilalain (188/77) nojalla voidaan myön
tää valtion varoista lainoja maatilataloudelle. 
Maatilalain mukainen lainoitustoiminta hoide
taan maataloushallinnon ja luottolaitosten yh
teistyönä. Lainojen myöntämisestä vastaavat 
viime kädessä paikalliset luottolaitokset. Ne 
ottavat vastaan lainahakemukset sekä tekevät 
lopullisen lainapäätöksen ja maksavat lainava
rat lainan saajalle. 

Maatilalain 50 §:n 1 momentin mukaan lai
noitusta varten tarvittavat varat maatilahallitus 
antaa maatilatalouden kehittämisrahaston va
roista lainoina liikepankeille, Postipankille ja 
Suomen Hypoteekkiyhdistykselle. Maatilalain 
50 §:n 2 momentin mukaan Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy jakaa lainat osuuspankeille 
ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki sääs
töpankeille, jotka myöntävät lainan ja maksa
vat lainavarat viljelijöille. Velkasuhteessa val
tioon ovat keskusrahalaitokset. Paikallispank
ki on puolestaan velkasuhteessa asianomaiseen 
keskusrahalaitokseen. Tämän vuoksi valtion
laina merkitään nykyisin sekä keskuspankin 
että paikallispankin taseeseen. Pankkitoimin-
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nan kannalta olisi perusteltua, että laina tulisi 
merkittäväksi vain paikallispankin taseeseen. 
Tämän johdosta ehdotetaan maatilalain 50 §:n 
1 ja 2 momentin säännöksiä muutettavaksi. 
Ehdotetut muutokset merkitsisivät sitä, että 
velkasuhteessa valtioon olisi keskusrahalaitok
sen sijasta paikallispankki. Valtionlainan välit
täisi paikallispankille kuitenkin asianomainen 
keskuspankki. Velkakirjan allekirjoittaisi 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy osuuspank
kien puolesta ja Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankki säästöpankkien puolesta asian
mukaisen valtuutuksen nojalla. Ehdotettujen 
muutosten johdosta tulisi lisäksi maatilalain 
58 §:ää täsmentää. Mainituissa säännöksissä ei 
enää tarvitsisi erikseen mainita Postipankkia, 
koska Postipankki Oy:stä annetun lain (972/ 
87) 1 § :n mukaan siihen sovelletaan mitä liike
pankeista on säädetty. 

2. Esityksen taloudelliset ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia tai hal
linnollisia vaikutuksia. 
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3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistami
sen jälkeen. 

Ehdotetun järjestelyn tulisi koskea myös en
nen tämän lain voimaantuloa myönnettyjä lai
noja. Tämän johdosta lakiin ehdotetaan otet
tavaksi voimaantulosäännös, jonka mukaan 
maatilahallituksella on oikeus sopia rahalaitos
ten kanssa siitä, että ennen tämän lain voi
maantuloa syntyneet maatilalain, maaseudun 
pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämi
sestä annetun lain (1031186), luontaiselinkeino
lain (610/84), kohtalain (611184), maankäyttö-

lain (353/58) ja maankäyttölainsäädäntöä so
veltaen sekä muun aikaisemman asutuslainsää
dännön nojalla Osuuspankkien Keskuspankki 
Oy:lle ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pan
kille valtionvaroista myönnetyt paikallisille ra
halaitoksille välitetyt voimassa olevat lainat 
siirretään entisin ehdoin suoraan osuuspank
kien ja säästöpankkien vastattaviksi. Myös po
rotilalain (590/69) mukaisten lainojen osalta 
noudatettaisiin maatilalain 50 §:n 1 ja 2 mo
mentin säännöksiä. Luontaiselinkeinolaissa ja 
kohtalaissa on viittaukset maatilalain 50 §:ään. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
maatilalain 50 ja 58 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain 
(188/77) 50 §:n 1 ja 2 momentti ja 58 § näin kuuluviksi: 

50§ 
Lainoitusta varten tarvittavat varat antaa 

maatilahallitus maatilatalouden kehittämisra
haston varoista lainoina osuuspankeille, sääs
töpankeille, liikepankeille ja Suomen Hypo
teekkiyhdistykselle. 

Osuuspankkien Keskuspankki Oy välittää 
valtionlainat osuuspankeille sekä valtionlainan 
lyhennykset ja korot valtiolle. Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki välittää valtionlainat 
säästöpankeille sekä valtionlainan lyhennykset 
ja korot valtiolle. Valtion ja paikallisen luotto
laitoksen väliset velkakirjat allekirjoittaa asian
mukaisen valtuutuksen nojalla osuuspankkien 
puolesta Osuuspankkien Keskuspankki Oy ja 
säästöpankkien puolesta Säästöpankkien Kes
kus-Osake-Pankki. 

58§ 
Osuuspankille, säästöpankille, liikepankille 

ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle myönnetty 
laina ja sen korko on maksettava valtiolle sitä 
mukaa kuin lainan saajain on suoritettava 
velkaansa luottolaitokselle, minkä lisäksi hei
dän maksamansa ylimääräiset lyhennykset on 
viipymättä valtiolle suoritettava. 

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Maatilahallituksella on oikeus sopia Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:n ja osuuspank
kien sekä Säästöpankkien Keskus-Osake-Pan
kin ja säästöpankkien kanssa sellaisista velka
kirjajärjestelyistä, että ennen tämän lain voi
maantuloa syntyneet maatilalain (188/77), 
luontaiselinkeinolain (610/84), kohtalain (611/ 
84), maankäyttölainoista annetun lain (354/58) 
ja muun maankäyttölainsäädännön sekä aikai
semman asutuslainsäädännön nojalla Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:lle ja Säästöpank
kien Keskus-Osake-Pankille valtion varoista 
myönnetyt paikallisille rahalaitoksille välitetyt 
voimassa olevat lainat siirretään entisin ehdoin 
suoraan osuuspankkien ja säästöpankkien vas
tattaviksi. Sanottu koskee myös eräiden kolt
tien asuttamisesta annetun lain (273/55), kolt
tien maanjärjestelylain (593/69), porotilalain 
(590/69) ja maaseudun pienimuotoisen elinkei
notoiminnan edistämisestä annetun lain ( 10311 
86) nojalla annettuja vastaavia lainoja. 

Porotilalain mukaista lainoitusta varten tar
vittavien varojen antamiseen luottolaitoksille 
ja varojen takaisinmaksamiseen sovelletaan 
vastedes tätä lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
maatilalain 50 ja 58 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain 
(188/77) 50 §:n 1 ja 2 momentti ja 58 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

50§. 
Lainoitusta varten tarvittavat varat antaa 

maatilahallitus maatilatalouden kehittämisra
haston varoista lainoina liikepankeille, Posti
pankille ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle. 

Osuuspankkien Keskuspankki Oy jakaa lai
nat osuuspankkien ja Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankki säästöpankkien kautta. 

58§. 
Liikepankille, Postipankille ja Suomen Hy

poteekkiyhdistykselle myönnetty laina ja sen 
korko on maksettava valtiolle sitä mukaa kuin 
lainan saajain on suoritettava velkaansa luotto
laitokselle, minkä lisäksi heidän maksamansa 
ylimääräiset lyhennykset on viipymättä valtiol
le suoritettava. 

Ehdotus 

50§ 
Lainoitusta varten tarvittavat varat antaa 

maatilahallitus maatilatalouden kehittämisra
haston varoista lainoina osuuspankeille, sääs
töpankeille, liikepankeille ja Suomen Hypo
teekkiyhdistykselle. 

Osuuspankkien Keskuspankki Oy välittää 
valtionlainat osuuspankeille sekä valtionlainan 
lyhennykset ja korot valtiolle. Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki välittää valtionlainat 
säästöpankeille sekä valtionlainan lyhennykset 
ja korot valtiolle. Valtion ja paikallisen luotto
laitoksen väliset velkakirjat allekirjoittaa asian
mukaisen valtuutuksen nojalla osuuspankkien 
puolesta Osuuspankkien Keskuspankki Oy ja 
säästöpankkien puolesta Säästöpankkien Kes
kus-Osake-Pankki. 

58§ 
Osuuspankille, säästöpankille, liikepankille 

ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle myönnetty 
laina ja sen korko on maksettava valtiolle sitä 
mukaa kuin lainan saajain on suoritettava 
velkaansa luottolaitokselle, minkä lisäksi hei
dän maksamansa ylimääräiset lyhennykset on 
viipymättä valtiolle suoritettava. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Maatilahallituksella on oikeus sopia Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:n ja osuuspank
kien sekä Säästöpankkien Keskus-Osake-Pan
kin ja säästöpankkien kanssa sellaisista velka
kirjajärjestelyistä, että ennen tämän lain voi
maantuloa syntyneet maatilalain (188/77), 
luontaiselinkeinolain (610/84), kolttalain (611 1 
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Ehdotus 

84), maankäyttölainoista annetun lain (354158) 
ja muun maankäyttölainsäädännön sekä aikai
semman asutuslainsäädännön nojalla Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:lle ja Säästöpank
kien Keskus-Osake-Pankille valtion varoista 
myönnetyt paikallisille rahalaitoksille välitetyt 
voimassa olevat lainat siirretään entisin ehdoin 
suoraan osuuspankkien ja säästöpankkien vas
tattaviksi. Sanottu koskee myös eräiden kolt
tien asuttamisesta annetun lain (273155), kolt
tien maanjärjestelylain (593169), porotilalain 
(590/69) ja maaseudun pienimuotoisen elinkei
notoiminnan edistämisestä annetun lain (10311 
86) nojalla annettuja vastaavia lainoja. 

Porotilalain mukaista lainoitusta varten tar
vittavien varojen antamiseen luottolaitoksille 
ja varojen takaisinmaksamiseen sovelletaan 
vastedes tätä lakia. 




