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Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinolaiksi 

ESITYKSEN P ÄÄASIAI.LINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maa
seutuelinkeinolaki, jolla uudistetaan maatilata
louden rahoitusta ja rakennekehitystä koskeva 
lainsäädäntö. Ehdotettavalla uudella lailla on 
tarkoitus korvata maatilalaki, laki maaseudun 
pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämi
sestä, valtioneuvoston päätökset käynnistys
tuen maksamisesta nuorille viljelijöille, laki 
maataloustuotevarastojen korkotukilainoista 
sekä osa valtioneuvoston ja kauppa- ja teolli
suusministeriön päätöksiin perustuvasta pien
yritystuesta. 

Esityksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen 
lainsäädäntö maatalouden ja maaseudun pieni
muotoisen elinkeinotoiminnan edistämiseen. 
Lakiehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota maatilataloudessa ja rahoi
tusmarkkinoilla tapahtuneeseen ja arvioitavissa 
olevaan lähiajan kehitykseen sekä mahdolli
suuksiin kehittää alkutuotannon ohessa harjoi
tettavaa elinkeinotoimintaa. Valmistelussa on 
otettu pääosin huomioon Maatalous 2000 
-komitean esittämät tavoitteet. 

Voimassa olevan maatilalain mukaiset tuki
muodot on tarkoitus säilyttää pääosin entisen
laisina. Ehdotettavan lain tavoitteiden toteutta
miseksi voitaisiin myöntää avustusta, lainaa ja 
korkotukea. Uutena tukimuotona on tarkoitus 
ottaa käyttöön normaaliehtoisille pankkilai
noille ja korkotukilainoille myönnettävä val
tiontakaus. Tuen myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa on pyritty karsimaan tarpeettomia 
tai vähämerkityksellisiä ehtoja ja keventämään 
siten järjestelmän edellyttämää organisaatiota. 
Tarkoituksena on, että tukea voitaisiin myön
tää omistusoikeudella hallittujen tilojen lisäksi 
myös maatiloille, joita hallitaan pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella. : 

Lakiehdotuksen mukaan tukea voitaisiin 
myöntää luonnollisille henkilöillei sekä useam
malle luonnolliselle henkilölle yhteisesti. Tuen 
piiriin ehdotetaan otettavaksi 
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henkilöiden lisäksi myös avoimet yhtiöt, kom
mandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt ja osuuskunnat 
sekä yhteismetsän osakaskunnat. Edellytykse
nä tuen saamiselle on muun muassa, että 
yrityksellä katsotaan olevan edellytykset jatku
vaan kannattavaan toimintaan. Maatilalle ase
tetuista nykyisistä kaavamaisista vähimmäis
pinta-alavaatimuksista on tarkoitus luopua. 
Maatilatalouden kannattavuutta on tarkoitus 
arvioida maksuvalmiuslaskelmien tai muiden 
kannattavuuslaskelmien avulla. 

Maatilana tuettavan yrityksen enimmäisko
kona olisi kuten nykyisen maatilalainkin mu
kaan yleensä perheviljelmäkoko. Erikoismaa
taloudessa ei vastaavaa yrityskoon rajoitusta 
kuitenkaan olisi. Tuettava maaseudun pienyri
tystoiminta voisi maatalous mukaan luettuna 
työllistää yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä 
lisäksi muita henkilöitä enintään kolmea vuosi
työpaikkaa vastaavasti. Enimmäiskokoa ar
vioitaessa on tarkoitus lisäksi kiinnittää huo
miota yrityksen liikevaihtoon. 

Maaseutuelinkeinolain mukaisen tuen mää
räämistä varten maa on tarkoitus jakaa neljään 
vyöhykkeeseen, joista säädetään tarkemmin 
asetuksella. Valtionlainojen korko olisi lakieh
dotuksen mukaan kaikkien lainojen osalta en
simmäisellä vyöhykkeellä neljä prosenttia, toi
sella vyöhykkeellä viisi prosenttia, kolmannella 
vyöhykkeellä kuusi prosenttia ja neljännellä 
vyöhykkeellä seitsemän prosenttia. Valtioneu
vosto voisi eräin edellytyksin tarkistaa korkoja 
viiden lainavuoden jälkeen enintään kahdella 
prosenttiyksiköllä. Korkotukilainoituksessa eh
dotetaan siirryttäväksi järjestelmään, jossa 
korkotuki on määräosuus kokonaiskorosta. 
Korkotukilainojen korkoa ei porrastettaisi vyö
hykkeittäin. 

Valtiolle hankitun maaomaisuuden käyttöä 
ehdotetaan tehostettavaksi yksinkertaistamalla 
nykyistä käyttösuunnitelmamenettelyä. Käyttö
suunnitelman laatisi aina asianomainen maata-
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louspiiri, jonka nimenä eduskunnalle maatila
hallinnosta erikseen annetun lakiehdotuksen 
mukaan olisi maaseutupiiri. Piirin yhteyteen ei 
enää asetettaisi suunnittelutoimikuntaa. 

Nykyisestä valtion kauppahintasaamisten pe
rimiskäytännöstä luovuttaisiin korvaamalla se 

myyntihinnan maksamiseen myönnettävällä 
maanosto lainalla. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1991 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Esityksen tausta 

Maatilatalouden toimintaympäristö on maa
tilalain (188177) säätämisen jälkeen muuttunut 
merkittävästi. Maatalouden kokonaistuotanto 
on kasvanut yli kotimaisen kulutuksen ja 
maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet, min
kä takia maataloustuotantoa on jouduttu ra
joittamaan. Kotieläintuotannon määrää on ra
joitettu erilaisilla perustamislupa- ja kaksihin
tajärjestelmillä, ja kasvintuotannon määrää on 
pyritty supistamaan muun muassa peltoja met
sittämällä sekä maksamalla korvausta peltojen 
kesannoinnista. Nämä toimenpiteet ovat vai
keuttaneet maatilatalouden rakenteen kehittä
mistä ja eräissä tapauksissa jopa johtaneet 
taantuvaan kehitykseen. 

Käynnissä olevat tullitariffeja ja kauppaa 
koskevaan yleissopimukseen (GATT) liittyvät 
neuvottelut ja Euroopan yhdentymiskehitys tu
levat osaltaan vaikuttamaan myös Suomen 
maatalouden toimintaedellytyksiin. Maatalou
den kansainvälisen kilpailukyvyn ja viljelijöi
den tulokehityksen turvaamiseksi onkin jatkos
sa kiinnitettävä erityistä huomiota maatalou
den tuottavuuden lisäämiseen sekä tuotantora
kenteen kehittämiseen. 

Maatalouden rakennepoliittisia tavoitteita 
on viimeksi määritelty Maatalous 2000 -komi
teassa. Lakiehdotuksen valmistelussa on otettu 
pääosin huomioon komitean esittämät tavoit
teet, minkä lisäksi tavoitteenasettelua on laa
jennettu koskemaan myös maaseudulla tapah
tuvaa pienimuotoista elinkeinotoimintaa sekä 
metsätaloutta. 

1.2. Esityksen tavoitteet 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maa
seutuelinkeinolaki, jonka perusteella voidaan 
myöntää rahoitustukea maatilataloutta ja 
muuta pienimuotoista elinkeinotoimintaa har
joittaville yrityksille sekä suorittaa eräitä 

maankäyttötoimenpiteitä. Tavoitteena on maa
tilatalouden rakenteen ja toimintaedellytysten 
parantaminen sekä maaseudun elinkeinotoi
minnan edistäminen ja monipuolistaminen. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi uudessa 
laissa on kiinnitetty erityistä huomiota yritys
ten taloudellisten ja fyysisten olosuhteiden pa
rantamiseen niin, että yritykset voisivat toimia 
rationaalisesti. 

Maatilataloudessa on ongelmana pieni yri
tyskoko ja siitä aiheutuva tuotannontekijöiden 
vajaakäyttö. Tämän vuoksi lakia sovellettaessa 
on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota yri
tyskoon suurentamiseen ja sitä kautta saavutet
tavaan tuotannontekijöiden järkiperäisen käy
tön ja tuottavuuden lisäämiseen. Yrityskokoa 
suurennettaessa on keskeisellä sijalla lisäaluei
den hankinnan rahoittaminen sekä lisäalueiden 
hankkiminen ja edelleen myyminen maatalous
hallinnon välityksellä. Aina ei ole kuitenkaan 
tarpeellista suurentaa yrityskokoa, vaan sa
maan päämäärään voidaan päästä myös yritys
ten välistä yhteistoimintaa lisäämällä. 

Maatalouden ylituotannon ja viennin kan
nattamattomuuden takia maatalouden koko
naistuotannon määrää on jouduttu rajoitta
maan erilaisin toimenpitein. Tilanne jatkunee 
samanlaisena myös tulevaisuudessa. Tuotan
non määrän sääntely on siksi tärkeää erityisesti 
kotieläintuotannossa, jossa kokonaistuotannon 
määrää voidaan suhteellisen helposti ja no
peasti lisätä. Tämän vuoksi on tarkoitus, että 
tuotantopoliittiset tavoitteet otettaisiin huo
mioon suunnattaessa tämän lain mukaista ra
hoitustukea maatilojen investointeihin. Tuo
tantopoliittista tarkoituksenmukaisuutta ei ole 
kuitenkaan tarkoitus arvioida yksittäisen inves
toinnin rahoituspäätöstä tehtäessä vaan lähin
nä valtion tulo- ja menoarviota tai maatilata
louden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmaa 
laadittaessa. 

Maatalouden tuotannonrajoitusten vuoksi 
maatilojen taloudellista asemaa pyritään pa
rantamaan erityisesti metsätaloudesta mutta 
myös erilaisista liitännäiselinkeinoista saatavil
la tuloilla. Metsätalouden merkitys on aina 
ollut suuri, mutta viimeisten vuosien aikana 



1990 vp. - HE n:o 66 5 

myös pienyritystoiminnan merkitys on kasva
nut huomattavasti. Vastaisuudessa maatilojen 
tulot muodostuvat yhä useammin monesta eri 
tulolähteestä. Tämän vuoksi maataloutta, met
sätaloutta ja maaseudun muuta yritystoimintaa 
on tarkasteltava yhtenä taloudellisena kokonai
suutena. 

Maatilatalouden toimintaedellytyksiä paran
nettaessa ja yleensäkin maaseudun elinkeino
toimintaa edistettäessä on keskeisellä sijalla 
yrityksen pääomarakenne ja siitä johtuvat ra
hoituskustannukset. Maatilataloudessa pää
oman tarve on yleensä suuri, koska maa- ja 
metsätalousmaan tarjonta on rajallista ja mui
den kuin lähisukulaisten välisissä kaupoissa 
maa usein hinnoitellaan lisäaluekauppojen hin
tatason perusteella. Lisäksi maa- ja metsäta
lousmaan lisääntynyt elinkeinon ulkopuolinen 
kysyntä nostaa hintatasoa. Nämä tekijät lisää
vät pääomien tarvetta erityisesti lisäalueita 
hankittaessa. Maatilan ostoa rahoitettaessa ti
lanpidon jatkajalla ei yleensä ole käytettävissä 
omarahoitusta kuin pienelle osalle kauppahin
taa. Markkinahintaisen vieraan pääoman käyt
tö johtaisi tällaisessa tilanteessa, ottaen huo
mioon myös maa- ja metsätalousmaan hankin
nan verotuskohtelun, usein taloudellisesti kes
tämättömään tilanteeseen, minkä vuoksi julki
sen rahoitustuen myöntäminen maatilojen ja 
lisäalueiden hankinnan rahoittamiseksi on kat
sottava edelleen tarpeelliseksi. 

Yritystoiminnan käynnistämisen kannalta on 
tärkeää, että yrityksen hankinnan ja tarpeellis
ten investointien rahoitus saadaan järjestetyksi 
kohtuullisin rahoitusehdoin. Rahoitustuen 
myöntäminen lisää selvästi kiinnostusta yrittä
jätoiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen. 
Samalla yritystoiminnan taloudelliset toiminta
edellytykset paranevat tuotantokustannusten 
alentuessa. Yrityksen toiminnan jatkuvuuden 
kannalta onkin tärkeää, että pääomarakenne 
ja ennen kaikkea rahoituskustannukset ovat 
oikeassa suhteessa yrityksen toimintaan näh
den. Erityisesti maatilataloudessa pääoman 
tarve on usein suuri oman pääoman määrän 
jäädessä pieneksi. Tällöin on vaarana, että 
rahoituskustannukset kasvavat kohtuuttoman 
suuriksi. Maa- ja metsätalousmaan osalta ti
lannetta vaikeuttaa vielä se, että niiden hankin
tameno ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. 
Edellä mainittujen syiden perusteella on kat
sottu tarpeelliseksi myöntää rahoitustukea 
maatilatalouden ja muun maaseudun pieni-

muotoisen yritystoiminnan investointien rahoi
tukseen. 

Maatilatalouden harjoittajien vinoutuneen 
ikärakenteen korjaamiseksi uuden lain perus
teella pyritään edistämään sukupolvenvaihdok
sia myöntämällä rahoitustukea maatilan han
kintaan ja toiminnan käynnistämiseen. 

Maatilatalouden harjoittajien asuntotuotan
non rahoitustuki on tarkoitus vastaisuudessa
kin pitää erillään yleisestä asuntotuotannon 
julkisesta rahoituksesta. Rahoitustuen myöntä
misen edellytykset ja rahoitusehdot on kuiten
kin tarkoitus pitää pääpiirteittäin vastaavina 
kuin yleisen asuntotuotannon rahoitusjärjestel
mässä. Rakennusinvestointien suunnittelussa ja 
rahoituksessa on tarkoitus kiinnittää erityistä 
huomiota asuin- ja työympäristön viihtyvyyden 
ja työturvallisuuden parantamiseen. Lähinnä 
maaseudun asuttuna säilymisen tukemiseksi on 
tarkoitus myöntää rahoitustukea myös olemas
saolevan asuntokannan hyödyntämiseen. 

Ympäristönsuojelun merkitys on viime vuo
sina korostunut yhteiskunnallisessa ja taloudel
lisessa päätöksenteossa. Yhteiskunnan kannal
ta on tärkeää, että maatalouselinkeino ei saas
tuta ympäristöä, vaan omalta osaltaan auttaa 
säilyttämään ja parantamaan ympäristön laa
tua. Maatalouselinkeinon itsensä vuoksi on 
erityisen tärkeää, että sen tuotantoympäristö 
säilyy puhtaana. Maatilatalous pystyy toimen
piteillään edistämään ympäristön suojelua, mi
käli tarvittavat investoinnit tehdään taloudelli
sesti mahdollisiksi toteuttaa. Ympäristönsuoje
lua edistävien investointien tukeminen tämän 
lain mukaisella rahoitustuella onkin nähty tar
peelliseksi. 

Lakiehdotuksen tavoitteena on edistää ja 
monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa. 
Maaseudun elinkeinorakenne vaihtelee maan 
eri osissa, mutta monilla alueilla maatilatalous 
on tärkein yksittäinen työllistäjä. Viime aikoi
na muun maaseudun pienyritystoiminnan mer
kitys on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti. 
Esityksellä pyritäänkin turvaamaan eri elinkei
nojen tasapuolinen kehitys maan eri osissa 
niin, että luonnonolosuhteista ja yhteiskunnal
lis-taloudellisista olosuhteista johtuvat seikat 
otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 



6 1990 vp. - HE n:o 66 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

Rahoitusta koskeva lainsäädäntö 

Maaseutuelinkeinojen kehittämistä tuetaan 
useiden eri lakien, asetusten ja valtioneuvoston 
päätösten nojalla. Keskeisin näistä on maatila
laki, joka tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1977. Maatila-asetusta (385/77) on niin ikään 
sovellettu sanotusta ajankohdasta lukien. La
kiin ja asetukseen on niiden antamisen jälkeen 
tehty runsaasti muutoksia. 

Maan pohjoisimmilla alueilla sovelletaan 
maatilalain rinnalla myös luontaiselinkeinola
kia (610/84) ja kohtalakia (611/84) sekä koko 
maassa myös maaseudun pienimuotoisen elin
keinotoiminnan edistämisestä annettua lakia 
(1031/86). Porotilalakia (590/69) täytäntöön
pantaessa sovelletaan edelleen maatilalailla ku
mottua maankäyttölakia (353/58) ja muuta 
maankäyttölainsäädäntöä. Maaseudun pieni
muotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 
annettu laki ja asetus (65/87) ovat määräaikai
sia. Niiden nojalla myönnetään rahoitustukea 
vuosina 1987-1990. 

Pienyritystoiminnan tukemisesta annetun 
valtioneuvoston päätöksen (177 /88) perusteella 
kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun 
piiritoimistot voivat myöntää yritystoiminnan 
tukemiseen tarkoitettuja investointi- ja käyn
nistysavustuksia hankkeisiin, jotka edistävät 
alueellisen kehityksen kannalta tarpeellista pie
nimuotoista yritystoimintaa ja monipuolistavat 
alueen yritysrakennetta. Avustusta ei kuiten
kaan myönnetä, milloin hankkeeseen on mah
dollista saada tukea maaseudun pienimuotoi
sen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun 
lain nojalla. 

Kehitysaluerahasto Oy (KERA) voi myöntää 
lainoja toimintapiiriinsä kuuluvien yritysten 
käyttöomaisuusinvestointeihin ja käyttöpää
omaksi. Lisäksi KERA voi antaa näiden laino
jen vakuudeksi omavelkaisia takauksia. 
KERA:n tukemat toimialat ovat osittain samat 
kuin maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoi
minnan edistämisestä annetun lain nojalla tuet
tavat toimialat. 

Maataloustuotevarastojen korkotukilainois
ta annetun lain (19/77) nojalla myönnettävä 
tuki on päällekkäinen maatilalain mukaisen 
tuen kanssa sikäli kuin on kysymys maatilojen 
viljankuivureiden ja tuotevarastojen rakenta-

misesta. Maataloustuotevarastojen korkotuki
lainoista annetun lain mukaisten lainojen 
myöntäminen lopetettiin käytännöllisesti kat
soen vuonna 1988. 

Vuonna 1976 annettiin kalatalouden korko
tukilainoista laki (1176) ja asetus (263176). 
Lailla kumottiin kalastuselinkeinon harjoitta
misen tukemisesta annettu laki (557 /69) ja sen 
nojalla annetut säädökset. Kalatalouden kor
kotukilainojen korkohyvityksestä ja lainojen 
enimmäismääristä on määrätty valtioneuvos
ton päätöksellä. Vuoden 1987 alusta kalastus
elinkeinon investointeja on tuettu myös maa
seudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan 
edistämisestä annetun lain nojalla. 

Valtion tulo- ja menoarviossa on otettu vuo
desta 1982 harkinnanvarainen määräraha 
nuorten viljelijöiden tukemiseen. Nuorille vilje
lijöille voidaan maksaa valtion tulo- ja meno
arvion rajoissa valtioneuvoston tarkemmin 
määräämin perustein erityistä käynnistystukea 
niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat maata
louden harjoittamisen aloittamisesta ensimmäi
sellä maatilalla. Käynnistystukijärjestelmää 
alettiin soveltaa vuonna 1982 Pohjois-Suomes
sa ja muualla maassa erityisaluekunnissa. Maa
taloustulosopimuksen mukaan vuoden 1983 
puolivälistä lähtien tukea on voitu maksaa 
koko maassa. Tuesta määrätään nykyisin 
käynnistystuen maksamisesta nuorille viljeli
jöille annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(283/89). 

Maatilakiinteistöjen energia-avustuksista an
netun maa- ja metsätalousministeriön päätök
sen (963/81) nojalla on vuodesta 1981 myön
netty avustuksia maatiloille, joilla siirrytään 
kotimaisen polttoaineen käyttöön perustuvaan 
lämmitysjärjestelmään tai uusitaan tällainen 
lämmitysj ärjestelmä. Kasvihuonevilj elmien 
energia-avustuksista annetun maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksen ( 48/81) nojalla 
avustetaan kasvihuoneyritysten lämpötaloudel
lisia investointeja. 

Yksityismetsien puuntuotannon edistämisek
si valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain otet
tavista määrärahoista osoitetaan metsänparan
nustöitä varten avustusta, lainaa ja ennakkora
hoitusta metsänparannuslaissa (140/87) sääde
tyin perustein. 

Valtion osanotosta eräiden maa- ja vesira
kennustöiden kustannuksiin annetun lain (433/ 
63), jäljempänä rahoituslaki, perusteella voi
daan myöntää varoja valtion tulo- ja menoar
viossa osoitetuista varoista maataloushallinnon 
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toimesta ja sen valvonnan alaisena muun 
muassa ojitukseen maan peruskuivattamiseksi. 

Myös verotusta koskevilla säännöksillä (pe
rintövero, leimavero, investointivaraukset) on 
huomattava merkitys maatilojen rahoitukselle. 

Muu maatalouden rakenteeseen vaikuttava 
lainsäädäntö 

Maatilojen perinnönjakoa koskevan lainsää
dännön nojalla yksi osakas voi saada koko 
maatilan osaansa. Muille osakkaille maksetaan 
lunastushinta, joka perintökaaren 25 luvun 
(637 /82) laskuperusteilla vastaa maatilan tuot
toarvoa. Perintökaaren 25 lukua sovelletaan 1 
päivänä maaliskuuta 1983 tai sen jälkeen kuol
leelta henkilöltä jääneeseen maatilaan. 

Vuonna 1978 tuli voimaan oikeudesta hank
kia maa- ja metsätalousmaata annettu laki 
(391/78). Sen tarkoitus on ehkäistä maa- ja 
metsätalousmaan siirtymistä muiden omista
jien kuin viljelijäväestön omistukseen sekä 
edistää maansaantia maatilalain mukaisen tila
koon suurentamiseen. 

Maatilojen yrityskokoa on ohjattu kotieläin
yritysten perustamislupajärjestelmällä, jota 
koskevat säännökset nykyisin sisältyvät vuoden 
1991 loppuun voimassa olevaan lakiin koti
eläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksis
sa (1011/84). Laki rajoittaa tiettyä kokoa suu
rempien uusien nautakarja-, sika- ja kanata
lousyritysten perustamista ja entisten laajenta
mista. Perustamislupajärjestelmää on sovellet
tu vuodesta 1975 sikaloihin ja kanaloihin sekä 
vuodesta 1979 nautakarjayrityksiin. Lypsykar
jojen osalta perustamislupajärjestelmä kuiten
kin lakkautettiin vuonna 1985, kun maidon 
tilakohtainen tuotantokiintiöjärjestelmä astui 
voimaan. 

Maanvuokralaissa (258/66) säädetään perus
teet maan vuokraamiselle asuntotarkoitukseen, 
maatalouden harjoittamista varten sekä muihin 
tarkoituksiin. Maanvuokralain uudistamista 
valmistellaan parhaillaan oikeusministeriön 
asettamassa toimikunnassa. 

Sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmä liitettiin 
maatalousyrittäjien eläkejärjestelmään vuoden 
1974 alusta maatalousyrittäjien eläkelain (467/ 
69) muutoksella (219/74). Sukupolvenvaihdos
eläkejärjestelmän soveltamisaikaa on jatkettu 
useaan otteeseen. Nykyisten säännösten mu
kaan järjestelmä on voimassa vuoden 1990 
loppuun. Sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmän 

maatalouspoliittisena päätavoitteena on aikais
taa jatkamiskelpoisten tilojen siirtymistä nuo
rille viljelijöille. 

Luopumiseläkelaki (16/74) säädettiin alun
perin koskemaan vuosina 1974-1976 tapahtu
neita luovutuksia. Lain soveltamisaikaa on sen 
jälkeen jatkettu useaan otteeseen. Nykyisten 
säännösten mukaan luopumiseläkelakia sovel
letaan, jos luopuminen on tapahtunut ennen 
vuotta 1991. Luopumiseläkejärjestelmän maa
talouspoliittisena tavoitteena on alusta alkaen 
ollut maataloustuotannon tasapainottaminen 
poistamalla peltoa tuotannosta. Toisena tavoit
teena on maataloustuotantoon jäävien tilojen 
elinkelpoisuuden parantaminen lisämaaluovu
tukseen perustuvalla luopumiseläkkeellä. 

2.2. Maatilalain soveltamiskäytäntö 

Yleistä 

Maatilalain tarkoituksena on maatalouden 
rakenteen kehittäminen ja maatilatalouden toi
mintaedellytysten parantaminen. Maatilalain 
mukaisella tuella suureunetaan tilakokoa, pa
rannetaan tilusten sijoitusta ja edistetään vilje
lijöiden välistä maataloudellista yhteistoimin
taa. Sillä myös ehkäistään maatilojen pirsto
mista sekä muun muassa edistetään tilojen 
kuntoonpanoa ja tuetaan nuoria viljelijöitä. 

Varsinaisen maatilatalouden lisäksi maatila
lain mukaiset tukitoimenpiteet koskevat myös 
puutarhaviljelyä, turkistarhausta, hevosten 
kasvatusta, ratsastukseen liittyvää yritystoi
mintaa, mehiläishoitoa ja kalanviljelyä joko 
yksin tai varsinaisen maatilatalouden ohella 
sekä muuta erikoismaataloutta samoin kuin 
poro- ja kalataloutta varsinaisen maatilatalou
den ohella harjoitettuna. Maatilalain nojalla 
voidaan tukea myöntää myös metsätaloustiloil
le. 

Maatilalaki koskee lähinnä sellaisia tiloja, 
jotka voidaan hoitaa viljelijän ja hänen per
heenjäsentensä työllä. Maatilan metsäalan 
osalta on perheviljelmän koolle asetettu tarkat 
ylärajat. Maatilan metsän puuntuotto saa olla 
enintään 700-1 000 m3/v. Metsätaloustilan 
puuntuotto saa olla enintään 1 200 m3 /v. 

Maatilan vähimmäiskoosta on säädetty ase
tuksella. Ostettaessa uusi tila tai lisäalue täytyy 
maatilan koon täyttää oston jälkeen muuntolu
kuvaatimus, joka on 1 ja II vyöhykkeellä 10 ja 
111 ja IV vyöhykkeellä 11. Tämä muuntoluku 
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saadaan jakamalla metsän verotuotto luvulla 
17 ja lisäämällä jäännökseen peltohehtaarit. 
Lisäksi edellytetään, että peltoa on tilalla aina
kin neljä hehtaaria. Aivan pohjoisimmissa 
kunnissa riittää, että tilalla on peltoa vähintään 
neljä hehtaaria. Tilan muuntolukuvaatimusta 
voidaan alentaa erityisin perustein enintään 
2,5:lla. 

Haettaessa sisarosuuslainaa, siihen verratta
vaa maanostolainaa, rakentamis-, asunto-, sa
laojitus-, tie- tai irtaimistolainaa riittää, kun 
tilalla on peltoa vähintään kaksi hehtaaria. 
Sähköistämis- ja vesihuoltolainaa sekä raken
netun asuntotilan ostolainaa haettaessa tila
koolle ei ole asetettu alarajaa. Maatilan metsän 
osalta vähimmäisvaatimusta ei ole. 

Muuntolukuvaatimus (10 ja 11) kerrotaan 
ostajien lukumäärällä, jos kysymyksessä on 
uuden maatilan ostolaina, sisarosuuslainaan 
verrattava maanostolaina tai lisäalueen hankki
minen tulevalle tilanpidon jatkajalle ja ostajina 
on useampia henkilöitä, jotka eivät ole naimi
sissa keskenään. 

Metsätaloustilan osalta vähimmäiskokovaa
timus on 150-225-300 m3 /v vyöhykkeestä ja 
lainalajista riippuen. 

Maatilalain mukaisia toimenpiteitä ei yleensä 
kohdisteta maatilan pirstomisen kautta muo
dostuneen maatilan hyväksi. Pirstominen ei 
kuitenkaan vaikuta tuen myöntämiseen, ellei 
pirstominen ole tapahtunut hakijan tai hänen 
vanhempiensa toimesta. Vaikka se on tapahtu
nut hakijan vanhempien toimesta, ei pirstomi
nen estä tuen myöntämistä, mikäli pirstomises
ta on ennen maatilan siirtymistä hakijan omis
tukseen kulunut vähintään viisi vuotta tai vä
hemmänkin, kun vanhemmat tai toinen heistä 
on sittemmin kuollut, ja pirstominen on johtu
nut pakottavista taloudellisista vaikeuksista. 
Pirstomisena ei myöskään pidetä vähäisiä alue
luovutuksia tai luovutuksia muuhun kuin maa
ja metsätaloudelliseen käyttöön. Pirstomista 
koskevat tarkemmat säännökset on annettu 
maatilahallituksen ohjeilla. 

Jos viljelyä pidetään lähinnä harrastuksena, 
tukea ei myönnetä asuntolainaa lukuunotta
matta. Tuen hakija katsotaan harrastelijaksi, 
jos hakijan ja hänen puolisonsa tulot tilan 
ulkopuolelta nousevat maatilahallituksen päät
tämää rajaa eli 105 OOO:ta markkaa korkeam
maksi ja sen lisäksi tilan tuotantosuunta on 
kasvinviljely. Kotieläintalouden harjoittajaa ei 
pääsäännön mukaan pidetä harrastelijaviljeli
jänä. 

Maatila-asetuksessa on säädetty siitä, minkä 
ikäiselle henkilölle lainaa voidaan myöntää. 
Pääsääntönä on, ettei lainaa saa myöntää hen
kilölle, joka on täyttänyt 63 vuotta. Eräissä 
tapauksissa lainaa voidaan kuitenkin myöntää 
enintään 67 vuotta täyttäneelle henkilölle. Ko
konaan ilman enimmäisikärajoituksia voidaan 
myöntää perusparannuslaina salaojitukseen, 
vesihuolto- ja sähköistämislainaa, asunto- tai 
asuntokorkotukilainaa asunnon peruskorjauk
seen tai laajentamiseen sekä asuinympäristön 
parantamislainaa. 

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että asian
omainen henkilö asuu maatilalla. Tukea voi 
kuitenkin erityisistä syistä saada myös henkilö, 
joka asuu maatilan läheisyydessä tai jonka 
poissaolo maatilalta on luonteeltaan tilapäistä. 
Perusparannuslainaa saadaan kuitenkin myön
tää, jos lainanhakija asuu sellaisella etäisyydel
lä maatilalta, että hänellä on katsottava olevan 
edellytykset viljellä sitä omatoimisesti. 

Henkilön ei voida katsoa olevan taloudelli
selta asemaltaan tuen tarpeessa, jos hänen 
voidaan tulojensa tai omaisuutensa perusteella 
katsoa kohtuudella selviytyvän omaisuuden 
hankkimisen tai työn suorittamisen rahoittami
sesta tavanmukaisin ehdoin annettavan pank
kilainan turvin. Lainaa ei saa myöntää myös
kään, jos hakijan ei velkojen hoitomenot ja 
niihin käytettävissä olevat tulot huomioon ot
taen voida katsoa selviytyvän lainan hoitome
noista. Lainahakemukseen on sen mukaan 
kuin maatilahallitus erikseen määrää, liitettävä 
selvitys hankkeen taloudellisuudesta. 

Lainaa voidaan maatilalain mukaan myön
tää asetuksella säädetyin edellytyksin kahdelle 
tai useammalle henkilölle. Aviopuolisot katso
taan lainaa myönnettäessä yhdeksi henkilöksi. 

Yksityisten viljelijöiden perustamille yhty
mille, joiden tarkoituksena on harjoittaa maa
taloudellista yhteistoimintaa, voidaan maatila
lain mukaan myöntää lainaa ja rakentamis
avustusalueella myös rakentamisavustusta. Yh
tymällä tarkoitetaan osakeyhtiötä, osuuskun
taa ja avointa yhtiötä. Avoimena yhtiönä voi 
toimia myös vuokra- tai omistusoikeudella hal
litulla maalla sijaitseva turkistarha. Tarkempia 
säännöksiä näistä lainoista on annettu asetuk
sella maataloudellista yhteistoimintaa varten 
perustetuille yhtymille myönnettävistä lainoista 
(949178). 
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Lainaehdot 

Lainat myönnetään joko valtionlainoina 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
tai korkotukilainoina luottolaitosten varoista. 
Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, 
liikepankki tai Suomen Hypoteekkiyhdistys. 
Milloin maatilahallitus on niin päättänyt tulee 
lainahakemus antaa ennen asian ratkaisemista 
maatilahallituksen tehtävään määräämän hen
kilön tarkastettavaksi. Lainan myöntämisen 
edellytyksiä koskeva asia voidaan saattaa myös 
maatilahallituksen ratkaistavaksi. 

Ensimmäisen maatilansa alle 35-vuotiaana 
hankkinut voi saada maanosto- ja rakentamis
lainojen lyhentämiseen ja korkojen maksuun 
lykkäystä 1-5 vuotta. Lykkäyksiä voi saada 
myös tilan hankkimisen jälkeen myönnettyihin 
maanosto- ja rakentamislainoihin, jollei tilan 
hankkimisesta ole kulunut yli 8 vuotta. Hakija 
ei kuitenkaan saa olla yli 42-vuotias. 

Maanosto- ja sisarosuuslainojen korko on 
vyöhykkeestä riippumatta 3 prosenttia, jos ti
lan peltoala on maanoston jälkeen enintään 10 
hehtaaria (II vyöhykkeellä 13 ha) ja metsän 
verotuotto enintään 85 m3

• Lainan korko on 8 
prosenttia, jos tilan koko lisäalueen oston jäl
keen on yli 50 peltohehtaaria ja metsän vero
tuotto yli 300 m3

• 

Maanosto- ja rakentamislainojen lyhennyk
set alkavat 1-111 vyöhykkeellä kahden vuoden 
ja IV vyöhykkeellä yhden vuoden kuluttua 
viimeisen lainaerän nostamisesta, mikäli hakija 
on oikeutettu 60 prosentin asuntolainaan. 

Lainaa on voitu myöntää myös vaiheittaisen 
sukupolvenvaihdoksen rahoittamiseen vuodes
ta 1988 lukien. 

Vaiheittaisella sukupolvenvaihdoksella tar
koitetaan maatilan omistusoikeuden siirtämistä 
tilanpidon jatkajalle useammalla kuin yhdellä 
luovutuksella. Vaiheittainen sukupolvenvaih
dos ei koske metsätaloustilaa. 

Leimaverolain 30 §:n mukaan kauppakirja 
on leimaverosta vapaa haettaessa lainhuutoa, 
jos kauppaan on saatu maatilalainaa. Leimave
rovapaustodistuksen saa maatalouslautakun
nalta. Jos leimavero on jo ehditty maksaa 
ennen maatilalainan saamista, voi sen saada 
hakemuksesta lääninverovirastosta takaisin. 
Myös maatilalainavelkakirja samoin kuin maa
tilalainan panttivelkakirja ovat leimaverosta 
vapaat. 

Luottolaitokselle suoritetaan valtionlainoja 
koskevien lainavarojen hoidosta maatilatalou-

2 3000138 

den kehittämisrahaston varoista hoitopalkkiota 
valtioneuvoston päättämä määrä, joka saa olla 
enintään 0,5 prosenttia lainojen määrästä. 
Vuonna 1988 hoitopalkkiot olivat 33 miljoo
naa markkaa. 

Luottolaitosten omista varoista myönnetyis
tä lainoista maksetaan luottolaitokselle tulo- ja 
menoarviossa osoitetuista varoista korkohyvi
tyksenä määrä, joka saadaan, kun korkopro
senttina käytetään Suomen Pankin perimän 
peruskoron, lisättynä 2,25 prosenttiyksiköllä, 
ja lainan saajan maksaman koron välistä ero
tusta. 

Maatilahallituksella on valta huolehtia maa
tilatalouden kehittämisrahaston lainoitukseen 
käytettävissä olevien varojen ohjaamisesta si
ten, että korkotukilainojen erilaiset saantimah
dollisuudet eri osissa maata sekä kehitys
aluepoliittiset näkökohdat tulevat huomioon 
otetuiksi. Tämä on ollut tarpeen, koska varoja 
on ollut vuosittain osittain lainojen kysyntään 
nähden riittämättömästi. 

Rahoitustilanne 

Valtion tukema lainoitus on kasvanut no
peasti 1980-luvun alkuvuosina. Vuodesta 1985 
lähtien lainojen yhteismäärä on pysynyt samal
la tasolla vuoteen 1989 saakka. Vuonna 1989 
lainoja voitiin maatilatalouden kehittämisra
haston varoista myöntää käyttösuunnitelman 
mukaan noin 672 miljoonaa markkaa eli 53 
miljoonaa markkaa vähemmän kuin vuonna 
1987. Vähennys johtui pääosin siitä, että vuo
den 1987 ja 1988 satovahinkojen johdosta 
myönnettävät lykkäykset pienensivät kehittä
misrahaston kyseisen vuoden tulokertymää. 
Korkotukilainojen määrä oli noin 825 miljoo
naa markkaa. Näin ollen tuetun lainoituksen 
yhteismääräksi vuonna 1989 tuli noin 1 497 
miljoonaa markkaa. 

Lainoituksessa on toteutettu useita toimenpi
teitä, joilla maatilojen hinnat pyritään saatta
maan niiden tuotannollista arvoa vastaavalle 
tasolle ja joilla voidaan vaikuttaa investointien 
taloudellisuuteen. Tällä pyritään ennalta ehkäi
semään maatilojen taloudellisia vaikeuksia. Sa
malla lainamäärän kasvua on tuntuvasti hidas
tettu. 

Maatilalain mukaista lainoitusta on jo usean 
vuoden ajan voimakkaasti kohdennettu suku
polvenvaihdoksiin ja maanostoihin. Samalla 
on tuotantopoliittisista syistä supistettu koti-
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eläinrakennusten rahoitusta ja pitäydytty lä
hinnä peruskorjauslainoituksessa. Niillä alueil
la, joilla tuotantorakennuskanta on suhteelli
sen heikko, rakentamisen lainoituksen rajoitta
minen nykyiselle tasolle johtaa ennen pitkää 

tuotantorakennuskannan vakavaan rappeutu
miseen. Kun esimerkiksi maidontuotantoa oh
jataan nykyään kiintiöjärjestelmän avulla, vä
hentyy tarve ohjata rakentamista rahoituksen 
kautta. 

Maatilalain mukaisen lainoituksen osuus investointien määrästä kohteittain vuonna 1988 

Lainalaji 
Määrä milj. mk 

Korko- Maa- Investoinnit Lainoituksen 
MKR- tuki- tilalainat (arvio) 1l7o-osuus in-
lainat lainat yhteensä vestoinneista 

Maanosta- ja sisarosuuslainat ....... . 
Rakentamislainat .................... . 
Perusparannuslainat ................. . 
Asuntolainat ........................ . 
Muut lainat .......................... . 

Avustusten myöntäminen 

406,6 
23,8 

0,1 
194,9 

2,9 

Maatilalain mukaan voidaan myöntää 1, II 
ja III vyöhykkeellä tientekoavustuksia ja sala
oja-avustuksia. Tientekoavustuksen määrä on 
50-60 prosenttia ja salaoja-avustuksen 30-40 
prosenttia hyväksyttyjen kustannusten määräs
tä vyöhykkeestä riippuen. Lisäksi Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kunnissa voidaan 
myöntää raivausavustusta maatalouskelpoisen 
maan raivaamista varten pelloksi tai laitumeksi 
enintään 80 prosenttia hyväksytyn kustannus
arvion määrästä. Maatilalain mukaisella raken
tamisavustusalueella voidaan myöntää avustus
ta karjarakennuksen rakentamiseen, laajenta
miseen ja peruskorjaukseen kustannusarvion 
määrästä enintään 20-60 prosenttia alueesta 
riippuen. Vuonna 1989 voitiin myöntää sala
oja-avustuksia 45 miljoonaa markkaa ja tiente
koavustuksia 8 miljoonaa markkaa sekä raken
tamisavustuksia 8 miljoonaa markkaa. 

Maanjärjestelytoiminta 

600,0 
87,2 
37,2 
23,7 
11,8 

1 006,6 
110,0 
37,3 

218,6 
14,7 

2 892 
1 476 

208 
876 

42 
8 

18 
25 

malla tai lunastamalla maanhankintaoikeuslain 
toteuttamisen seurauksena. Viime vuosina 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoja on 
ostoihin ja lunastuksiin käytetty vuosittain 
noin 150-170 miljoonaa markkaa, josta 
maanhankintaoikeuslain toteuttamiseen 20-40 
prosenttia. Pakkohuutokauppalunastuksiin 
käytetään vuosittain 5-10 miljoonaa mark
kaa. 

Maata hankitaan vuosittain noin 18 000-
20 000 hehtaaria. Hankitusta alasta peltoa on 
1 000-1 500 hehtaaria ja metsämaata 
15 000-17 000 hehtaaria. Alueet luovutetaan 
lisäalueiksi 1-2 vuoden kuluessa maan hank
kimisesta. 

Maatilahallituksen vapaaehtoinen maanosto
toiminta ei ole itsetarkoitus, vaan aina pyritään 
viljelijöiden välisiin suoriin kauppoihin. On 
kuitenkin tapauksia, joissa suoraa kauppaa ei 
synny; ei esimerkiksi haluta myydä naapurille 
tai alue on liian suuri. Tällöin on helppo 
myydä puolueettomalle ostajalle, joka luovut
taa lisäalueet tarkoituksenmukaisesti ottaen 
huomioon alueen sijainnin, hinnan ja sopivim
man ostajan. Maatilahallituksen maanhankin
nalla voidaan jossain määrin valvoa myös 
maan hintatasoa ja estää maan hinnannousua. 

Maatilahallituksen harjoittaman maanjärjes
telytoiminnan tavoitteena on olemassa olevien 
maa- ja metsätaloustilojen koon suurentami
nen ja tilussijoituksen parantaminen. Näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi maatilahallitus 
hankkii maatilalain tarkoituksiin maata, joka 
pyritään välittömästi myymään lisäalueiksi lä
hialueen viljelijöille. 

Maan puolittainen ostovelvoite syntyy myös 
silloin, kun viljelijä siirtyy luopumiseläkkeelle 
ja tarjoaa ainakin osaa tilastaan maatilahalli
tukselle. 

Maatilalain tarkoituksiin maata hankitaan 
pääasiallisesti vapaaehtoisin kaupoin sekä osta-

Viime vuosina on maata käytetty hieman 
enemmän kuin sitä on hankittu käytön vaihdel
lessa vuosittain 15 000 hehtaarista 30 000 heh
taariin. Maatilahallituksen hallinnassa olevan 
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maan kokonaismäärä on vuoden 1988 lopussa 
ollut noin 100 000 hehtaaria, josta peltoa on 
noin 4 000 hehtaaria. Alueesta on Lapin maa
talouspiirin alueella lähes 40 prosenttia. Kehit
tämisrahaston varoja on alueisiin sidottu noin 
370 miljoonaa markkaa. 

Maatilahallituksen vapaaehtoinen maanosto
toiminta keskittyy tapauksiin, joissa viljelijöi-

- -denvaliSlä suoria kauppoja ei ole syntynyt. 
Tästä syystä maan hankinta ja sen käyttäminen 
täydentää erityisesti tilakoon suurentamisen 
osalta maatilalainoitusta. 

Alueen hankkiminen valtiolle on katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi myös silloin, kun kau
pan kohde on pinta-alaltaan suuri tai kun se on 
monipalstainen eivätkä yksittäisen tilan resurs
sit riitä hankkeen rahoittamiseen. Tällaisten 
~den hankkiminen antaa mahdollisuuden 

hieman. laajempaankin tilusten järjestelyyn 
paikkakunnalla. 

Yksittäisten tilojen tilakoon suurentamisen 
ja tilussijoituksen parantamisen lisäksi maatila
hallituksen hallinnassa olevista maista muodos
tetaan yhteismetsiä, mikä osaltaan vähentää 
metsätilojen pirstoutumista. Niin ikään maati
lahallitus on viime vuosina hankkinut alueita 
käytettäväksi uusjakoalueilla. 

Maanjärjestelytoiminnan ja siihen kiinteästi 
liittyvän maanhankintaoikeuslain mukainen 
toiminta lisää osaltaan maatilojen rakenne
muutoksen hallittavuutta ja hillitsee maan hin
nannousua. 

2.3. Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoi
minnan edistämistä koskevan lain 
soveltamiskäytäntö 

Yleistä 

Laki koskee pienimuotoisesti harjoitettavia 
erikoismaatalouden aloja, kuten puutarha- ja 
taimitarhaviljelyä, turkistarhausta ja kalanvil
jelyä sekä pienimuotoista kalastusta ja muuta
kin luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perus
tuvaa alkutuotantoa. Varsinaista maa- ja met
sätaloutta laki ei sen sijaan koske. Lisäksi lain 
piiriin kuuluu pienimuotoisesti harjoitettu tur
peen, energiapuun, hakkeen ja muun vastaa
van kotimaisen polttoaineen tuotanto sekä ti
loilla alkutuotannon yhteydessä tarjottavat pie
nimuotoiset lomailupalvelut, hevosten kasva
tus, ratsastukseen liittyvää yritystoimintaa ja 
työliike sekä muu tiloilla tapahtuva yritystoi-

minta, joka liittyy niillä harjoitettavaan alku
tuotantoon tai täydentää sitä. 

Työpaikan tulee sijaita maaseutualueella, 
jolla tarkoitetaan haja-asutusalueita ja pieniä, 
enintään 500 asukkaan taajamia. Erikoismaa
taloutta voidaan kuitenkin tukea suuremmissa
kin taajamissa harjoitettuna. 

Työvoimaa suunnitellussa yrityksessä voi ol
la yrittäjän lisäksi erikoismaatalouden aloilla 
enintään kolmen ja muilla toimialoilla enin
tään kahden vuosityöpaikan verran. Tilan 
muun alkutuotannon vaatima työvoima lue
taan mukaan sanottuja määriä laskettaessa. 
Pienimuotoiseksi katsotaan aina kuitenkin yri
tystoiminta, jota harjoitetaan yksinomaan yrit
täjän ja hänen perheensä työllä. 

Rahoitustukea voidaan antaa paitsi luonnol
liselle henkilölle myös avoimelle yhtiölle, kom
mandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle ja osuuskun
nallekin. Rahoitustuen myöntämisen yleisenä 
edellytyksenä on, että yrittäjä taikka yhtiön 
osakkaiden tai osuuskunnan jäsenten enemmis
tö asuu yrityksen sijaintipaikalla tai sen lähei
syydessä. 

Tukimuodot 

Rahoitusmuotoja ovat investointi-, käynnis
tys- ja kehittämisavustukset sekä lainat käyttö
ja vaihto-omaisuusinvestointeihin ja pysyväis
luonteiseksi käyttöpääomaksi. 

Investointiavustusta voidaan myöntää 
alueesta riippuen enintään 35-50 prosenttia. 
Milloin niin katsotaan aloitettavan tai siihen 
verrattavan yritystoiminnan kohdalla tarpeelli
seksi, voidaan sanottuja enimmäismääriä ylit
tää ensimmäisellä vyöhykkeellä enintään 5-10 
prosenttiyksiköllä alueesta riippuen. 

Käynnistysavustusta saadaan yrityksen työn
tekijäin palkkakustannuksiin myöntää yhdeltä, 
kahdelta tai kolmelta tuotantotoiminnan tai 
laajennetun tuotantotoiminnan alkamista seu
raavalta käynnistysvuodelta hyväksyttävistä 
palkkakustannuksista enintään 25-50 prosent
tia alueesta ja käynnistysvuodesta riippuen. 
Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämi
sestä annetussa laissa tarkoitetulla ensimmäi
sellä perusvyöhykkeellä ja erityisalueilla muu
alla maassa voidaan, milloin niin katsotaan 
aloitettavan tai siihen verrattavan yritystoimin
nan kohdalla tarpeelliseksi, edellä tarkoitettuja 
enimmäismääriä ylittää enintään 20 prosentti
yksiköllä. 



12 1990 vp. - HE n:o 66 

Kehittämisavustuksen suuruus on enintään 
45-75 prosenttia alueesta riippuen. 

Lainaa saadaan myöntää enintään 50 pro
senttia käyttö- ja vaihto-omaisuuden hankinta
kustannuksista sekä pysyväisluontoisen käyttö
pääoman tarpeesta. Jos hankintakustannuksia 
varten annetaan sekä lainaa että avustusta, saa 
niiden yhteismäärä nousta enintään 75 prosent
tiin kyseisistä kustannuksista. Lainan korko on 
Suomen Pankin peruskoron suuruinen ja ta
kaisinmaksuaika 3-12 vuotta. 

Vuonna 1989 tukea haettiin noin 2 100 
hankkeeseen (vuosina 1987 ja 1988 yhteensä 
noin 5 000 hanketta). Avustusta myönnettiin 
1 900 hankkeelle (1 661 kpl v. 1988). Hylätty
jen hakemusten osuus kaikista käsitellyistä ha
kemuksista oli noin kolmannes. Avustuksiin 
myönnettiin 122 miljoonaa markkaa ja lainoi
hin 137 miljoonaa markkaa. 

2.4. Nuorten viljelijäin käynnistystukea 
koskevien säännösten soveltamiskäytän
tö 

Voimassa olevan käynnistystuen maksami
sesta nuorille viljelijöille annetun valtioneuvos
ton päätöksen mukaan käynnistystuen myöntä
misen edellytyksenä on, että viljelijä on hank
kinut vastikkeellisesti ensimmäisen maatilansa 
alle 35-vuotiaana. Viljelijän on itse työhön 
osallistuen harjoitettava hankkimallaan maati
lalla maatilataloutta. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
maatilalaissa tarkoitetut sisarosuuslainan 
myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

Käynnistystuen suuruus on määräytynyt 31 
päivästä maaliskuuta 1987 prosentuaalisten 
enimma1smaanen puitteissa hyväksyttävistä 
kustannuksista. Koneiden ja laitteiden osalta 
prosentuaalinen enimmäismäärä on ollut 20 
prosenttia, peruskalkituksen ja siementen sekä 
lannoitteiden hankinnan osalta 50 prosenttia ja 
jalostuksen osalta 30 prosenttia. Viljelijälle 
maksettavan käynnistystuen enimmäismäärä 
on koko järjestelmän voimassaoloaikana ollut 
50 000 markkaa. Vuonna 1984 ja sen jälkeen 
31 päivään maaliskuuta 1987 tuen enimmäis
määrä oli kuitenkin enintään 25 000 markkaa, 
jos viljelijän puoliso oli täyttänyt 35 vuotta 
ennen maatilan hankkimista. 

Käynnistystuen myöntämisessä on 31 päiväs
tä maaliskuuta 1987 noudatettu kauppahinnan 
ja maatilan laskennallisen arvon suhteeseen 

perustuvaa järjestelmää. Päämääränä on koh
distaa tuki sellaisille maatiloille, jotka on han
kittu niiden tuotannollista arvoa vastaavasta 
hinnasta. Sen vuoksi tuen enimmäismäärä riip
puu tilasta maksetun vastikkeen ja maatilan 
perintökaariarvon suhteesta. 

Nuorten viljelijöiden käynnistystukea on 
myönnetty seuraavasti: 

Vuosi 

1982 ........................ . 
1983 ........................ . 
1984 ........................ . 
1985 ........................ . 
1986 ........................ . 
1987 ........................ . 
1988 ........................ . 
1989 ........................ . 

mmk kpl 

9 182 
61 1 261 
86 2 851 

110 2 345 
142 2 995 
167 3 362 
150 3 170 

85 1 845 

3. Rahoitusmarkkinoiden kehitys
näkymiä 

Suomen rahoitusmarkkinoilla on 1980-luvul
la luovuttu vähitellen sääntelystä. Rahoitusjär
jestelmä on muuttunut markkinaehtoisemmak
si kuin vuosikymmenen alussa. Luottolaitosten 
varainhankinnasta yhä suurempi osa muodos
tuu niin sanotusta erityisottolainoituksesta eli 
markkinahintaisesta rahasta. 

Rahalaitosten antolainauksen keskikorko
sääntelyn päättyminen vuonna 1986 mahdollis
ti kilpailun myös lainojen koroilla. Uusien 
lainojen korot määräytyvät kysynnän ja tar
jonnan mukaan, ja samalla markkinamekanis
mi tasapainottaa lainojen määrällisen kysyn
nän vastaamaan rahalaitosten lainoitusmahdol
lisuuksia. 

Jälkimarkkinakelpoisen ja siten markkina
hintaisen varainhankinnan lisääntyminen raha
laitosten koko varainhankinnasta ja korko
sääntelyn purkautuminen ovat johtaneet ly
hyen rahan markkinoilta johdettujen viitekor
kojen käyttöönottoon uusien luottojen koron 
määrityksessä. Viitekorkoina käytetään lähes 
poikkeuksetta Suomen Pankin vahvistamia he
libor-viitekorkoja. Asuntoluottojen korot ovat 
kuitenkin edelleen pääasiassa peruskorkosidon
naisia kuten myös maatilatalouden pitkäaikais
ten luottojen korot. Valtaosa yritys- ja kulu
tusluottojen koroista sidotaan jo helibor-viite
korkoihin. 
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Markkinarahakoroista johdettujen viitekor
kojen käyttö on tehnyt mahdolliseksi luottoeh
tojen "räätälöinnin" asiakkaan tarpeita vas
taaviksi. Viitekorkosidonnaisuus pienentää 
pankeille pitkistä luotoista aiheutuvaa korko
riskiä, koska sekä varainhankinnan että luo
tonannon korot vaihtelevat samojen viitekor
kojen mukaan. Näin ollen pankkien mahdolli
suudet pitkien luottojen myöntämiseen ovat 
parantuneet. 

Korkojen sääntelystä luopuminen on yhdes
sä hidastuneen inflaation kanssa johtanut reaa
lisen korkotason nousemiseen. Yleisenä käsi
tyksenä on, että rahamarkkinoilla tapahtunei
den muutosten johdosta reaalinen korkotaso 
pysyy vastaisuudessakin positiivisena. Reaali
koron nousu kohottaa investointien tuottovaa
timuksia ja siten pääomat ohjautuvat aikai
sempaa tuottavampiin investointikohteisiin. 

Maatalouselinkeinon rahoitusasema vapailla 
markkinoilla on tähän saakka ollut suhteellisen 
hyvä. Tämä on johtunut ennen kaikkea siitä, 
että pankkien ottolainaus on suurelta osalta 
perustunut verovapaisiin tileihin, joiden korko
taso on ollut alhainen. Tilanne on kuitenkin 
nopeasti muuttumassa. Säästäjät sijoittavat va
rojaan enenevässä määrin tavanomaisia käytte
lytilejä tuottavampiin kohteisiin kuten Verotto
mille ja veronisille määräaikaistileille ja osak
keisiin. Tällainen kehitys nostaa erityisesti pai
kallispankkien varainhankinnan kustannuksia 
ja lisää paineita antolainauksen korkotason 
nostamiseen. 

Vakuustilanteen osalta tilanne on nyt suh
teellisen nopeasti muuttumassa maatalouden 
osalta. Ympäristössä tapahtuvien muutosten ja 
maatalouden pääomarakenteen muutoksen 
seurauksena tulevaisuudessa konkretisoituu 
tarve saada maatalouden rahoituskeinoksi yri
tysrahoituksessa käytettävä valtiontakausjär
jestelmä. 

Eduskunnalle on annettu esitys talletuspank
keja koskevaksi lainsäädännöksi (hall.es. 242/ 
1989 vp.), jossa muun muassa vaaditaan pan
keilta nykyistä huomattavasti korkeampaa va
kavaraisuusastetta. Vakavaraisuutta arvioitaes
sa pankkien sitoumukset luokiteltaisiin neljään 
riskiryhmään niiden riskialttiuden mukaan. 
Kansainvälisten vaatimusten mukaisesti maata
louden luotot kuuluisivat kaikkein riskialtteim
paan luokkaan, mikä aiheuttaisi osaltaan nou
supaineita maatilatalouden luottojen korkota
soon. 

Pääomien saatavuus ei muodostane vastai
suudessa ongelmia. Pääomista joudutaan kui
tenkin maksamaan markkinahinta, ja pank
kien varainhankinta kallistunee tuntuvasti ai
kaisemmasta. Maatilatalouden rahoitustarpeen 
tyydyttämisessä ongelmaksi näyttääkin muo
dostuvan rahoituksen hinta, ei niinkään saata
vuus. 

4. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17 päi
vänä helmikuuta 1988 toimikunnan laatimaan 
ehdotuksen maatilalain ja siihen liittyvän ra
hoituslainsäädännön kokonaisuudistukseksi. 
Toimikunnan tuli ottaa huomioon maatalous
tuotannossa, sen ohjauksessa ja tuotteiden 
markkinoinnissa, tilojen rakenteessa ja rahoi
tuksessa, metsätaloudessa ja muissa maatilata
louden olosuhteissa tapahtunut ja arvioitavissa 
oleva lähiajan kehitys sekä Maatalous 2000 
-komitean ehdotukset. Toimikunnan tuli kiin
nittää huomiota alkutuotannon ohella tiloille 
soveltuvien elinkeinojen harjoittamismahdolli
suuksiin ja tilojen kehittämiseen taloudellisina 
kokonaisuuksina. Toimikunnan tuli laatia sel
vitys ehdottaruansa lainsäädännön mukaisen 
rahoituksen tarpeesta ja kohdentamisesta. Niin 
ikään toimikunnan oli valmistettava asian
omaisen lainsäädännön vaatimat asetustasoiset 
säännökset. 

Esitys on laadittu toimikunnan 29 päivänä 
syyskuuta 1989 päivätyn mietinnön ja lakieh
dotuksen pohjalta. 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot 
sisäasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöl
tä, kauppa- ja teollisuusministeriöltä, ympäris
töministeriöltä, maatilahallitukselta, metsähal
litukselta, maanmittaushallitukselta, vesi- ja 
ympäristöhallitukselta, asuntohallitukselta, 
Suomen Pankilta, Suomen Kaupunkiliitolta, 
Suomen Kunnallisliitolta, Finlands svenska 
kommunalförbundilta, Keskusmetsälautakunta 
Tapiolta, Maataloustuottajain Keskusliitto 
MTK:lta, Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund SLC:ltä, Maatalouskeskusten 
Liitolta, Suomen Pankkiyhdistykseltä, Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:ltä, Säästöpank
kien Keskus-Osake-Pankilta, Kuntien maata
loussihteerit r.y:ltä, Suomen Yrittäjäin Keskus
liitto SYKL r.y:ltä, Koneyrittäjien Liitto 
r.y:ltä, Salaojakeskukselta, Asutus- ja maatila-
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talousliitolta sekä Suomen Lohenkasvattajain 
Liitto r.y:ltä. 

Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on esitys
tä laadittaessa otettu mahdollisuuksien mu
kaan huomioon. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
henkilövaikutukset 

Maaseutuelinkeinolain täytäntöönpano kuu
luisi, kuten maatilalain ja maaseudun pieni
muotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 
annetun lainkin täytäntöönpano, maatilahalli
tukselle, maaseutupiireille sekä kuntien maata
louslautakunnille tai vastaaville toimielimille. 
Lainojen ja avustusten myöntämisorganisaatio 
säilyisi suunnilleen samanlaisena kuin nykyisin. 
Päätöksentekoa kuitenkin hajautettaisiin pai
kalliselle tasolle. Aikaisempaa lainsäädäntöä 
yhtenäisempi ja selkeämpi maaseutuelinkeino
laki mahdollistaa kunnissa ja maaseutupiireissä 
laina- ja avustushakemusten nykyistä nopeam
man käsittelyn. Myös maankäyttötoimintaa 
kevennetään siten, että maaseutupiirin yhtey
teen ei enää aseteta suunnittelutoimikuntaa. 
Käyttösuunnitelman tulisi laatimaan aina 
asianomainen maaseutupiiri. Valtion myynti
hinnan perimiskäytännön korvaaminen myyn
tihinnan maksamiseen myönnettävällä lainoi
tuksella tulee myös jossain määrin vähentä
mään työmäärää. 

Kun kauppa- ja teollisuusministeriön myön
tämä yritystoiminnan tuki siirtyisi pieneltä osin 
ehdotettavan maaseutuelinkeinolain piiriin, tu
lisi se vähentämään jossain määrin työvoiman 
tarvetta kauppa- ja teollisuusministeriön hal
linnonalalla. 

6. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Taulukossa 1 on laskelma julkisen rahoitus
tuen tarpeesta. Laskelmaa tehtäessä on julki
sen rahoitustuen määräksi arvioitu yksi kol
masosa investointien (ilman koneinvestointeja) 
kokonaismäärästä. Sukupolvenvaihdostilojen 
lainoitusosuudeksi on arvioitu 60 prosenttia 
hankintahinnasta. Aloittamisavustuksen enim
mäismääränä on käytetty 75 000 markkaa. 
Enimmäismäärän korottamista voidaan perus
tella erillisistä nuorten viljelijöiden maksuhel-

potuksista luopumisella. Enimmäismäärä on 
ollut vuodesta 1982 alkaen 50 000 markkaa. 

Maatilojen rakennekehityksen edistämiseksi 
rahoitusta on taulukossa 1 painotettu lisäaluei
den hankintaan sekä tuotantorakennusten ra
kentamiseen. 

Julkisen rahoitustuen kokonaismäärä olisi 
taulukon 1 mukaan yhteensä vuonna 1991 
vuoden 1989 hintatasossa lähes 2 400 miljoo
naa markkaa. Rahoituksesta lainojen osuus 
olisi vuonna 1991 1 935 miljoonaa markkaa 
ja vuonna 1996 2 155 miljoonaa markkaa. 
Avustusten määrässä on otettu huomioon se, 
että kauppa- ja teollisuusministeriön yritystoi
minnan tuesta osa siirtyisi ehdotettavan maa
seutuelinkeinolain piiriin. 

Lainoituksen osalta kehittämisrahaston lai
noitus on painotettu voimakkaasti maatilojen 
hankintojen rahoitukseen. Tuotannolliset in
vestoinnit ja lisäalueiden hankinta rahoitettai
siin taulukon 1 mukaan korkotukilainoilla. 
Kuitenkin vähäinen osa maankäyttötoiminnan 
kautta ohjautuvasta lisämaanostolainoitukses
ta myönnettäisiin valtion lainoina. Myös maa
seudun pienyritystoiminnan lainoitusta on tar
koitus ohjata korkotukilainapainoitteiseksi. 
Taulukossa 1 on oletettu, että myös asuntolai
noitus hoidettaisiin pääasiassa korkotukilainoi
tuksella. Tällöin korkotukilainojen myöntä
misvaltuus muodostuisi vuonna 1991 noin 
1 100 miljoonaksi markaksi ja vuonna 1996 
runsaaksi 1 300 miljoonaksi markaksi. Jos 
maaseutuelinkeinojen rahoitus hoidettaisiin 
taulukossa 1 esitetyllä tavalla, olisi tarvittava 
siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon 200 
miljoonaa markkaa vuonna 1991. Tällöin on 
oletettu, että avustuksia varten varattaisiin 
budjettiin erillinen määräraha. 

Korkohyvitysten määrän arvioidaan olevan 
noin 5-6 prosenttia korkotukilainojen ulkona 
olevasta määrästä. 

Valtion takausta saa samanaikaisesti olla 
takaisin maksamatta enintään 100 miljoonan 
markan määrä korkoja ja muita pääoman 
lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia 
mukaan lukematta. Valtion takausta myönnet
täessä peritään lainan saajalta kertamaksu, 
jonka suuruus on 0, 75 prosenttia takauksen 
määrästä. Sen lisäksi peritään lainansaajalta 
puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0, 7 5 
prosenttia takausluotan jäljellä olevasta mää
rästä. 

Maaseutuelinkeinolain mukaisesta lainoituk
sesta aiheutuu luottolaitoksille niiden omasta 
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päätöksenteosta riippumattomia ulkoisia kus
tannuksia. Kyseisiä kustannuksia ovat muun 
muassa lainojen käsittelyyn, viranomaisvalvon
taan ja vakavaraisuuteen liittyvät kustannuk
set. 

Maaseutuelinkeinolain mukaisten valtionlai
nojen myöntämisestä ja hoitamisesta luottolai
toksille aiheutuvat ylimääräiset kulut korva
taan niille kehittämisrahaston varoista suoritet-

Taulukko 1 

tavalla hoitopalkkiolla. Hoitopalkkion suuruus 
ehdotetaan asetuksella säädettäväksi 1 ,2 pro
sentiksi maksamauoman lainapääoman mää
rästä. 

Luottolaitosten ulkopuolisesta päätöksen
teosta riippumattomat kulut voidaan korkotu
kilainoituksessa sisällyttää asiakkaan korkoon 
ja toimitusmaksuihin. Valtionlainojen kohdal
la tämä ei ole mahdollista. 

Maaseutuelinkeinolain pnrnn kuuluvan julkisen rahoituksen tarve ja kohdentomineo vuonna 
1991 ja 1996 (vuoden alussa) 

Lainat V. 1991 V. 1996 
MKR-lainat Korkotuki- Yhteensä MKR-lainat Korkotuki- Yhteensä 

lainat lainat 

Maanostolainat 
SpvE-tilat ................ 700 700 700 700 
- asuntotilat ............ 200 200 200 200 
- lisäalueet .............. 20 330 350 20 400 420 
Investointilainat 
- talousrakennukset ..... 200 200 300 300 

perusparannukset ..... 35 35 35 35 
koneet ja laitteet ...... 5 5 5 5 
metsätalous ........... 10 10 10 10 
muut .................. 5 5 5 5 

Asuntolainat ............. 230 250 230 250 
Lainat 
- erikoismaatalous ja 
maaseudun pienyritystoi-
minta ..................... 100 80 180 100 130 230 

Lainat yhteensä ........... 820 1 095 1 915 820 1 315 2 135 

Avustukset maatalouteen 
- aloittamisavustus ..... 170 170 
- investointiavustus ..... 50 50 
Avustukset asuinraken-
nuksiin ................... 20 20 20 20 
Avustukset erikoismaata-
louteen ja maaseudun 
pienyritystoimintaan ...... 230 230 

Avustukset yhteensä ...... 470 470 

Koko rahoitustarve yh-
teensä .................... 2 385 2 605 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Maaseutuelinkeinolaki 

luku. Yleisiä säännöksiä 

1 §. Tavoitteet. Ehdotuksen mukaan maa
seutuelinkeinolain tavoitteena on parantaa 
maatilatalouden rakennetta ja sen toiminta
edellytyksiä sekä edistää ja monipuolistaa maa
seudun elinkeinotoimintaa. Tämän 1 moment
tiin sisältyvän yleisluonteisen määritelmän li
säksi pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi niistä seikoista, joihin lakia täytän
töönpantaessa on kiinnitettävä erityistä huo
miota. Lain tavoitteiden tarkempien perustelu
jen osalta viitataan yleisperustelujen kohtaan 
1.2. 

2 §. Keinot. Pykälässä ehdotetaan luetelta
viksi ne keinot, joita lain mukaisten tavoittei
den toteuttamiseksi on tarkoitus käyttää. Maa
seutuelinkeinolakiin on tarkoitus ottaa neljä 
rahoitustukimuotoa: 

1) maatilatalouden kehittämisrahaston va
roista myönnettävä lainoitus, 

2) rahalaitosten varoista myönnettävä kor
kotukilainoitus, 

3) valtion varoista myönnettävät avustukset 
sekä 

4) valtiontakausjärjestelmä. 
Muina keinoina tulisivat kysymykseen lähin

nä erilaiset lakiehdotuksen 1 § :n tavoitteiden 
mukaiset maankäytölliset toimenpiteet. Ehdo
tettavat tukimuodot vastaavat valtiontakaosta 
lukuunottamatta maatilalaissa ja maaseudun 
pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämi
sestä annetussa laissa säädettyjä tukemistoi
menpiteitä. 

Maatilalain 56 §:n mukaan se osa lainasta, 
joka ylittää määrän, minkä luottolaitos voi 
omien sääntöjensä tai ohjeidensa mukaan an
taa lainan vakuutena olevan omaisuuden pe
rusteella, saadaan, milloin kysymys ei ole yhty
mille myönnettävästä lainoituksesta, maatila
hallituksen päätöksellä jättää valtion vastuulle. 
Käytännössä tätä säännöstä on sovellettu vain 
valtion varoista myönnettäviin lainoihin. Tar-

koituksena on, että valtion vastuulle jättämi
nen edelleenkin koskisi vain valtion lainoja. 
Sen sijaan luottolaitosten varoista myönnettä
vien korkotukilainojen ja normaalikorkoisten 
lainojen vakuudeksi vmtatsnn säädettävän 
maaseutuelinkeinolain mukaan antaa valtion 
puolesta omavelkaisia takauksia. Valtionta
kauksesta säädetään tarkemmin 7 luvussa. 

3 §. Lain soveltamisala. Ehdotuksen mu
kaan tukea voidaan myöntää maatilatalouteen 
sekä muuhun maaseudun pienyritystoimintaan 
joko yksin taikka maatilatalouden ohella har
joitettuna. Laki koskisi myös asuntotilojen 
hankintaa. Lain soveltamispiiriin ei kuulu po
rotalous, jota nykyisin maatilalain nojalla voi
daan tukea varsinaisen maatilatalouden ohella 
harjoitettuna. Tarkoituksena on, että porota
louden tukeminen tapahtuu pääasiassa porota
louslain ja luontaiselinkeinolain puitteissa. 

4 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan otet
tavaksi lakiehdotuksen soveltamisen kannalta 
keskeisiä määritelmiä. 

Maatilalla tarkoitetaan yhden tai useamman 
tilan tai tilanosan muodostamaa maatilatalou
dellista kokonaisuutta. Maatilaan voi kuulua 
sekä omistusoikeudella että vuokraoikeudella 
hallittua peltoa. Esimerkiksi maatilan ostolai
naa myönnettäessä voitaisiin ottaa huomioon 
paitsi hakijan ennestään omistamat pellot 
myös sellaiset pellot, joita hän hallitsee pitkäai
kaisen vuokrasopimuksen perusteella. Samoin 
eräissä tapauksissa saattaa olla tarkoituksen
mukaista rakentaa tuotantorakennus vuokra
maalle, jolloin vuokramaalle rakentaminen ei 
saisi muodostua tuen myöntämisen esteeksi. 

Pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen perus
tuvan hallinnan rinnastamisesta omistukseen 
säädetään 2 momentissa. Vuokrasopimuksen 
vähimmäispituudesta ehdotetaan 2 momentin 
mukaan säädettäväksi asetuksella. Tarkoituk
sena on, että pellon osalta maatilaan katsotaan 
kuuluvan alueet, joita hallitaan kirjallisen 
vuokrasopimuksen perusteella. Vuokrasopi
muksen pituuden tulee olla tukea haettaessa 
vähintään viisi vuotta. Rakentamislainoituksen 
osalta olisi edellytyksenä, että laina-aika voisi 
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olla enintään jäljellä olevan vuokrasopimuksen 
pituinen. 

Maatilalla tarkoitetaan pääsääntöisesti sa
malle omistajalle tai yhteisesti samoille omista
jille kuuluvia tiloja ja tilanosia. Vaiheittain 
toteutettavassa omistajanvaihdoksessa maati
laksi voitaisiin katsoa myös eri omistajille kuu
luva eli viljelijän ja esimerkiksi hänen vanhem
piensa erikseen omistamista tiloista tai tilan
osista koostuva maatilataloudellinen kokonai
suus. Kaikissa tapauksissa lähtökohtana on 
kuitenkin se, että yhteen maatilataloudelliseen 
kokonaisuuteen luetaan vain samasta talous
keskuksesta hoidettavat tilat ja tilanosat. 
Omistusoikeuteen rinnastetaan testamenttiin 
perustuva hallintaoikeus, jolloin maaseutuelin
keinolain mukaisia toimenpiteitä voitaisiin 
kohdistaa myös tällaisen testamentin nojalla 
hallittavaan maatilaan. 

Maatilata/oudella tarkoitetaan varsinaista 
maataloutta, erikoismaataloutta ja metsäta
loutta. Lakiehdotuksen mukainen maatilata
louden käsite on maatilalaissa omaksuttua kä
sitemäärittelyä laajempi sikäli, että se pitää 
sisällään myös pelkästään metsätaloutta har
joittavat tilat. 

Erikoismaataloudella tarkoitetaan määritel
män mukaan puutarha- ja taimitarhaviljelyä, 
turkistarhausta, hevostaloutta, kalanviljelyä ja 
mehiläishoitoa tai muuta näihin rinnastettavaa 
toimintaa. Erikoismaatalous eroaa maaseudun 
pienimuotoisesta elinkeinotoiminnasta muun 
muassa siinä, että erikoismaataloudella tarkoi
tetaan pääsääntöi~esti kiinteistön käyttöön liit
tyvää toimintaa, kun taas maaseudun pienyri
tystoiminnassa ei tällaista sidonnaisuutta aina 
ole. 

Erikoismaataloutta tuetaan nykyisin sekä 
maatilalain että maaseudun pienimuotoisen 
elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain 
perusteella. Ehdotettavan lain mukaan erikois
maatalous olisi osa maatilataloutta. Kun eri
koismaataloutta käsitellään maatilatalouden 
tuen yhteydessä, tällä on merkitystä lähinnä eri 
tukimuotojen osalta. Erikoismaatalouteen olisi 
kuitenkin mahdollista myöntää samoja avus
tuksia kuin pienyritystoimintaan. 

Maaseudun pienyritystoiminnalla tarkoite
taan, maatilataloutta lukuun ottamatta, sellais
ta luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvaa 
yritystoimintaa sekä alkutuotannon ohessa 
harjoitettua muuta yritystoimintaa, joka työl
listää yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä li
säksi muita henkilöitä keskimäärin enintään 
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kolmea vuosityöpaikkaa vastaavasti. Kun pien
yritystoimintaa harjoitetaan maatilatalouden 
tai muun alkutuotannon ohella, lasketaan vuo
sityöpaikkoihin myös alkutuotannon työpai
kat. Kokomäärittely vastaa maaseudun pieni
muotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 
annetussa laissa nykyisin säädettyä yrityksen 
enimmäiskokoa. 

Pienyritystoiminnan määritelmään ei sisälly 
erillistä luetteloa niistä toiminnoista, joihin 
tukea voidaan myöntää. Pienyritystoimintaan 
katsottaisiin kuuluviksi esimerkiksi turvetuo
tantoyritykset, energiapuun tuotantoa harjoit
tavat yritykset ja alkutuotantoon liittyvä muu
kin yritystoiminta kuten jalostus ja markki
nointi. Tuen myöntämistä ohjaisi lähinnä toi
minnan soveltuvuus maaseudun haja-asutus
alueilla alkutuotannon ohella harjoitettavaksi. 

Asuntotilan määritelmä vastaa asiallisesti 
maatilalain 7 §:n mukaista määritelmää. Sen 
sijaan asetuksella on tarkoitus laajentaa asun
totilan lainoitusta siten, että myös yli kahden 
hehtaarin suuruisia tiloja voidaan lainaittaa 
asuntotHaina asunnon ja rakennuspaikan osal
ta. Asuntotilan hankinnasta ja sitä koskevasta 
muusta lainoituksesta on säädetty jäljempänä 
luvussa 5. 

Maatalouslautakunnista annetun lain (1276/ 
88) 1 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee 
olla maatalouslautakunta tai, milloin sen tehtä
vät olisivat vähäiset, jokin muu lautakunnan 
tehtävistä huolehtiva toimielin siten kuin kun
nanvaltuusto asiasta päättää. Lain 3 §:n 3 
momentin mukaan maatalouslautakunnan tai 
vastaavan toimielimen puheenjohtajalle taikka 
maataloussihteerille voidaan lautakunnan tai 
vastaavan toimielimen johtosäännöllä antaa 
ratkaistavaksi lautakunnalle kuuluvia muitakin 
kuin kunnallislain (953/76) 71 §:n 2 momentis
sa tarkoitettuja asioita. Saman säännöksen 
mukaan asetuksella voidaan säätää hankitta
vaksi lausunto maatalouslautakunnan tai vas
taavan toimielimen sijasta sen puheenjohtajal
ta tai maataloussihteeriltä. Lisäksi vapaakunta
kokeilusta annetun lain (718/88) nojalla kun
nanvaltuusto voi eräin rajoituksin siirtää maa
talouslautakunnalle kuuluvien tehtävien hoita
misen muun lautakunnan tai viranomaisen hoi
dettavaksi. 

Maatalouslautakuntien ohella niiden tehtä
vien hoitaminen on edellä mainittujen säännös
ten nojalla uskottu kunnasta riippuen varsin 
erilaisten toimielinten ja viranhaltijain hoidet
tavaksi. Kun säädettävässä laissa ja sen nojalla 
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annettavissa säännöksissä on tarkoituksenmu
kaista käyttää maatalouslautakunnan tehtäviä 
hoitavista viranomaisista eri vaihtoehdot katta
vaa nimikettä, ehdotetaan pykälän 2 moment
tiin otettavaksi tätä koskeva kunnan maata
lousviranomaisen määritelmä. 

Luottolaitoksen määritelmässä luetellaan ne 
luottolaitokset, jotka voivat myöntää tämän 
lain mukaisia lainoja. Lisäksi pykälän 1 mo
menttiin sisältyy keskusrahalaitoksen määritel
mä. 

5 §. Yritysmuoto. Maatilalain mukaisista 
toimenpiteistä voi päästä osalliseksi yleensä 
vain luonnollinen henkilö, joka kokonaan tai 
osaksi saa toimeentulonsa maatilataloudesta. 
Maanostolainaa maatilan tai asuntotilan hank
kimiseksi sekä sisarosuuslainaa voidaan myön
tää kahdelle tai useammalle henkilölle yhteises
ti, jos kaikki yhteisomistajat asuvat tilalla. 
Muuta lainaa myönnettäessä tulee ainakin yh
den omistajista täyttää nämä edellytykset. 
Myös yksityisten viljelijöiden muodostamille 
yhtymille, joiden tarkoituksena on harjoittaa 
maatilataloudellista yhteistoimintaa, lainaa 
voidaan myöntää. 

Maataloudellista yhteistoimintaa varten pe
rustetuille yhtymille myönnettävistä lainoista 
annetun asetuksen (949178) mukaan lainaa voi
daan myöntää osakeyhtiölle, osuuskunnalle ja 
avoimelle yhtiölle, jossa on osakkaina tai jäse
ninä yksinomaan yksityisiä viljelijöitä ja jotka 
harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan koti
eläintaloutta, ensisijaisesti asianomaisten vilje
lijöiden maatiloilla kasvatetun viljan kuivaa
mista tai ensisijaisesti asianomaisten viljelijöi
den maatiloilla viljeltyjen tuotteiden varastoin
tia. Kotieläintaloutta harjoittavalle yhtymälle 
saadaan myöntää muun muassa maanostolai
naa toiminnassa tarvittavan maatilan sekä lisä
alueen hankkimista varten. 

Laki maaseudun pienimuotoisen elinkeino
toiminnan edistämisestä mahdollistaa tuen 
myöntämisen myös avoimelle yhtiölle, kom
mandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle ja osuuskun
nalle. Edellytyksenä on, että yrittäjä tai yhtei
sön osakkaiden tai jäsenten enemmistö asuu 
yrityksen sijaintipaikalla tai sen läheisyydessä. 

Maaseutuelinkeinolain mukaan tukea ehdo
tetaan myönnettäväksi luonnolliselle henkilölle 
sekä useammalle luonnolliselle henkilölle yhtei
sesti. Viimeksi mainitussa tapauksessa ei kaik
kien tuen saajien tarvitse täyttää asumiselle, 
iälle tms. asetettuja vaatimuksia. 

Rahoituspohjan laajentamiseksi yhtiömuoto
jen käyttöönottoa myös maatilataloudessa on 
pidettävä tarkoituksenmukaisena. Tuen piiriin 
ehdotetaan otettavaksi luonnollisten henkilöi
den lisäksi myös avoimet yhtiöt, kommandiitti
yhtiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt. Samoin 
tukea ehdotetaan myönnettäväksi yhteismetsän 
osakaskunnalle. 

Muiden kuin luonnollisten henkilöiden osal
ta tuen myöntämiselle on kuitenkin tarpeen 
asettaa erityisehtoja. Avoimien yhtiöiden, 
kommandiittiyhtiöiden, osuuskuntien ja osa
keyhtiöiden tulee lakiehdotuksen mukaan olla 
luonnollisten henkilöiden muodostamia ja nii
den pääasiallisena tarkoituksena tulisi olla tu
ettavan elinkeinotoiminnan harjoittaminen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan lisäksi 
tuen myöntämisen edellytykseksi säädettäväk
si, että avoimen yhtiön yhtiömiehet, komman
diittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet taikka 
osuuskunnan jäsenet itse työhön osallistuen 
harjoittavat tuettavaa elinkeinotoimintaa. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä osakeyhtiölle 
puolestaan on, että päätäntävalta yhtiössä on 
henkilöillä, jotka itse osallistuvat tuettavan 
toiminnan harjoittamiseen ja olisivat muutoin
kin tukeen oikeutettuja. 

Tuen myöntämisestä avoimelle yhtiölle, 
kommandiittiyhtiölle, osuuskunnalle ja osa
keyhtiölle on tarkoitus säätää tarkemmin ase
tuksella. Kuitenkin osakeyhtiöiden äänivaltaa 
ja osakkeiden lunastusta koskevat edellytykset 
ehdotetaan otettavaksi pykälän 2 momenttiin. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan lakia sovellettaessa 
aviopuolisot katsotaan yhdeksi henkilöksi. Tä
mä sen vuoksi, että maatila nykykäytännön 
mukaisesti voitaisiin katsoa samalle omistajalle 
kuuluvaksi siitä riippumatta, onko tila avio
puolisoista kyseen ollen molempien vai ainoas
taan toisen nimissä. Tarkoituksena on myös, 
että lisäalueet voidaan ostaa molempien avio
puolisoiden nimiin yhteisesti silloin, kun maati
la on vain toisen nimissä. Aviopuolisoihin 
rinnastettaisiin avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt. 

6 §. Asuminen. Maaseudun pienimuotoisen 
elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain 
4 §:n mukaan rahoitustuen myöntämisen edel
lytyksenä on, että yrittäjä tai yhteisön osakkai
den tai jäsenten enemmistö asuu yrityksen 
sijaintipaikalla tai sen läheisyydessä. Maatilo
jen osalta asuinvaatimuksesta on säädetty maa
tila-asetuksen 3 §:ssä. Sen mukaan edellytykse-
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nä maatilalain mukaisen etuuden saamiselle 
on, että henkilö asuu maatilalla. Erityisistä 
syistä hyväksytään asuminen myös maatilan 
välittömässä läheisyydessä. Poikkeuksen muo
dostaa perusparannus ja salaojitus, joihin tu
kea voidaan myöntää, jos henkilö asuu sellai
sella etäisyydellä maatilalta, että hänellä on 
katsottava olevan edellytykset viljellä sitä oma
toimisesti. 

Maaseudun pienimuotoisesta elinkeinotoi
minnasta annetussa laissa omaksutun periaat
teen mukaisesti ehdotetaan pykälän 1 momen
tissa säädettäväksi, että yrittäjän tulee asua 
yrityksen sijaintipaikalla tai sen läheisyydessä. 
Asumisetäisyyden yrityksen sijaintipaikalta tu
lee kuitenkin olla aina tilan tai yrityksen kan
nalta tarkoituksenmukainen. 

Yrityksen sijaintipaikalla tarkoitetaan maati
lan osalta sen talouskeskusta ja muun yrityk
sen osalta sellaista aluetta, jossa yrityksen pää
asiallinen toiminta tapahtuu. Tilapäinen pois
saolo ei olisi esteenä tuen myöntämiselle. Py
kälän 2 momentin mukaan asumisvaatimukses
ta silloin, kun tilan omistaa useampi kuin yksi 
luonnollinen henkilö, säädettäisiin asetuksella. 
Tarkoituksena on, että tällöin kaikkien tuen 
saajien ei tarvitse täyttää asumista koskevaa 
vaatimusta. 

Pääsääntönä asumisen suhteen on, että yrit
täjä asuu yrityksen sijaintipaikalla ja että asu
minen sijaintipaikan ulkopuolella sallittaisiin 
vain poikkeustapauksissa. Asetuksella on tar
koitus säätää, että asuminen varsinaisen maa
talouden osalta yli kahden kilometrin etäisyy
dellä ja muun tuettavan yritystoiminnan osalta 
yli 12 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijainti
paikasta sallittaisiin vain erityisistä syistä ja 
edellyttäen, että asuinpaikka sijaitsee 11 § :n 1 
momentissa tarkoitetun kaava-alueen ulkopuo
lella. 

Asetuksella säädettäisiin myös siitä, milloin 
poissaolo sijaintipaikalta katsotaan tilapäisek
si. Tilapäisenä poissaalana pidettäisiin poissa
oloa muun muassa opiskelun, sairauden ja 
asevelvollisuuden vuoksi. 

7 §. Taloudelliset edellytykset. Pykälässä 
säädetään tuen myöntämisen taloudellisista 
edellytyksistä. Edellytyksenä tuen piiriin pääse
miselle on, että yrityksellä katsotaan olevan 
edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimin
taan ja että tuen myöntämistä voidaan pitää 
1 §:ssä säädetyt tavoitteet huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaisena. 

Toiminnan tuloksellisuutta ja toimintaedel
lytyksiä on tarkoitus maatilatalouden osalta 
arvioida ensisijaisesti maksuvalmiuslaskelmien 
avulla. Lainaa ei tulisi myöntää, jos hakijan ei 
velkojen hoitomenot ja niihin käytettävissä 
olevat tulot huomioon ottaen voida katsoa 
selviytyvän lainan hoitomenoista. Maksuval
miuslaskelmien ohella voitaisiin käyttää toi
minnan kannattavuuden arvioinnissa myös 
muita soveltuvia kannattavuuden arviointime
netelmiä. 

Asuntolainoituksessa ja työympäristön pa
rantamista koskevissa investoinneissa ei varsi
naista yritystoiminnan kannattavuusarviointia 
edellytettäisi. Näidenkin investointien osalta 
lainanhakijan tulisi kuitenkin maksuvalmius
laskelmalla tai muulla tavoin osoittaa, että 
hänellä on edellytykset selviytyä hankkeen ai
heuttamista kustannuksista. 

8 §. Henkilökohtaiset edellytykset. Pykälän 
1 momentin mukaan maaseutuelinkeinolain 
mukaisista toimenpiteistä voi pääsäännön mu
kaan päästä osalliseksi vain sellainen henkilö, 
joka kokonaan tai osaksi saa toimeentulonsa 
lain mukaisesta elinkeinotoiminnasta. Tuen 
saamisen edellytyksenä on myös, että henkilö 
on iältään, taloudelliselta asemaltaan, olosuh
teiltaan sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksil
taan sellainen, että hänen tukemistaan on pi
dettävä tarkoituksenmukaisena. Siten tukea 
voitaisiin myöntää esimerkiksi vain henkilölle, 
joka on saanut riittäväksi katsottavan amma
tillisen koulutuksen tai joka kokemuksen kaut
ta on saanut riittävän ammattitaidon tuettavan 
yritystoiminnan harjoittamiseen taikka jota 
muuten voidaan pitää kykenevänä kyseisen 
yritystoiminnan harjoittamiseen. 

Lainaa muuhun kuin maaseutuelinkeinolain 
23 ja 24 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin ei 
pykälän 2 momentin mukaan saisi myöntää 65 
vuotta täyttäneelle henkilölle. Asuntolainaa 
uuden rakennuksen rakentamiseen ei kuiten
kaan myönnettäisi 65 vuotta täyttäneelle. Ala
ikäinen voisi päästä osalliseksi lain mukaisista 
toimenpiteistä vain, jos hän on solminut avio
liiton tai jos hän on yrityksen yhteisomistaja 
yhdessä vanhempiensa tai heistä toisen kanssa 
taikka jos muita erityisiä syitä on olemassa. 

Sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka saavat 
osan toimeentulostaan muusta kuin tuettavan 
lain piiriin kuuluvasta elinkeinotoiminnasta, 
saattaa kysymys tukemisen tarpeellisuudesta 
usein muodostua vaikeasti ratkaistavaksi. Tä
män vuoksi 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
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vaksi saannös, jonka mukaan lain mukaisista 
toimenpiteistä ei voi päästä osalliseksi henkilö, 
jonka muusta ammatista kuin maaseutuelinkei
nolaissa tarkoitetun yritystoiminnan harjoitta
misesta saadut tulot ovat asetuksella vahvistet
tavaa määrää suuremmat. 

Tarkoituksena on asetuksella säätää, että 
muun ammatin harjoittamisesta saadut veron
alaiset tulot valtionverotuksessa eivät saisi ylit
tää 130 000 markkaa vuodessa. Aviopuolisoi
den tai avioliitonomaisissa olosuhteissa yhtei
sessä taloudessa asuvien henkilöiden osalta 
edellämainitut yhteenlasketut tulot eivät saisi 
ylittää 165 000 markkaa vuodessa. Tulot todet
taisiin asian vireilletuloajankohtaa edeltäneessä 
viimeksi vahvistetussa verotuksessa todettujen 
verotettavien tulojen perusteella ottaen kuiten
kin huomioon arvioidut tai muutoin todettavis
sa olevat tuloissa tapahtuneet muutokset. 

9 §. Muu valtion rahoitustuki. Säännöksen 
mukaan samaan hankkeeseen myönnetty muu 
valtion tai Kehitysaluerahaston varoista myön
newr rahoitustuki tulisi huomioida siten, että 
sen ja maaseutuelinkeinolain mukaisen tuen 
yhteismäärä ei saa ylittää maaseutuelinkeino
lain mukaisen tuen enimmäismäärää. 

JO §. Vyöhykejako. Maatilalain mukaisissa 
tukitoimenpiteissä noudatetaan kyseisen lain 
omaa vyöhykejakoa. Sovellettaessa lakia maa
seudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan tu
kemisesta noudatetaan aluepoliittisen lainsää
dännön perusteella päätettyä vyöhykejakoa. 
Tämä vyöhykejako perustuu nykyisin lakiin 
aluepolitiikasta (1168/88) ja sen perusteella 
annettuun valtioneuvoston päätökseen perus
vyöhykkeistä ja tukialueista (1373/88). 

Maatilalain oma vyöhykejako otettiin käyt
töön rakennepoliittisen toimikunnan esitykses
tä vuonna 1980. Siirtymistä aiemmasta kehitys
aluejaosta omaan vyöhykejakoon perusteltiin 
tuolloin sillä, että kehitysaluevyöhykkeet on 
määritelty lähinnä alueiden yleisessä kehitty
neisyydessä olevien erojen perusteella ja osoit
tavat siten aluepoliittisten toimenpiteiden yleis
tä painottamistarvetta, eivätkä täysin vastaa 
maatilatalouden rakenteellisia kehitysongel
mia. Tästä syystä ehdotettiin, että maatilalain 
soveltamisessa olisi käytettävä maatilatalouden 
rakennetekijöiden erot paremmin huomioon 
ottavaa jakoa. Toimikunnan esitys perustui 
näistä tekijöistä laadittuun selvitykseen. 

Yksittäisten kuntien kohdalla aluejako 
yleensä aiheuttaa enintään yhden vyöhykkeen 
eron tukiehdoissa, jos siirryttäisiin aluepoliitti-

seen vyöhykejakoon. Muilla vyöhykkeillä eräi
den Suomenselän ja Itä-Suomen kuntien asema 
paranisi. Suoralla viittauksena aluepoliittiseen 
lainsäädäntöön heikkenisi eräiden saaristoalu
eiden asema samoin kuin muutamien Pohjan
maan rannikkokuntien asema. 

Kahden erillisen aluejaon soveltamista ei jat
kossa voida pitää tarkoituksenmukaisena. Kos
ka aluepoliittinen aluejako ottaa laajasti huo
mioon kullakin paikkakunnalla vallitsevan ta
loudellisen tilanteen ja siten myös osoittaa 
taloudellisen tuen tarpeen maaseutuelinkeino
jen kehittämiseksi, on vyöhykejaon perustaksi 
valittu aluepoliittinen aluejako siten muutettu
na, että se ottaa huomioon pääosiltaan myös 
nykyisin sovelletun maatilalain mukaisen vyö
hykejaon. Maaseutuelinkeinolain mukaisen 
tuen määräämistä varten maa on tarkoitus 
jakaa neljään vyöhykkeeseen siten kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. Asetuksella on tar
koitus määrittää vyöhykkeet seuraavasti: 

Ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat alue
politiikasta annetussa laissa tarkoitettuun en
simmäiseen perusvyöhykkeseen kuuluvat kun
nat sekä lisäksi seuraavat kaupungit ja kunnat: 

Eno, Haukipudas, Ii, Kajaani, Kemi, Ke
minmaa, Kiihtelysvaara, Kiiminki, Kustavi, 
Rovaniemi, Rovaniemen mlk, Rymättylä, Si
mo, Sotkamo ja Tornio sekä maatilahallituk
sen hyväksymät saaret ja saaristo-osat seuraa
vista kaupungeista ja kunnista: 

Dragsfjärd, Kotka, Maalahti, Maksamaa, 
Mustasaari, Oravainen, Parainen, Pyhtää, Sär
kisalo, Uusikaupunki ja Vehkalahti. Ensim
mäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat lisäksi sisä
asianministeriön aluepolitiikasta annetun lain 
mukaiseen ensimmäiseen perusvyöhykkeeseen 
määräämät muut kuin edellä sanotut saaret ja 
saaristo-osat. 

Toiseen vyöhykkeeseen kuuluvat aluepolitii
kasta annetun lain toiseen perusvyöhykkeeseen 
kuuluvat sellaiset kaupungit, kunnat ja alueet, 
jotka eivät kuulu ensimmäiseen vyöhykkeeseen 
sekä lisäksi seuraavat kaupungit ja kunnat: 

Alavieska, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, 
Himanka, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kem
pele, Kokkola, Kortesjärvi, Kruunupyy, Kuo
pio, Kälviä, Lappajärvi, Liminka, Lohtaja, 
Luoto, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Ou
lunsalo, Pattijoki, Pietarsaari, Pedersöre, Py
häjoki, Raahe, Saarijärvi, Sievi, Siilinjärvi, 
Suolahti, Temmes, Toholampi, Tyrnävä, Vete
li, Viitasaari, Ylivieska ja Äänekoski. Toiseen 
vyöhykkeeseen kuuluvat lisäksi sisäasiainminis-
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teriön aluepolitiikasta annetussa laissa tarkoi
tettuun toiseen perusvyöhykkeeseen määrää
mät saaret ja saaristo-osat. 

Kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluvat alue
politiikasta annetun lain kolmanteen perus
vyöhykkeeseen kuuluvista kaupungeista, kun
nista ja alueista muut kuin ensimmäiseen ja 
toiseen vyöhykkeeseen kuuluvat sekä lisäksi 
seuraavat kaupungit ja kunnat: 

Kullaa, Laihia, Lemi, Mustasaari, Noor
markku, Rautjärvi, Ruokolahti, Taipalsaari, 
Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vähäkyrö. 

Neljänteen vyöhykkeeseen kuuluvat ne kau
pungit ja kunnat, jotka eivät sisälly ensimmäi
seen, toiseen ja kolmanteen vyöhykkeeseen. 

Vyöhykejako on kuvattu oheisessa kartassa. 
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2 luku. Soveltamisalan rajoitukset 

11 §. Soveltaminen kaava-alueilla. Maatila
lain 6 §:n mukaan maatilalakia ei sovelleta 
alueeseen, jolla on voimassa asemakaava tai 
joka on rakennuskiellossa asemakaavan laati
mista varten, tai joka rakennuskaavassa tai 
rantakaavassa taikka vahvistetussa yleiskaavas
sa on osoitettu muihin kuin maa- ja metsäta
loudellisiin tarkoituksiin. Maaseudun pieni
muotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 
annetun lain 3 §:ssä taas on säädetty, että 
rahoitustukea ei puutarha- ja taimitarhavilje
lyä, turkistarhausta, kalanviljelyä ja muuta 
erikoismaataloutta lukuun ottamatta myönnetä 
yli 500 asukkaan taajamissa. 

Koska maaseutuelinkeinolain mukaisessa ra
hoituksessa on kysymys lähinnä maaseudulle 
suunnattavasta rahoitustuesta, ehdotetaan, että 
lain mukaista tukea ei pääsääntöisesti myön
nettäisi asemakaava- eikä rakennuskaava-alu
eilla, jotka on osoitettu muihin kuin maa- ja 
metsätaloudellisiin tarkoituksiin. Sen sijaan 
alueilla, joilla on vahvistettu rantakaava, tukea 
voitaisiin myöntää, jos tuettavan elinkeinotoi
minnan mukainen käyttötarkoitus alueella on 
kaavan mukaan sallittua. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että maatilahallituksen määräämissä ti
lanteissa lain mukaisia etuuksia voidaan antaa 
myös 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla, jos 
siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa kaavan 
toteutumiselle. Poikkeussäännös on tarpeen 
esimerkiksi silloin, kun maatilan talouskeskus 
sijaitsee kaava-alueella ja pellot kaava-alueen 
ulkopuolella. Tämänkaltaisissa tapauksissa yri
tystoiminnan tukeminen maaseutuelinkeinolain 
nojalla on tarkoituksenmukaista ja se vastaa 
myös nykyisiä maatilalain soveltamisessa 
omaksuttuja periaatteita. Asiasta tulisi aina 
pyytää kunnanhallituksen lausunto. 

12 §. Pirstominen. Maatilalain 4 ja 5 § :iin 
sisältyvät säännökset siitä, milloin maatila kat
sotaan pirstotuksi eikä maatilaan siten voida 
kohdistaa maatilalain mukaisia etuuksia. Vas
taavat säännökset, joskin eräiltä osin lievennet
tynä, ehdotetaan otettavaksi myös maaseutu
elinkeinolakiin. Pääsääntönä tuen myöntämi
selle 1 momentin mukaan on, että yrityksen 
muodostamaa maatilataloudellista kokonai
suutta ei ole hakijan tai hänen vanhempiensa 
toimesta kymmenen vuoden aikana ennen tuen 
myöntämistä haitallisesti pirstottu. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne ta
paukset, joissa pirstomista ei pidettäisi kysees
sä olevan lain kannalta haitallisena. 

Pirstomisen täsmällinen määrittely on laki
teknisesti kuitenkin vaikeaa, koska pirstomi
nen on käytännössä monimuotoista ja jatku
vasti muuttuvaa. Tämän vuoksi pirstomisen 
osalta on voitava antaa lakia ja asetusta tar
kempia määräyksiä ja ohjeita hallinnollisilla 
määräyksillä. 

Pirstomisella on vaikutusta maaseutuelinkei
nolain mukaisten etuuksien saamisen ohessa 
myös viljelijöiden luopumis- ja sukupolven
vaihdoseläkkeiden saantimahdollisuuksiin. 
Maatalousyrittäjien oikeusturvan kannalta on 
sen vuoksi tarpeellista saada ennakkotieto sii
tä, aiheuttaako suunniteltu toimenpide maati
lan pirstoutumisen. 

Lakia ja asetusta tarkempi pirstomisen mää
rittely ja pirstomista koskevan sitovan ennak
kotiedon antaminen on syytä delegoida maati
lahallitukselle sekä maatilahallituksen määrää
missä rajoissa maaseutupiireille. Delegointiin 
vaikuttaa myös se, minkä viranomaisen toimi
valtaan ja olemassa olevien lainojen ja myynti
hintasaamisten irtisanominen kuuluu tai tulee 
kuulumaan. 

13 §. Yrityskoko. Pykälä sisältää säännök
sen siitä, minkä kokoisia yrityksiä olisi lain 
soveltamisalalla mahdollista tukea. Maatilan 
osalta tuettavan yrityksen enimmäiskokona oli
si maatilalakia vastaavasti pääsääntöisesti per
heviljelmäkoko. Näin määritelty enimmäisko
ko koskisi myös lain 5 §:ssä tarkoitettuja yhtei
söjä. Varsinaisen maatalouden osalta tämä 
merkitsee sitä, että maatilan työt tulisi voida 
hoitaa enintään kolmea vuosityöpaikkaa vas
taavalla henkilömäärällä. Sanottu yrityskokoa 
koskeva rajoitus ei kuitenkaan koskisi erikois
maataloutta. Maaseudun pienyritystoiminnan 
osalta yrityksen enimmäiskoko olisi 4 §:n 4 
kohdan mukainen. Pykälässä ehdotetaan yri
tystoiminnan enimmäiskoon osalta lisäksi sää
dettäväksi, että sitä arvioitaessa on huomiota 
työvoiman määrän lisäksi kiinnitettävä liike
vaihtoon. Vaikka yritys työvoiman määrän 
suhteen kuuluisikin lain soveltamispiiriin, saat
taisi suurehko liikevaihto aiheuttaa sen, että 
harjoitettavaa toimintaa ei voitaisi pitää lain 
tarkoittamana pienyritystoimintana. 

Yrityksen vähimmäiskokoa arvioitaessa tuli
si erityistä huomiota kiinnittää siihen, että 
yrityksellä 7 §:ssä tarkoitetuin tavoin voidaan 
katsoa olevan edellytykset kannattavaan toi-
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mintaan. Tätä koskeva viittaussäännös ehdote
taan otettavaksi pykälän 3 momenttiin. 

Yksinomaan metsätaloutta harjoittavien tilo
jen osalta ehdotetaan pykälän 3 momentissa 
lisäksi säädettäväksi, että niitä voidaan tukea 
vain, jos tilan kestävä hakkuumäärä on vähin
tään 150 m3 vuodessa. 

3 luku. Maatilatalouden rahoittaminen 

Yleistä. Maatilojen hankintaa ja maatiloilla 
suoritettavia investointeja rahoitetaan tällä het
kellä pääosaltaan maatilalain mukaisella lai
noituksella sekä myöntämällä viljelijöille maa
tilalain mukaisia avustuksia. Maatilalain mu
kaiset lainoitusmuodot ovat maanosto-, sisar
osuus-, rakentamis-, asunto-, tie-, vesihuolto-, 
perusparannus-, irtaimisto-, sähköistämis- ja 
turvetuotantolaina. Avustuksia myönnetään 
rakentamisen lisäksi tien tekemiseen, salaoji
tukseen ja raivaukseen. Avustusten myöntämi
nen rajoittuu maan pohjoisosiin. Maatilalain 
mukainen rahoitus tapahtuu pääosin maatila
talouden kehittämisrahaston varoilla ja osittain 
valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain osoi
tettavien määrärahojen puitteissa. 

Edellä mainittujen rahoitusmuotojen lisäksi 
tulo- ja menoarviossa osoitetuista varoista voi
daan maksaa valtioneuvoston tarkemmin mää
räämin perustein erityistä käynnistystukea nii
hin kustannuksiin, jotka aiheutuvat maatilata
louden harjoittamisen aloittamisesta ensimmäi
sellä maatilalla. 

Ehdotettavassa maaseutuelinkeinolaissa 
maatilojen rahoittaminen tapahtuisi pääosin 
lainoituksen puitteissa. Poikkeuksen muodos
taa nuorille viljelijöille myönnettävä aloitta
misavustus, joka vastaa nykyistä nuorille vilje
lijöille myönnettävää käynnistystukea. Tämä 
tuki myönnettäisiin, kuten tälläkin hetkellä, 
valtion tulo- ja menoarviossa osoitetuista mää
rärahoista. Toinen avustusmuotoinen tukimuo
to olisi maatilojen investointiavustus, jota voi
daan myöntää maatilatalouden tuotannollisiin 
ja tuotantotoiminnan edellyttämiin ympäris
tönsuojelullisiin investointeihin. Maatilojen in
vestointiavustus rahoitettaisiin valtion tulo- ja 
menoarviossa vuosittain osoitetuista määrära
hoista. Lainoitus tapahtuisi, kuten nykyisin
kin, osaksi korkotukilainoituksella sekä osaksi 
valtion lainoituksella maatilatalouden kehittä
misrahaston varojen puitteissa. 

14 § . Aloittamisavustus. Maatilan hankin
taan liittyy läheisesti myös nuorille viljelijöille 
myönnettävä käynnistystuki, josta lakiehdo
tuksessa käytetään nimitystä aloittamisavustus. 
Tuki ei liity suoranaisesti maatilan hankinnan 
tai muiden investointien rahoitukseen, vaan se 
on tarkoitettu lähinnä käyttöpääomaksi. Aloit
tamisavustusta voitaisiin suorittaa tilanpidon 
aloittamiseen ensimmäisen maatilansa tai sen 
osan omistukseensa tai hallintaansa alle 35-
vuotiaana saaneelle viljelijälle. Vaiheittaisessa 
omistajanvaihdoksessa aloittamisavustus 
myönnettäisiin silloin, kun viljelijä saa omis
tukseensa vähintään yhden kolmasosan maati
lasta alle 35-vuotiaana. Puolisoista otettaisiin 
huomioon nuoremman puolison ikä. 

Pykälän 1 momentin mukaan avustusta voi
daan myöntää myös 5 §:n 1 momentin 3 koh
dassa tarkoitetuille yhteisöille edellyttäen, että 
kaikki yhteisön jäsenet täyttävät tuen myöntä
misen perusteet. 

Aloittamisavustuksen myöntämisperusteista 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. Tarkoi
tuksena on noudattaa pääpiirteissään samoja 
myöntämisperusteita kuin nykyisessäkin käyn
nistysavustusjärjestelmässä. Käynnistystuen 
porrastaminen maatilan kauppahinnan ja sen 
laskennallisen arvon perusteella on saatujen 
kokemusten perusteella vaikuttanut alentavasti 
maatilojen kauppahintatasoon. Porrastusta on 
tarkoitus jatkaa edelleen. 

Käynnistystuen käyttökohteista on nykyises
sä valtioneuvoston päätöksessä varsin yksityis
kohtaisia määräyksiä. Järjestelmää on tarkoi
tus yksinkertaistaa siten, että aloittamisavus
tusta olisi mahdollista käyttää maatilatalouden 
aloittamisvaiheessa tarpeellisiin käyttö- ja 
vaihto-omaisuusinvestointeihin, kalliskorkois
ten rakentamislainojen lyhennysten ja korko
jen maksuun sekä maatilan kehittämisestä ai
heutuviin neuvonta- ja koulutusmenoihin. 

15 §. Maatilojen investointiavustus. Lakieh
dotuksen mukaan investointiavustusta voidaan 
myöntää maatilatalouden tuotannollisiin inves
tointeihin ja tuotantotoiminnan edellyttämiin 
ympäristön- ja työsuojelullisiin investointeihin. 
Tarkoituksena on, että investointiavustuksella 
voitaisiin rahoittaa myös tuotannollista kokei
lutoimintaa. 

Investointiavustuksen myöntämisperusteista 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. Asetuksel
la on tarkoitus säätää, että investointiavustusta 
voidaan myöntää tuotantorakennuksen raken
tamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentami-
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seen, peltojen salaojittamiseen, sellaisen yksi
tyisen tien tekemiseen, johon ei voi saada 
avustusta yksityisistä teistä annetun lain (358/ 
62) nojalla sekä ympäristön- ja työsuojelullisiin 
investointeihin. Työsuojeluinvestointien osalta 
avustusta myönnettäisiin lähinnä suunnittelu
kustannuksiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan erikoismaata
louteen voitaisiin myöntää myös 19-21 §:ssä 
tarkoitettuja avustuksia. 

16 §. Maanostolainoitus. Ehdotettavan lain 
mukaan maanostolainaa voidaan myöntää 
maatilan, sen osuuden tai lisäalueen hankin
taan asetuksella tarkemmin määrättävin perus
tein. Maanostolainoitus käsitteenä kattaisi 
maatilalain mukaisen maanostolainoituksen lu
kuunottamatta asuntotilojen lainoitusta sekä 
sisarosuuslainoituksen ja tulevan tilanpidon 
jatkajan lisäaluelainoituksen. Asuntotilojen 
hankinnan lainoituksesta ehdotetaan säädettä
väksi luvussa 5. Kun maanostolainaa tulisi 
myöntää varsinaisten maanostojen lisäksi myös 
tasingon ja lakiosan täydennyksen suorittamis
ta varten, ehdotetaan tätä koskeva maininta 
otettavaksi pykälän 1 momenttiin. Maatilan 
oston yhteydessä voitaisiin lainaittaa myös ir
taimistoa. Maanostolainaa voitaisiin myöntää 
enintään 75 prosenttia hankintahinnasta. 

Maatilan osan hankinnan lainoitus kattaisi 
kuolinpesätapausten lisäksi myös vaiheittaisen 
omistajanvaihdoksen. Tällöin on 2 momentin 
mukaan tarkoitus edellyttää, että maatilasta 
vähintään kolmannes vaihtaisi omistajaa en
simmäisessä vaiheessa. Lisäksi myyjän tulisi 
antaa sitoumus siitä, että myös loppuosa maa
tilasta luovutetaan ostajalle. Säännöksen tar
koituksena on sen seikan varmistaminen, että 
omistajanvaihdoksen kohteena olevasta maati
lasta loppuosakin luovutetaan kokonaisuudes
saan tilanpidon jatkajalle. Säännöksen mu
kaan maatila voitaisiin katsoa haitallisesti pirs
totuksi, jos luovuttaja rikkoo sitoumuksen. 
Asetukseen on puolestaan tarkoitus ottaa sään
nös siitä, että sitoumuksen rikkomisen perus
teella laina voitaisiin irtisanoa. Asetuksella sää
dettäisiin myös muista vaiheittaiseen omista
janvaihdokseen liittyvistä lainoitus- ja avustus
toimenpiteiden edellytyksistä. 

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentissa 
tarkoitettua sitoumusta ei kuitenkaan edellytet
täisi, jos luovuttaja on tehnyt perintökaaren 25 
luvun 1 b §:n 3 momentissa tarkoitetun sopi
muksen omistamansa osan luovuttamisesta so
veliaalle tilanpidon jatkajalle. 

4 300013B 

17 §. Eräät maanostolainan myöntämisedel
lytykset. Yhteismetsän maanosta/aina. Lainoi
tettavalle maatilalle asetetuista vähimmäis
pinta-alavaatimuksista on säädetty maatila-ase
tuksessa. Kun pinta-alavaatimusten asettami
nen on käytännössä johtanut lainoituksessa 
kaavamaisiin ratkaisuihin, on tarkoituksena, 
että niistä nykymuodossaan luovuttaisiin. Vas
taisuudessa lainoitus perustuisi ensisijaisesti 
maksuvalmiuslaskelman käyttöön. Huomiota 
tulisi kiinnittää myös tuotantosuuntaan ja lii
kevaihtoon. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan lisämaan
ostolainan myöntämisen edellytykseksi säädet
täväksi, että lisäalueen hankintaa voidaan pi
tää maan käytön ja muodostuvan tilakokonai
suuden kannalta tarkoituksenmukaisena. Huo
miota tulee tällöin kiinnittää lisäksi lisäalueen 
sijaintiin ja alueen muiden maatilojen lisäalue
tarpeeseen. Lainoitettavan lisäalueen enim
mäisetäisyydestä ehdotetaan säädettäväksi ase
tuksella. Tarkoituksena on, että etäisyyden 
suhteen noudatetaan maatilalaissa nykyisin 
säädettyjä vaatimuksia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä enimmäishintatasosta (käypä hinta), 
joka voidaan hyväksyä rahoitustuen piiriin. 
Tarkoituksena on, että rahoitustuki ei aiheut
taisi maa- ja metsätalousmaan epätervettä hin
takehitystä, vaan maan hinta vastaisi sen tuo
tannollista arvoa normaalien rahoituskustan
nusten mukaan arvioituna. Käyvän hintatason 
määrittely perustuisi vapaaehtoisissa ja nor
maalirahoitteisissa maa- ja metsätalousmaan 
kaupoissa määräytyvään hintatasoon, kuiten
kin niin, että selvästi ylihintaisia kauppoja ei 
otettaisi huomioon. 

Kun käypä hintataso eri osissa maata saattaa 
vaihdella huomattavastikin, ehdotetaan maan
ostolainoituksen ohjaamiseksi 2 momenttiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan maatilahal
lituksen tulee tarvittaessa antaa tarkempia 
määräyksiä momentissa tarkoitetun hinnan 
määrittämisestä eri osissa maata. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan otettavak
si maatilalain 52 §:n 3 momenttia vastaava 
säännös maanostolainan myöntämisestä yhteis
metsän osakaskunnalle. Käytännössä on tar
koitus myöntää tukea vain sellaisille osakas
kunnille, joissa osakkaiden enemmistö on yksi
tyisiä viljelijöitä. 

18 §. Maatilojen investointien lainoitus. 
Maatiloilla suoritettavien investointien osalta ei 
lakiehdotukseen sisälly tarkempia määräyksiä 
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investointikohteista tai yleisistä myöntämispe
rusteista. Näistä säädettäisiin 1 momentin mu
kaan asetuksella. Lakiehdotuksen 15 §:ssä tar
koitettujen investointien lisäksi lainaa myön
nettäisiin muihin maatiloille tarpeellisiin inves
tointeihin. Lainaa voitaisiin myöntää muun 
muassa yritystoiminnassa välttämättömän 
käyttöomaisuuden hankkimiseen sekä sen 
muutos- ja parannustöiden suorittamiseen sekä 
vaihto-omaisuuden hankkimiseen. Vaihto
omaisuudella tarkoitetaan maatilan kasvintuo
tannossa tarvittavaa siementavaraa, taimia ja 
muuta monistusaineistoa sekä kotieläimiä. 

Käyttöomaisuuden osalta laina korvaisi ny
kyiset rakentamislainan, perusparannuslainan, 
tielainan, vesihuoltolainan, irtaimistolainan ja 
työympäristön parantamislainan. Rakentami
sen yhteydessä lainoitettaviin kustannuksiin 
saataisiin sisällyttää myös asuinympäristön 
kuntoonpanosta aiheutuvia kustannuksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan investointilai
na joko yksin tai yhdessä samaan kohteeseen 
myönnetyn investointiavustuksen kanssa voisi 
olla enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä 
kustannuksista. 

4 luku. Maaseudun pienyritystoiminnan 
rahoittaminen 

Yleistä. Maaseudun pienimuotoisen elinkei
notoiminnan rahoittamisesta annetun lain mu
kaisena rahoitustukena voidaan myöntää in
vestointi-, käynnistys- ja kehittämisavustuksia 
sekä lainoja käyttö- ja vaihto-omaisuusinves
tointeihin ja käyttöpääomaksi. Lainaa ei kui
tenkaan voida myöntää, jos Kehitysaluerahas
to Oy on myöntänyt lainaa samaan tarkoituk
seen. Mainitun lain mukaista tukea ei voida 
myöskään antaa, jos samaan hankkeeseen on 
muun lain nojalla myönnetty valtion varoista 
avustusta tai lainaa taikka sellaista lainaa, 
jonka osalta valtio maksaa korkotukea. Avus
tukset myönnetään valtion tulo- ja menoarvi
ossa osoitetuista varoista ja lainat osittain 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoilla ja 
osittain korkotukilainoina. 

Pienimuotoisen yritystoiminnan rahoitustuki 
on ollut avustuspainotteista ja kohdistunut 
pääasiassa toiminnan käynnistysvaiheeseen (in
vestointi- ja käynnistysavustus). Kehittämis
avustuksen merkitys on ollut suhteellisen pieni. 
Jatkossa kehittämisavustuksen tarve tulee to
dennäköisesti kasvamaan, koska perustettujen 

pienyritysten kehittäminen yleensä vaatii yri
tyksen ulkopuolelta hankittavan tieto - taidon 
käyttämistä sekä usein myös edellyttää inves
tointeja. 

19-21 §. Pienyritystoiminnan investointi
avustus. Käynnistysavustus. Pienyritystoimin
nan kehittämisavustus. Maaseudun pienimuo
toisen elinkeinotoiminnan edistämisestä anne
tun lain mukaan on voitu myöntää käynnistys
avustusta yritystoiminnan aloittamisen tai laa
jentamisen aiheuttamien enoakanpidätyksen 
alaisten palkkojen ja välillisten työvoimakus
tannusten perusteella. Avustus on voitu myön
tää yhdeltä, kahdelta tai kolmelta 12 kuukau
den pituiselta jaksolta. Tukea voidaan maksaa 
myös yrittäjän itsensä osalta palkkakustannuk
sista riippumatta asetuksella säädetty määrä. 

Investointiavustusta voidaan myöntää yritys
toiminnassa tarpeellisen käyttöomaisuuden 
hankkimiseen ja sen muutos- ja parannustöi
den suorittamiseen sekä myös toiminnan aloit
tamisessa välttämättömän vaihto-omaisuuden 
hankkimiseen. Turkistarhausta harjoittavalle 
yritykselle voidaan investointiavustusta myön
tää myös eläinkannan monipuolistamiseen. 
Kiinteistön hankkimiseen avustusta ei voida 
myöntää. 

Kehittämisavustusta voidaan nykyisen lain 
mukaan myöntää tuotteiden, tuotantomenetel
mien ja yritysjohdon kehittämishankkeisiin. 
Kehittämishankkeen on oltava yrityksen toi
minnan laajuus huomioon ottaen merkittävä. 
Laissa on lueteltu hyväksyttävät kustannukset, 
joihin kehittämisavustusta voidaan myöntää. 
Luettelo eroaa jossain määrin yritystoiminnan 
aluetuesta annetun lain (1297 /88) mukaisen 
kehittämisavustuksen käyttökohteista. Kysei
sen lain mukaan kehittämisavustus voidaan 
myöntää hankkeeseen, jonka tarkoituksena on 
parantaa yrityksen johtamista, tuotantoa, ma
teriaalitoimintoja, talouden suunnittelua ja 
valvontaa, markkinointia tai tutkimus- ja tuo
tekehitystyötä. Kehittämisavustusta voidaan 
myöntää myös yrityksen perustamisedellytys
ten selvittämiseen. 

Maaseutuelinkeinolain mukaan on tarkoitus 
edelleen myöntää investointi-, käynnistys- ja 
kehittämisavustuksia. Avustuksia voitaisiin 
myöntää myös erikoismaatalouteen. Kehittä
misavustuksen käyttökohteet on tarkoitus yh
denmukaistaa yritystoiminnan aluetukilain 
kanssa. Investointiavustus voisi olla enintään 
55 prosenttia, käynnistysavustus enintään 55 
prosenttia ja kehittämisavustus enintään 75 
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prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonais
kustannuksista tai hyväksyttävistä palkkakus
tannuksista. Nämä enimmäismäärät sisältävät 
aluepolitiikasta annetun lain 11 §:ssä tarkoite
tuilla erityisalueilla käynnistysavustuksen ja in
vestointiavustuksen osalta maksettavan koro
tuksen. 

22 §. Pienyritystoiminnan /ainoitus. Lainaa 
pienyritystoiminnan rahoittamiseksi voidaan 
pykälän 1 momentin mukaan myöntää tarpeel
lisen käyttö- ja vaihto-omaisuuden hankkimi
seen sekä pysyväisluonteiseksi käyttöpääomak
si. Lainaa voitaisiin myöntää enintään 50 pro
senttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskus
tannuksista. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
lisäksi säädettäväksi, että lainan ja investointi
avustuksen enimmäismäärä voisi olla enintään 
80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä koko
naiskustannuksista. Lainojen prosentuaalisista 
enimmäismääristä säädettäisiin tarkemmin ase
tuksella. 

Nykyisellään pienimuotoiseen yritystoimin
taan ei ole voitu myöntää rahoitustukea kiin
teistön hankkimisen osalle eikä esimerkiksi su
kupolvenvaihdoksen rahoitukseen. Rahoitus
tuen myöntäminen myös kiinteistön hankkimi
seen voisi kuitenkin eräissä tapauksissa olla 
perusteltua. Tällainen tilanne on esimerkiksi 
silloin, kun yritystoiminnassa voitaisiin hyö
dyntää jo olemassa olevaa rakennuskantaa. 
Tämän vuoksi 22 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös, että erityisistä syistä lai
naa voidaan myöntää myös kiinteistön hankki
miseen siten kuin maatilahallitus tarkemmin 
määrää. Erityisenä syynä voisi tulla kysymyk
seen esimerkiksi pienyrityksen ostaminen tont
teineen ja rakennuksineen, silloin kun se sijait
see tilan läheisyydessä. 

5 luku. Asuntorahoitus 

23-25 §. Asuntolaina. Avustus asuinraken
nukseen. Asuntotilan lainoitus. Maatilatalou
den asumista lainoitetaan nykyisin myöntämäl
lä lainoja asuntojen rakentamiseen, laajenta
miseen ja peruskorjaamiseen maatilatalouden 
kehittämisrahaston puitteissa sekä luottolaitos
ten varoista myönnettävillä asuntokorkotuki
lainoilla. Näiden lisäksi on 1 päivästä helmi
kuuta 1989 voitu myöntää asuinympäristön 
parantamislainoja maatilan asuin- ja muiden 
rakennusten laatu- ja varustetason nostamisek
si ja ylläpitämiseksi. Asuntotilaa varten on 

voitu myöntää lainaa asuntotilan hankkimisen 
lisäksi asuntotilojen sähköistämis- ja vesihuol
toinvestointeihin. Asuntotilojen lainoitus on 
tapahtunut pelkästään korkotukilainoituksena. 

Nykysäännösten mukaan maatilalain mu
kaista asuntolainaa voidaan myöntää muuta 
kuin asuntotuotantolainsäädännössä tarkoitet
tua asuinrakennusten rakentamista, laajenta
mista ja peruskorjausta sekä asuinympäristön 
parantamista varten. Lainaehdoissa on soveltu
vin osin noudatettu asuntotuotantolainsäädän
nön säännöksiä. 

Asuntotuotantolainsäädännön mukaisia ra
hoitusjärjestelmiä ollaan parhaillaan uudista
massa. Tarkoitus on, että maaseutuelinkeino
lain ja uudistetun asuntotuotantolainsäädän
nön säännökset tarpeellisilta osin yhteensovite
taan. 

Maaseutuelinkeinolaissa asuntolainoitusta 
koskevat säännökset ehdotetaan otettavaksi la
kiehdotuksen 5 lukuun. Ehdotettavat rahoitus
muodot ovat asuntolaina, avustus asuinraken
nukseen ja asuntotilan lainoitus. 

Lakiehdotuksen 23 §:n mukaan asuntolainaa 
voidaan myöntää asuinrakennuksen rakenta
miseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen 
sekä asuinympäristön kuntoonpanoa varten 
enintään 60 prosenttia hyväksyttävien kustan
nusten määrästä. Asuntojen perusparantami
sesta annetun lain (34/79) periaatteiden mukai
sesti ehdotetaan kulttuurihistoriallisesti tai ra
kennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen 
laajentamiseen, peruskorjaukseen tai kuntoon
panoon myönnettäväksi erityisestä syystä lai
naa enintään 80 prosenttia. Asuntolainan tar
kemmista myöntämisperusteista säädettäisiin 
lähemmin asetuksella. Tarkoituksena on, että 
lainoja voitaisiin myöntää pääpiirteissään sa
moihin käyttökohteisiin ja samoilla perusteilla 
kuin voimassa olevan maatilalainkin mukaan. 

Lakiehdotuksen 24 §:ssä säädettäisiin asuin
rakennusavustuksesta, joka korvaisi nykyisen 
avustusmuotoisen lainan. Avustusta voitaisiin 
myöntää heikossa taloudellisessa asemassa ole
valle 65 vuotta täyttäneelle henkilölle asuin
rakennuksen peruskorjausta ja laajentamista 
sekä asuinympäristön kuntoonpanoa varten. 
Asetuksella on tarkoitus säätää, että avustuk
sensaajan katsotaan olevan heikossa taloudelli
sessa asemassa silloin, kun hänellä ei tulojensa 
ja varallisuutensa puolesta ole riittäviä edelly
tyksiä selviytyä asuntonsa peruskorjauksen ja 
laajentamisen aiheuttamista kustannuksista. 
Pykälän 2 momentissa säädetään avustuksen 
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enimmäismäärästä sekä avustuksen ja samaan 
tarkoitukseen myönnetyn lainan sallitusta yh
teismäärästä. 

Asuntotilan hankintaan voitaisiin lakiehdo
tuksen 25 §:n mukaan myöntää lainaa enin
tään 50 prosenttia omaisuuden hankintahin
nasta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. Kun asuntotilojen hankinnalla pyri
tään ensisijaisesti edistämään maaseudun ole
massaolevan asuntokannan käyttöä, on tuen 
myöntämistä tarkoitus rajoittaa maan eteläi
simmissä osissa. Tarkoituksena on, että asun
totilan hankintaan myönnetään vain korkotu
kilainoja. 

6 luku. Valtion lainoitus ja korkotukilainoi
tus 

Yleistä. Lakiehdotuksen 6 lukuun ehdote
taan otettavaksi säännökset muun muassa val
tion lainojen ja korkotukilainojen yleisistä eh
doista, lainoitustoiminnan järjestämisestä, 
luottolaitoksille aiheutuvien kulujen korvaami
sesta sekä lainoitukseen osoiteitujen varojen 
ohjaamisesta. 

26 §. Valtionlainat. Pykälän 1 momentti vas
taa periaatteiltaan maatilalain 50 §:ää. 

Pykälän 2 momentissa säädetään valtionlai
nojen koroista. Nykyisin maatilalain mukaan 
myönnettävien muiden kuin asuntolainojen 
korko vaihtelee lainalajista ja alueesta riippuen 
kolmesta seitsemään prosenttiin. Koron suu
ruudesta on säädetty laissa. Asuntolainojen 
korko on vaihtuva ja se on suuruudeltaan 
0-9,5 prosenttia. Lainojen koron määräämis
tä varten on maa maatilalain 67 §:n mukaisesti 
jaettu neljään vyöhykkeeseen. Maaseudun pie
nimuotoisen yritystoiminnan tukemisesta anne
tun lain mukaan myönnettävistä lainoista peri
tään puolestaan korkoa, joka vastaa Suomen 
Pankin kulloistakin peruskorkoa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan valtion 
varoista myönnettävien lainojen korko sidotta
vaksi 10 §:n mukaiseen vyöhykejakoon. Lai
nansaajalta perittävä korko olisi kaikkien lai
namuotojen osalta ensimmäisellä vyöhykkeellä 
neljä prosenttia, toisella vyöhykkeellä viisi pro
senttia, kolmannella vyöhykkeellä kuusi pro
senttia ja neljännellä vyöhykkeellä seitsemän 
prosenttia. Valtioneuvosto voisi tarkistaa lai
nan korkoa viiden lainavuoden jälkeen enin
tään kahdella prosenttiyksiköllä yleisessä kor
kotasossa tapahtuneita muutoksia vastaavasti. 

Momentissa on myös säädetty luottolaitoksen 
lainan lyhennyksestä valtiolle. 

27 §. Valtionvastuu. Pykälä vastaa sisällöl
tään maatilalain 56 §:ää. Kuten aikaisemmin 
2 §:n perusteluissa on todettu, valtionvastuu 
voisi koskea vain valtionlainoja. 

28 §. Korkotukilainat. Korkotukijärjestelmä 
rakentuu nykyisin peruskorkosidonnaisuuden 
pohjalle. Peruskoron merkitys rahamarkkinoil
la on kuitenkin nopeasti vähentynyt samalla 
kun erilaisten markkinakorkojen merkitys on 
kasvanut. 

Nykyinen korkotukijärjestelmä, jossa viljeli
jän maksama korko on kiinteä ja pankin 
saama kokonaiskorko on sidottu perus
korkoon, soveltuu huonosti muuttuneeseen ra
hamar kkinatilanteeseen. Kor kotukij ärj estelmä 
tulisikin rakentaa markkinakorkojen varaan 
peruskorkosidonnaista tai kiinteäkorkoista 
luototusta kuitenkaan poissulkematta. 

Korkotukijärjestelmä ehdotetaan säädettä
väksi sellaiseksi, että se edistämällä pankkikil
pailua tarjoaa luotonsaajille tilaisuuden saada 
rahoitusta mahdollisimman edullisesti. Korko
tukijärjestelmänkin on toisaalta otettava huo
mioon se, että maatilataloudessa pääomantar
ve suhteessa saatavaan tuottoon on suuri. 
Vaihtuvakorkoisuus johtaa siten maatilatalou
dessa maksuvalmiusongelmiin, jos korkotaso 
vaihtelee voimakkaasti ja korkovaihtelu heijas
tuu täysimääräisesti asiakkaan maksamaan 
korkoon. Toisaalta asiakkaan täydellinen suo
jaaminen korkovaihteluita ei rahamarkkinoi
den ohjauksen näkökulmasta ole paikallaan. 

Korkotukilainoissa ehdotetaan siirryttäväksi 
järjestelmään, jossa korkotuki on määräosuus 
kokonaiskorosta. Tällöin asiakkaalla olisi 
mahdollista ottaa luottoa siitä rahalaitoksesta, 
josta se on edullisimmin saatavissa. Siten jär
jestelmä lisäisi pankkikilpailua myös maaseu
tuelinkeinojen rahoituksessa. 

Kokonaiskorko voisi esityksen mukaan olla 
enintään sen koron suuruinen, jota luottolaitos 
kulloinkin soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin 
myönnettäviin lainoihin. Maatilahallituksella 
olisi pykälän 2 momentin mukaan oikeus olla 
hyväksymäitä lainaa korkotukilainaksi, jos lai
nan kokonaiskorko poikkeaa 1 momentissa 
tarkoitetusta korosta. 

Korkotuen suuruus olisi 50 prosenttia luotto
laitoksen lainansaajalta perimästä korosta ja se 
maksettaisiin valtion tulo- ja menoarviossa tä
hän tarkoitukseem osoitetuista varoista. 
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29 §. Lainoitusta koskevia yleisiä säännök
siä. Pykälän 1 momentin mukaan lainojen 
laina-aika eli aika lainan nostamisesta sen pois
maksamiseen voi olla enintään 30 vuotta. Py
kälän 2 momentin mukaan tuotantorakennuk
sen ja asuinrakennuksen rakentamiseen, asuin
rakennuksen peruskorjaamiseen ja laajentami
seen sekä maanostoon myönnetyt valtionlainat 
olisivat kaksi ensimmäistä vuotta korottomat. 
Korkoja ei myöskään perittäisi siltä ajalta, 
joksi on myönnetty lykkäystä korkojen maksa
miseen. Lainan takaisinmaksuajoista samoin
kuin muista lainaehdoista ehdotetaan säädettä
väksi tarkemmin asetuksella. Pykälän 5 mo
mentin mukaan maatilahallitus voi antaa lakia 
ja asetusta koskevia tarkempia määräyksiä lyk
käyksen myöntämisestä. 

30 §. Luottolaitokselle aiheutuvien kulujen 
korvaaminen. Maaseutuelinkeinolain mukais
ten valtionlainojen myöntämisestä ja hoitami
sesta aiheutuu luottolaitoksille niiden omasta 
päätöksenteosta riippumattomia ylimääräisiä 
kuluja. Usein näiden suuruus määräytyy taseen 
loppusumman perusteella. Kyseisiä kustannuk
sia ovat muun muassa vakavaraisuuteen ja 
viranomaisvalvontaan liittyvät kustannukset. 
Pankkilain uudistus tulee ilmeisesti merkittä
västi lisäämään vakavaraisuuskustannuksia. 
Ylimääräiset kulut ehdotetaan korvattaviksi 
luottolaitoksille kehittämisrahaston varoista 
suoritettavalla hoitopalkkiolla. Asetuksella tul
laan tarkemmin määräämään hoitopalkkion 
suuruudesta ja maksuehdoista. 

Luottolaitosten ulkopuolisesta päätöksente
osta riippumattomat kulut voidaan korkotuki
lainoituksessa sisällyttää asiakkaan korkoon ja 
toimitusmaksuihin. 

31 §. Lainapäätös. Nykyisin lainat myöntää 
sekä maatilalain että maaseudun pienimuotoi
sen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun 
lain mukaan luottolaitos. Ennen lainan myön
tämistä lainahakemuksesta pyydetään joko 
maatalouslautakunnan tai maaseutupiirin lau
sunto. Lisäksi lainahakemus on maatilahalli
tuksen määräämissä tapauksissa saatettava 
maatilahallituksen määräämän henkilön tar
kastettavaksi ja siitä on tietyissä tapauksissa 
pyydettävä maatilahallituksen lausunto. Pyrki
myksenä on ollut, että maaseutupiirin lausunto 
pyydetään vain keskeisimmistä lainahankkeista 
ja muista lainahakemuksista lausunnon antaa 
maatalouslautakunta. Toisaalta lainoitusme
nettelyä on kevennetty siten, että luottolaitok
set voivat tietyissä tapauksissa myöntää lainan 

ilman tarkastusmenettelyä maataloussihteerin 
lausunnon perusteella. 

Lainoituksen kohteena olevien hankkeiden 
lukumäärä ja niiden moninaisuus huomioon 
ottaen nykyistä lainojen käsittelyjärjestelmää 
ehdotetaan kehitettäväksi edelleen niin, että se 
mahdollistaa yksittäisten lainapäätösten teke
misen suoraan paikallisella tasolla. Tarkoituk
sena on, että keskusrahalaitoksissa tapahtu
vaan lainatarkastukseen ja maatilahallituksen 
ratkaistavaksi saatettaisiin jatkossa pääsääntöi
sesti vain sukupolvenvaihdoksen yhteydessä 
myönnettävät lainat sekä sellaiset lainahake
mukset, joissa lainan myöntäminen on tulkin
nanvaraista tai joiden saattaminen keskitettyyn 
käsittelymenettelyyn on lainojen yhtenäisen ja 
tasapuolisen käsittelyn kannalta tarpeen. 

Ennen kuin luottolaitos päättää lainan 
myöntämisestä, tulisi lainahakemuksesta hank
kia kunnan maatalousviranomaisen ja maatila
hallituksen määräämissä tapauksissa myös 
maaseutupiirin lausunto. 

32 §. Varojen ohjaus. Tarkoituksena on, 
että kehittämisrahaston varojen käyttöä ohja
taan, kuten nykyisinkin, valtioneuvoston vuo
sittain vahvistamalla käyttösuunnitelmalla. 
Käyttösuunnitelmalla on tarkoitus ohjata myös 
korkotukilainojen käyttöä. Avustusten myön
tämistä, siltä osin kuin kysymys ei ole kehittä
misrahastosta myönnettävistä avustuksista, oh
jattaisiin budjettipäätöksillä. 

Maatilahallituksella tulisi kuitenkin olla 
avustusten ja lainojen tasapuolisen käsittelyn 
kannalta mahdollisuus antaa tarkempia mää
räyksiä avustusten ja lainojen ohjaamisesta 
ottaen huomioon lain 1 §:ssä säädetyt tavoit
teet. Maatilahallitukselle tulisi delegoida toimi
valta lakia, asetusta ja kehittämisrahaston 
käyttösuunnitelmaa tarkempien määräysten 
antamiseen tarvittaessa käytettävissä olevien 
varojen määrällisen, alueellisen, toimialaittai
sen sekä kohderyhmittäisen ohjaamisen osalta. 
Varojen määrälliseksi ohjaamiseksi maatilahal
litus voisi tarvittaessa vahvistaa avustuksille ja 
lainoille myös markkamääräiset enimmäismää
rät. Säännöksen mukaisten tarkempien ohjei
den antaminen on välttämätöntä käytettävissä 
olevien varojen niukkuuden vuoksi ja myös sen 
vuoksi, että laina- ja avustusasiat saadaan 
koko maassa käsitellyksi mahdollisimman tasa
puolisesti. Varojen ohjausta koskeva valtuus
säännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 1 mo
mentiksi. 
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Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi maatilatalouden kehittämisrahaston va
rojen käyttämisestä maatilatalouden ja siihen 
liittyvän pienyritystoiminnan kehittämistä kos
kevien tutkimusten ja selvitysten suorittami
seen. Varojen käyttämisestä päättäisi maatila
hallitus. Tarkemmat määräykset tutkimusvaro
jen käyttämisestä annettaisiin asetuksella. 

Valtion tuella tapahtuvalle maatilatalouteen 
liittyvälle rakentamiselle tulee asettaa rakenta
misen taloudellisuuden, toiminnallisuuden, tur
vallisuuden sekä esteettisyyden osalta vaati
muksia, joita ei niiden monilukuisuuden vuok
si ole mahdollista ottaa tyhjentävästi lakiin tai 
asetukseen. Tämän vuoksi delegointi on tältä 
osin välttämätöntä. Samoin maatilojen suun
nittelun ohjaaminen ja tukemiskelpoisen ra
kentamisen yksikkökustannusten vahvistami
nen on, nykyisen organisaation huomioon ot
taen, syytä delegoida. Rakentamismääräysten 
antaminen ehdotetaan delegoitavaksi maatila
hallitukselle, koska vain maatilahallituksessa ja 
sen piirihallinnossa on asian hoitamiseen tar
vittava organisaatio. Rakentamismääräysten 
antamista koskeva valtuutussäännös sisältyy 
pykälän 3 momenttiin. 

7 luku. Valtiontakaus 

33 §. Valtiontakauksen myöntäminen. Maa
tilatalouden julkinen rahoitustuki ei ole aikai
semmin sisältänyt valtiontakausta, mutta 
muussa elinkeino- ja yritystoiminnassa tuki
muoto on yleisesti käytetty. 

Rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen kehit
tyminen on johtanut siihen, että rahoituksen 
saatavuus ei ole enää samassa määrin ongelma 
kuin aikaisemmin, vaan ongelmaksi on muo
dostunut rahoituksen hinta. Rahoituksen hin
taan vaikuttavista tekijöistä keskeisellä sijalla 
on se, minkälaiset vakuudet luoton ottaja voi 
rahalaitokselle antaa. Maatiloilla yleisimmin 
käytetty vakuus on kiinteistökiinnitys, mutta 
aina se ei ole riittävä tarvittavan lainan vakuu
deksi. Kiinteistökiinnityksen ongelmana on 
myös se, että samaan kiinteistöön kohdistuvien 
kiinnitysten jakaminen kahteen tai useampaan 
rahalaitokseen on hankalaa. Riittävien va
kuuksien hankkiminen on myös ongelmana 
esimerkiksi vuokratiloilla, koska vuokraoikeus 
ei ole siirtokelpoinen. 

Jos rahalaitos saa myöntämänsä luoton va
kuudeksi turvaavan vakuuden, voidaan luotto 

myöntää jopa useita prosenttiyksikköjä alhai
semmalla korolla kuin se olisi mahdollista 
esimerkiksi henkilötakauksella. 

Valtion takaustoiminta voisi alentaa yrittä
jän rahoitusmenoja merkittävästi ilman, että 
valtiolle aiheutuisi suoranaisia menoja. Ehdo
tuksen mukaan maatilahallitus voisi antaa ta
kauksia yritysten käyttöomaisuusinvestointien 
rahoittamiseksi otettujen kotimaisten normaa
likorkoisten ja korkotukilainojen vakuudeksi. 

Takaus voitaisiin myöntää, kun se katsotaan 
tarpeelliseksi yrityksen rahoituksen ja vakuus
järjestelyjen kannalta. Takausta myönnettäes
sä olisi huomiota kiinnitettävä yritystoiminnan 
taloudellisiin edellytyksiin, yrityksen kehitys
kelpoisuuteen sekä yrityksen johdon kykyyn 
hoitaa yritystä menestyksellisesti. Takauksen 
myöntämisen edellytyksenä olisi lisäksi, että 
samaan tarkoitukseen voitaisiin myöntää tä
män lain mukaista lainaa. Takaustoiminnasta 
valtiolle mahdollisesti aiheutuvasta tappiosta 
ehdotetaan pykälään otettavaksi säännös, jon
ka mukaan se katettaisiin maatilatalouden ke
hittämisrahaston varoista. 

Takaus annettaisiin omavelkaisena takaukse
na. Maatilatalouden kehittämisrahasto vastaisi 
maatilahallituksen myöntämistä takauksista. 
Takauksesta suoritettavat korvaukset tulootet
taisiin maatilatalouden kehittämisrahastoon. 

34 §. Vastavakuudet. Kun takaukset ehdote
taan annettavaksi omavelkaisina, ehdotetaan 
pykälän ensimmäisen momentin mukaan valti
ontakaukselle annettavaksi vastavakuus, jonka 
ei tarvitse olla turvaava. 

Käytettävissä olevien vakuuksien niukkuus 
on tavallista etenkin toimintaansa aloittavilla 
pienillä yrityksillä. Toisinaan yrityksen käytet
tävissä olevat vakuudet saattavat olla niin heik
koja, että vakuus, joka ei ole turvaava, jää 
käytännössä arvottomaksi. Vastavakuuden 
vaatimisella ei tällöin voida vähentää yrityksen 
luottotappioriskiä. Sen sijaan vastavakuuksien 
vaatimisesta aiheutuu maatilahallitukselle sekä 
yritykselle tarpeettomia kustannuksia vastava
kuuksia järjestettäessä. Vastavakuuden vaati
minen saattaa myös olla epätarkoituksenmu
kaista silloin, kun se ottaen huomioon koko 
toiminnan aiheuttaman vakuustarpeen huo
nontaisi olennaisesti yrityksen mahdollisuuksia 
muun rahoituksen järjestämiseen. 

Edellä sanottuun viitaten ehdotetaan, että 
vakuuksia voitaisiin myöntää laissa mainituin 
edellytyksin vastavakuutta vaatimattakin. Vas
tavakuus olisi siten pääsääntöisesti vaadittava, 
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jollei siitä vakuuksien puuttumisen, niiden va
raamisen yritysten toiminnan rahoittamiseen 
tai muiden niihin verrattavien syiden takia olisi 
joko osaksi tai kokonaan luovuttava. Valtion
takauksen myöntämisen tulee perustua yrityk
sen jatkuvan toiminnan mahdollisuuksista saa
tuun käsitykseen, eikä sillä, pystyykö hakija 
antamaan vastavakuutta, saisi olla vaikutusta. 

35 §. Takausmäärä ja -kulut. Tarkoituksena 
on, että takausluottoja saisi samanaikaisesti 
olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 
100 miljoonan markan määrä, korkoja ja mui
'a pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia 
suorituksia mukaan lukematta. Tästä on otettu 
säännös pykälän 1 momenttiin. Pykälän toi
seen momenttiin ehdotetaan otettavaksi sään
nös valtiontakauksen saajalta perittävistä ku
luista. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että takaus
tuoton maksuajan pidentämiseen on saatava 
maatilahallituksen suostumus sekä takaustuo
ton irtisanomisehdoista. 

8 luku. Maan hankkiminen ja luovuttami
nen 

36 §. Maan hankkiminen. Maaseutuelinkei
nolain tarkoituksiin ehdotetaan hankittavaksi 
maata pääasiallisesti vapaaehtoisin kaupoin. 
Maatilahallituksen tai sen määräämissä rajois
sa maaseutupiirin asiana olisi ostaa käyvästä 
hinnasta maaseutuelinkeinolain tarkoituksiin 
maata, jota joko välittömästi tai, jos olosuh
teet niin vaativat, vasta myöhemmässä vaihees
sa käytettäisiin lakiehdotuksessa ehdotetuna 
tavalla. Säännös mahdollistaa myös sen, että 
maatilahallitus voi ottaa maata vastaan lahjoi
tuksena tai perintönä. 

Pykälän 2 momentin mukaan maatilahallitus 
ja maaseutupiiri maatilahallituksen määrää
missä rajoissa voisivat myös vaihtaa hallinnas
saan olevaa maata muiden omistamaan tai 
muiden valtion virastojen hallinnassa olevaan 
maahan. Kysymykseen tulisivat myös maatila
hallituksen ja muun valtion viraston väliset 
alueiden hallinnan siirrot. Mikäli vaihdettavat 
alueet eivät arvoltaan vastaa toisiaan, erotus 
voitaisiin korvata rahana asetuksessa tarkem
min säädettävällä tavalla. Tarkoituksena on 
asetuksessa säätää, että mikäli korvattava sum
ma olisi yli miljoona markkaa, vaihtoon olisi 
saatava maa- ja metsätalousministeriön lupa. 

Maatilalakiin sisältyvää säännöstä, jonka 
mukaan metsähallituksella on oikeus vaihtaa 
hallinnassaan olevaa maata maatilahallituksen 
hallinnassa olevaan maahan, ei ehdoteta sisäl
lytettäväksi uuteen maaseutuelinkeinolakiin. 
Tarkoituksena on muuttaa metsähallinnosta 
annettua lakia (138/87) ottamalla vastaava 
säännös siihen. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtio voisi 
lähettää maaseutuelinkeinolain mukaiseen toi
mintaan liittyvässä lainhuudatus- tai kiinnitys
asiassa asiakirjat tuomioistuimen kansliaan 
kirjeitse. 

37 §. Ulosmittauskielto. Pykälän mukaan 
valtion maaseutuelinkeinolain mukaan osta
maa kiinteää omaisuutta ei saa ulosmitata 
ulosottolain 4 luvun 26 §:n nojalla edellisen 
omistajan tai hänen saantomiehensä velasta, 
josta kiinteistö ei panttioikeuden nojalla tai 
muuten ole vastaamassa. Kun säännös on 
poikkeus ulosottolain 4 luvun 26 §:n säännök
sestä, ehdotetaan sitä koskeva maininta otetta
vaksi maaseutuelinkeinolakiin. Pykälä vastaa 
maatilalain 16 §:n 1 momenttia. 

38 §. Maan käyttäminen. Maaseutuelinkei
nolain tarkoituksiin hankittuja tiloja ja alueita 
voitaisiin ensisijaisesti käyttää lisäalueiksi jo 
olemassa oleviin maatiloihin sekä antaa maati
loille osuuksia yhteisiin vesi- tai maa-alueisiin 
sekä erilaisia oikeuksia kuten esimerkiksi tieoi
keuksia. Lisäksi pykälän 1 momentin mukaan 
voitaisiin muodostaa maatiloja. 

Pykälän 2 momentin mukaan voitaisiin, ku
ten maatilalainkin nojalla, perustaa yhteismet
siä. Perustettaviin yhteismetsiin sisältyy usein 
luonnonsuojelu- tai virkistyskäytön kannalta 
merkittäviä alueita. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että yhteismetsään voidaan pe
rustaa tällaista käyttöä koskevia rasitteita ja 
asettaa sille velvoitteita. Kun aina ei ole tarkoi
tuksenmukaista liittää yhteismetsäosuuksia 
luovutettavaan tilaan yhteismetsälain edellyttä
mässä suhteessa, ehdotetaan pykälän 3 mo
mentissa säädettäväksi, että yhteismetsäosuus 
saadaan liittää tilaan tai tiloihin riippumatta 
siitä, mihin tiloihin yhteismetsän osakastilan 
yksityiset tilukset on liitetty. 

39 §. Maan luovuttaminen muihin kuin tä
män lain mukaisiin tarkoituksiin. Mikäli maa
seutuelinkeinolain tarkoituksiin hankittua 
maata ei tarvita sanotun lain tarkoituksiin ja 
sillä olisi muuten käytettynä huomattavasti 
suurempi arvo kuin käytettynä maaseutuelin
keinolain tarkoituksiin, tulisi se voida käyttää 



32 1990 vp. - HE n:o 66 

muihin tarkoituksiin noudattaen, mitä oikeu
desta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tu
loatuottavia oikeuksia annetussa laissa (687 1 
78) säädetään. 

40 §. Luovutushinta. Lisäalueista ja muista 
alueista samoin kuin osuuksista ja oikeuksista 
ehdotetaan saajalta perittäväksi jo maatilalais
sa omaksutun periaatteen mukaisesti se paik
kakunnan käypä hinta, joka omaisuudella on 
katsottava olevan siihen tarkoitukseen käytet
tynä johon se luovutetaan. 

41 §. Käyttösuunnitelman laatiminen ja vah
vistaminen. Voimassa olevan maatilalain mu
kaan hankittua maata ja muuta omaisuutta 
koskevan käyttösuunnitelman laatii asianomai
sen maaseutupiirin määräyksestä sen maanmit
tausinsinööri. Milloin kysymys on yhteismet
sän perustamisesta tai muutoin laajahkosta 
alueesta tai milloin maaseutupiiri muutoin eri
tyisestä syystä katsoo sen tarpeelliseksi, käyttö
suunnitelman laatii kuitenkin maatilalain 
9 §:ssä tarkoitettu suunnittelutoimikunta 
asianomaisen maaseutupiirin määräyksestä. 
Käyttösuunnitelma laaditaan käyttösuunnitel
matoimituksessa. Milloin kysymys on maan
mittausinsinöörin laatimasta käyttösuunnitel
masta, voidaan käyttösuunnitelma laatia myös 
pelkästään kirjallisena menettelynä. 

Tarkoituksena on yksinkertaistaa nykyistä 
menettelyä. Tämän vuoksi lakiehdotuksen mu
kaan käyttösuunnitelman tulisi laatimaan aina 
asianomainen maaseutupiiri. Käyttösuunnitel
ma voitaisiin siten laatia käyttösuunnitelmatoi
mituksessa tai pelkästään kirjallisena menette
lynä. Sen sijaan maaseutupiirin yhteyteen ei 
enää asetettaisi suunnittelutoimikuntaa. Mikäli 
maaseutupiiri katsoisi, että kunnallinen näke
mys jostakin laajahkosta asiasta tulisi saada, se 
voisi pyytää laatimastaan käyttösuunnitelmasta 
asianomaisen kunnan maatalousviranomaisen 
lausunnon. 

Käyttösuunnitelman laatimisessa noudatetta
vasta ilmoitus- ja muusta menettelystä sekä 
käyttösuunnitelman sisällöstä säädettäisiin tar
kemmin asetuksella. 

Käyttösuunnitelman vahvistaisi, kuten ny
kyisinkin, 3 momentin mukaan maaseutupiiri. 
Jos käyttösuunnitelma laaditaan käyttösuunni
telmatoimituksessa, voisi asianosainen tehdä 
maaseutupiirille muistutuksen ennen käyttö
suunnitelman vahvistamista. Jos käyttösuunni
telma laaditaan pelkästään kirjallisena menet
telynä, tulisi asianosaista kuulla hallintomenet
telylain (598/82) mukaisesti. Momentin sään-

nökset käyttösuunnitelman saattamisesta maa
tilahallituksen ratkaistavaksi tietyissä tapauk
sissa vastaavat nykyisin noudatettavaa käytän
töä. 

42 §. Tiedoksianto ja muutoksenhaku käyt
tösuunnitelmaa koskevassa asiassa. Käyttö
suunnitelman vahvistamista koskeva päätös 
annetaan nykyisin asianosaisille tiedoksi tie
doksiannosta hallintoasioissa annetun lain 
(232/66) mukaisessa järjestyksessä. Tiedoksi
auto on pääsääntöisesti toimitettava postitse 
saantitodistusta vastaan, jolloin asianosaisen 
valitusaika alkaa kulua saantitodistuksen osoit
tamasta vastaanottopäivästä lukien. Tiedoksi
antomenettelyssä on käytännössä aiheutunut 
usein ongelmia siitä, että asianosainen ei ole 
noutanut hänelle osoitettua päätöstä postista. 
Tiedoksiannon toimittaminen tällöin haastetie
doksiantona tai sijaistiedoksiantona on viivyt
tänyt maaseutupiirin vahvistaman käyttösuun
nitelman lainvoimaiseksi tuloa ja sen täytän
töönpanoa. Käyttösuunnitelmaa vahvistettaes
sa asianosaisia ovat kyseisen alueen kuntien 
lisäksi suunnitelman tarkoittaman maan, etuu
den tai oikeudenhakijat, toisin sanoen asiaan 
itse asianosaisiksi ilmoittautuneet henkilöt. 
Asianosaisten nimet ja osoitteet ovat siten 
vahvistamispäätöstä tehtäessä poikkeuksetta 
viranomaisten tiedossa. 

Edellä mainituista syistä päätöksen tiedoksi
automenettelyä ehdotetaan pykälän 1 momen
tin mukaisesti kevennettäväksi siten, että pää
tös voitaisiin lähettää asianosaiselle tiedoksi 
postitse. Tiedoksisaannin katsottaisiin tällöin 
tapahtuneen, jollei muuta näytettäisi, seitse
mäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on 
asianosaisen ilmoittamalla osoitteella varustet
tuna jätetty postin kuljetettavaksi. Tiedoksian
tomenettelyssä sovellettaisiin muulta osin edel
leenkin tiedoksiannosta hallintoasioissa annet
tua lakia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännökset käyttösuunnitelman vahvistamis
ta koskevasta muutoksenhausta. 

Maaseutupiirin 41 §:n 3 momentin nojalla 
tekemään päätökseen saa hakea muutosta va
littamalla maatilahallitukseen. Sen sijaan maa
tilahallituksen sen ratkaistavaksi saatetussa asi
assa tekemään päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. Valittaa ei saa myöskään 
maaseutupiirin päätöksestä tehdyn valituksen 
johdosta annettuun maatilahallituksen päätök
seen. 



1990 vp. - HE n:o 66 33 

Pykälän 3 momentin mukaan asianosaiseksi 
katsotaan käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa 
se, joka on hakenut käyttösuunnitelman koh
teena olevaa maatilaa, lisäaluetta tai muuta 
aluetta, oikeutta tai osuutta. Asianosainen on 
myös se kunta, jonka aluetta suunnitelma kos
kee. 

43 §. Maanmittaustoimitukset. Koska tar
koituksena ei ole luoda maaseutuelinkeinolais
sa uusia kiinteistöoikeudellisia menetelmiä, py
kälän 1 momentissa ehdotetaan, että maaseu
tupiirin maanmittausinsinööri tai hänen mää
räyksestään maanmittausteknikko voisivat suo
rittaa maaseutuelinkeinolain mukaisen maan
mittaustoimituksen jakolain (604/51) mukai
sesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan maatilahallitus 
voi toimitusmiesten esityksestä siirtää hallin
nassaan olevaa omaisuutta käytettäväksi uusja
ossa toimitusmiesten esittämällä tavalla tämän 
lain mukaan maansaantiin oikeutettujen tilojen 
koon suurentamiseksi ja jakoalueen tilussijoi
tuksen parantamiseksi. Mainittu momentti vas
taa maatilalain 19 §:ää. Lakiehdotuksen 43 §:n 
3 momentin mukaan uusjaon jakoehdotuksesta 
olisi tällöin pyydettävä maaseutupiirin lausun
to ja varattava sille tilaisuus luovutussopimus
ten tekemiseen tilakoon suurentamiseen tarkoi
tetun omaisuuden osalta. 

Pykälän 4 momentti, jossa ehdotetaan sää
dettäväksi maanmittaustoimitusten suoritta
miskustannuksista, vastaa pääosin maatilalain 
32 §:ää. 

44 §. Myyminen. Pykälän 1 momentissa sää
dettäisiin, mistä myyntitoimintaan liittyvistä 
toimenpiteistä voitaisiin säätää asetuksella. 
Tarkoituksena on, että asianomainen maaseu
tupiiri huolehtisi kauppakirjojen laatimisesta 
ja allekirjoittamisesta sekä muista kauppaan 
liittyvistä toimenpiteistä. Maatilahallitus huo
lehtisi sen sijaan kauppakirjan allekirjoittami
sesta silloin, kun omaisuutta luovutetaan muu
hun kuin maaseutuelinkeinolain tarkoituksiin, 
jos maaseutupiirille ei ole mainittua oikeutta 
valtioneuvoston päätöksellä myönnetty. 

Pykälän 2 ja 3 momentti vastaavat pääosin 
maatilalain 46 ja 47 §:ää. 

45 §. Myyntiehdot. Säännöksellä luovuttai
siin nykyisestä valtion kauppahintasaamisten 
perimiskäytännöstä korvaamalla se myyntihin
nan maksamiseen myönnettävällä lainoituksel
la. Pykälän 1 momentin mukaan myyntihinnan 
maksuaika olisi enintään yksi vuosi ja ostajalle 
voitaisiin myöntää maatilan, lisäalueen samoin 
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kuin yhteismetsäosuuden myyntihinnan maksa
miseen valtionlainaa ja korkotukilainaa sovel
tuvin osin samoin edellytyksin kuin tämän lain 
mukaista maanostolainaakin. 

Se osa myyntihinnasta, jota ei kauppakirjaa 
allekirjoitettaessa olisi maksettu myönnetyllä 
maanostolainalla, olisi pykälän 2 momentin 
mukaan maksettava vuoden kuluessa kaupan
tekopäivästä lukien. Siitä myyntihinnan osasta, 
jota ei makseta kauppakirjaa allekirjoitettaes
sa, olisi maksettava asetuksella tarkemmin sää
dettävää korkoa, joka vastaisi tässä vaiheessa 
Suomen Pankin perimää peruskorkoa. 

46 §. Panttioikeus. Pykälän 1 ja 2 momentti 
vastaavat pääosin maatilalain 48 §:n 1 ja 2 
momenttia. Pykälän tarkoituksena on turvata 
valtion saamiset maa-alueiden, osuuksien ja 
etuuksien kaupoissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan asetuksella 
säädettäisiin kiinnitysrekisteriin tehtävistä il
moituksista. Tällaisia olisivat ilmoitus tuoma
rille panttioikeudesta kiinteistökiinnitysasiain 
pöytäkirjaan sekä ilmoitus panttivastuusta va
pautumisesta. 

9 luku. Organisaatio 

47 §. Viranomaiset. Maaseutuelinkeinolain 
täytäntöönpano kuuluisi, kuten maatilalain ja 
maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan 
edistämisestä annetun lainkin täytäntöönpano, 
maatilahallitukselle, maaseutupiireille sekä 
kuntien maatalousviranomaisille. 

Koska maaseutuelinkeinolain sovellutusalue 
laajenee maatilalakiin nähden oleellisesti, on 
pykälän 2 rnpmentissa tarkoituksenmukaista 
säätää, mitä eri viranomaisia ja neuvontajär
jestöjä voidaan käyttää apuna maaseutuelin
keinolakia täytäntöönpantaessa. Maaseutuelin
keinolaissa tarkoitettuja tehtäviä suorittava 
henkilö toimisi virkavastuulla. Kuntien oikeus 
saada maaseutuelinkeinolain mukaisten tehtä
vien hoitamisesta korvausta määräytyisi pykä
län 3 momentin mukaan kuntien yleisestä val
tionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 
annetun lain (1273/88) perusteella. Metsälauta
kunnille ja neuvontajärjestöille suoritettavista 
maksuista määräisi maatilahallitus. 

48 §. Valvonta. Pykälässä ehdotetaan sää
dettäväksi lain valvonnan kannalta tarpeellises
ta viranomaisten tarkastus- ja valvontaoikeu
desta sekä luottolaitosten velvollisuudesta val
voa lainapäätösehtojen noudattamista. Tarkoi-
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tuksena on, että myös maataloussihteerit voi
taisiin valtuuttaa suorittamaan tarkastuksia. 

10 luku. Erinäiset säännökset 

49 §. Avustuksen takaisin periminen. Pykä
lässä säädettäisiin niistä perusteista, joilla 
myönnetty avustus peritään takaisin joko ko
konaan tai osittain. Tarkemmat määräykset 
avustusten takaisin perimisestä annettaisiin 
asetuksella. 

50 §. Myyntihintasaamisten ja lainojen irti
sanominen. Myyntihintasaamisen takaisin peri
misen perusteista ehdotetaan säädettäväksi la
kiehdotuksen 50 §:n 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan takaisin perit
tävät saamiset voitaisiin periä lainvoiman saa
neen päätöksen nojalla samassa järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367 161) on säädetty. 
Valtion myyntihintasaamisten erääntyneet 
maksut voitaisiin periä verojen ja maksujen 
ulosotosta säädetyssä järjestyksessä ulosotto
toimin ilman eri päätöstä. Ehdotettava menet
tely vastaa nykyisiä maatilalain säännöksiä. 

51 §. Irtisanomis- ja viivästyskorot. Makset
tavaksi määrättyjen avustusten, myyntihinta
saamisten ja lainojen irtisanomiskorosta sekä 
viivästyneille maksuerille suoritettavasta koros
ta ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. 

52 §. Kehittämisrahaston varojen käyttökoh
teet. Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös 
siitä, mihin tarkoituksiin kehittämisrahaston 
varoja voidaan käyttää. 

53 §. Kunnallis- ja kirkollisvero. Pykälän 
mukaan valtio olisi vapaa suorittamasta kun
nallis- ja kirkollisveroa siltä kalenterivuodelta, 
jona omaisuus on tullut maatilahallituksen hal
lintaan. 

11 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

56§. Siirtyvä omaisuus ja varojen käyttö. 
Maatilalain voimaantullessa kumoutuivat ai
kaisemmin voimassa olleet maankäyttölainsää
däntöön, aikaisempaan asutuslainsäädäntöön, 
virkatalolainsäädäntöön, ja jälleenrakennus
lainsäädäntöön kuuluvat lait ja niiden nojalla 
hankittu omaisuus katsottiin hankituksi maati
lalain tarkoituksiin. Pykälän 1 momentissa eh
dotetaan vastaavanlaista menettelyä maatila
lain suhteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan maatilatalou
den kehittämisrahaston varoja voitaisiin käyt
tää edelleen aikaisemman maankäyttölainsää
dännön toimeenpanoon liittyviin tarkoituksiin, 
joihin niitä on voitu käyttää ennen maaseutu
elinkeinolain voimaantuloa. Näin menetellen 
varmistetaan aikaisemman lainsäädännön aika
na aloitettujen hankkeiden loppuunsaattami
nen sekä kunnossapito. 

57 §. Maatilalain soveltaminen. Maaseutu
elinkeinolaissa on yhdistetty maatilalaki ja 
maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan 
edistämisestä annettu laki. Lisäksi lakia on 
pyritty yksinkertaistamaan maatilalaista huo
mattavasti, mistä saattaa olla seurauksena, että 
varsin yksityiskohtaisesti maatilalaissa säädet
tyjä asioita ei ole enää otettu maaseutuelinkei
nolakiin. Tämän vuoksi pykälässä ehdotetaan, 
että maatilalain nojalla vireillä oleviin asioihin 
samoin kuin sen nojalla syntyneiden saamisten 
takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä muihin 
ehtoihin kuten myös maatilalain muun toi
meenpanon osalta noudatettaisiin maatilalain 
säännöksiä ja sen lain nojalla tehtyjen sopi
musten ehtoja. 

58 §. Aikaisemmat panttioikeudet. Pykälä 
vastaa maatilalain 96 ja 97 §:ää ja sen tarkoi
tuksena on turvata valtion saamiset säätämällä 
panttioikeus katkeamattomaksi uuden lain voi
maantulosta huolimatta. 

59 §. Eräät aikaisemman lainsäädännön mu
kaiset toimenpiteet ja oikeussuhteet. Pykälässä 
lueteltujen maatilalakia edeltäneiden lähinnä 
maankäyttöön liittyvien lakien vielä mahdolli
sesti, esimerkiksi valitusten tai omistussuhtei
den selvittelyn johdosta keskeneräiseen täytän
töönpanoon, sovellettaisiin maatilalain 92 ja 
95-97 §:iä. 

Pykälän 2 momentin mukaan asetuksella 
voitaisiin antaa menettelytapoja koskevia maa
tilalaista ja 1 momentissa tarkoitetusta muusta 
lainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä. 

60 §. Viittaussäännökset. Maatalouden ra
kenteen kehittäminen on suoritettu vuodesta 
1977 lähtien maatilalain perusteella. Maatila
lain antamisen jälkeen säädetyissä maatalou
teen liittyvissä laeissa on, mikäli asiaa ei ole 
kirjoitettu säädöksiin, viitattu maatilalakiin. 
Tällaisia lakeja ovat muun muassa laki pakko
huutokaupalla myytyjen kiinteistöjen lunasta
misesta valtiolle (23/38), maatalousyrittäjien 
eläkelaki (467 /69), luopumiseläkelaki (16/74), 
laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä 
tapauksissa (1011/84), laki maidon väliaikaisis-
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ta tuotantokiintiöisiä (570/84), laki pellonrai
vausmaksusta (602/87), laki vuoden 1987 sato
vahinkojen johdosta myönnettävistä korkotu
kilainoista (882/87), perintökaari (40/65) sekä 
leimaverolaki (662/43). Näiden lakien ja niiden 
perusteella annettujen asetusten osalta ehdote
taan pykälän 1 momentissa säädettäväksi, että 
milloin muualla laissa on viitattu maatilalakiin, 
on noudatettava maaseutuelinkeinolakia, jollei 
erikseen ole toisin säädetty. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Lakiehdotukseen on otettu voimassa olevan 
lainsäädännön edellyttämät säännökset siitä, 
mistä asioista voidaan säätää tarkemmin ase
tuksella, sekä siitä, millä viranomaisella on 
oikeus tarvittaessa antaa lakia ja asetusta tar
kempia määräyksiä. 

Tarkempien säännösten antaminen asetuk
sella on katsottu monelta osin tarpeelliseksi, 
koska laki on laadittu puhelain muotoon. Ase
tuksella säädetään muun muassa maatilaksi 
katsottavaa vuokra-aluetta koskevan vuokra
sopimuksen vähimmäispituudesta (4 § 2 
mom.), tuen saajan muusta kuin maaseutuelin
keinolain mukaisesta toiminnasta saamien tu
lojen enimmäismääristä (8 § 3 mom.), vyöhy
kejaosta (10 §), tuettavalle yritystoiminnalle 
asetettavista kokovaatimuksista (13 § 4 mom.), 
alle 35-vuotiaille viljelijöille myönnettävän 
aloittamisavustuksen myöntämisperusteista 
(14 § 2 mom.), maatilojen investointiavustuk
sen myöntämisperusteista (15 § 1 mom.), 
maanostolainan myöntämisperusteista (16 § 1 
mom.), vaiheittaiseen sukupolvenvaihdokseen 
liittyvistä eräistä tuen saamisen edellytyksistä 
(16 § 2 mom.), lisäalueen enimmäisetäisyydestä 
(17 § 1 mom.), maatilojen investointien sekä 
asuinympäristön kuntoonpanosta aiheutuvien 
kustannusten lainoituksesta (18 § 1 ja 2 
mom.), pienyritystoiminnan investointiavus
tuksen (19 § 1 mom.), käynnistysavustuksen 
(20 § 1 mom.) ja kehittämisavustuksen myön
tämisperusteista (21 §), asuntolainan myöntä
misperusteista (23 §), asuntotilan lainoitukses
ta (25 §), lainan myöntämisestä valtionvastuul
la (27 § 1 mom.), korkotuen takaisin perimi
sestä (28 § 4 mom.), lainan takaisinmaksu
ajoista, lyhennysten ja korkojen kannosta, 
maksujen suorittamisen alkamisajankohdasta, 
maksulykkäyksistä ja korkovapauden myöntä-

misestä, vähäisten saamisten suorittamisesta 
yhdellä kertaa sekä muista lainaehdoista (29 § 
3 mom.), luottolaitokselle aiheutuvien lainan
hoitokulujen korvaamisesta (30 § 1-3 mom.), 
käyttösuunnitelman laatimisesta (41 § 2 
mom.), valtion ja yksityisen henkilön välisistä 
kauppakirjoista (44 § 1 mom.), viranomaisista 
ja henkilöistä, joita saadaan käyttää apuna 
lain täytäntöönpanossa (47 § 2 mom.), avus
tusten takaisin perimisen perusteista (49 §), 
lainojen irtisanomisperusteista (50 § 1 ja 2 
mom.), irtisanomis- ja viivästyskoroista (51 §) 
sekä lain täytäntöönpanosta (54 §). 

Tarkempien määräysten antamista on dele
goitu asetusta aiemmalle tasolle eli lähinnä 
keskusvirastolle silloin, kun riittävän täsmällis
ten säännösten antaminen lailla tai asetuksella 
on katsottu lakiteknisesti epätarkoituksenmu
kaiseksi tai kun se on muutoin katsottu perus
telluksi. 

Maatilahallitukselle on annettu toimivaltaa 
aineellisoikeudellisten määräysten antamiseen 
seuraavien asiaryhmien osalta: 

Lain soveltaminen poikkeuksellisesti kaava
alueilla (11 § 2 mom.), maatilan pirstominen 
(12 § 4 mom.), maatilan käyvän hinnan mää
rittäminen (17 § 2 mom.), pienyritystoimintaan 
hankittavan kiinteistön kauppahinnan poik
keuksellinen rahoittaminen (22 § 1 mom.), lai
nan myöntäminen valtion vastuulla (27 § 1 
mom.), lainan hyväksyminen korkotukilainak
si (28 § 2 mom.), varojen ohjaus (32 § 1 
mom.), kehittämisrahaston varojen käyttö tut
kimustoimintaan (32 § 2 mom.), rakentamisen 
ohjaaminen sekä yksikkökustannusten vahvis
taminen (32 § 3 mom.), valtiontakauksen 
myöntäminen (33 § 1 mom.), vastavakuuksien 
hyväksyminen (34 §), valtionmaan hankkimi
nen ja vaihtaminen (36 §)ja maatilahallituksen 
hallinnassa olevan maan siirtäminen uusjaossa 
käytettäväksi (43 § 2 mom.). 

Muulta osin viranomaisille on annettu oi
keus antaa ainoastaan lain toimeenpanossa 
tarpeellista menettelyä koskevia määräyksiä. 

3. Lain voimaantulo 

Maaseutuelinkeinolaki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan vuoden 1991 alusta. Sillä kumottaisiin 
voimassa oleva maatilalaki siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Kun säädettävä laki 
sisältää mahdollisuuden lainoittaa myös maa
taloustuotevarastoja koskevia investointeja, 
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ehdotetaan maataloustuotevarastojen korkotu
kilainoista annettu laki kumottavaksi samasta 
ajankohdasta. Viimeksi mainittua lakia olisi 
kuitenkin sovellettava ennen maaseutuelinkei
nolain voimaantuloa myönnettyihin lainoihin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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Maaseutuelinkeinolaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Tavoitteet 

Tämän lain tavoitteena on parantaa maatila
talouden rakennetta ja toimintaedellytyksiä 
sekä edistää ja monipuolistaa maaseudun elin
keinotoimintaa. 

Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota: 

1) tuottavuuden lisäämiseen, tuotannonteki
jöiden järkiperäisen käytön ja maatilojen yh
teistoiminnan edistämiseen, hankkeiden talou
dellisuuteen ja tuotantopoliittiseen tarkoituk
senmukaisuuteen sekä yrityskoon suurentami
seen ja tilojen kehittämiseen taloudellisina ko
konaisuuksina; 

2) pääomarakenteen parantamiseen ja rahoi
tuskustannusten alentamiseen; 

3) maatilatalouden ja muiden maaseutuelin
keinojen tasapainoiseen alueelliseen kehittämi
seen; 

4) viljelijäväestön ikärakenteen parantami
seen ja sukupolvenvaihdosten edistämiseen; 

5) asunto-olojen kehittämiseen sekä asuin- ja 
työympäristön parantamiseen; sekä 

6) ympäristönäkökohtiin. 

2 § 

Keinot 

Tämän lain mukaisten tavoitteiden toteutta
miseksi voidaan myöntää avustusta, lainaa, 
korkotukea ja valtiontakausta. Lisäksi voidaan 
hankkia ja luovuttaa maata sekä suorittaa 
muita toimenpiteitä sen mukaan kuin jäljem
pänä tässä laissa säädetään. 

3 § 

Lain sove/tamisa/a 

Tämän lain mukaista tukea voidaan myön
tää maatilatalouteen ja jäljempänä tarkoitet
tuun maaseudun pienyritystoimintaan. Maa
seudun olemassa olevan asuntokannan hyö
dyntämiseksi voidaan tukea myöntää myös 
asuntotilojen hankintaan. 

4§ 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maatilalla yhden tai useamman tilan tai 

tilanosan muodostamaa maatilataloudellista 
kokonaisuutta, joka kuuluu samalle omistajal
le tai yhteisesti samoille omistajille taikka vai
heittaisessa omistajanvaihdoksessa eri omista
jille; 

2) maatilataloudella varsinaista maataloutta, 
erikoismaataloutta ja metsätaloutta; 

3) erikoismaata/oudella puutarha- ja taimi
tarhaviljelyä, turkistarhausta, hevostaloutta, 
kalanviljelyä ja mehiläishoitoa tai muuta näi
hin rinnastettavaa toimintaa; 

4) maaseudun pienyritystoiminnalla muuta 
kuin 2 kohdassa tarkoitettua luonnon jatku
vaan tuottokykyyn perustuvaa yritystoimintaa 
sekä alkutuotannon yhteydessä harjoitettua 
muuta yritystoimintaa, joka työllistää yrittäjän 
ja hänen perheenjäsentensä lisäksi muita hen
kilöitä, alkutuotanto mukaan luettuna, enin
tään kolmea vuosityöpaikkaa vastaavasti; 

5) asuntotilalla tilaa tai aluetta, joka sillä 
olevine rakennuksineen ensisijaisesti soveltuu 
käytettäväksi pysyväisluonteiseen asumiseen; 

6) kunnan maatalousviranomaisella maata
louslautakuntaa tai muuta maatalouslautakun
nista annetun lain (1276/88) 1 §:ssä tai 3 §:n 3 
momentissa tarkoitettua vastaavaa toimielintä 
tai viranhaltijaa, jollei vapaakuntakokeilusta 
annetusta laista (718/88) muuta johdu; 
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7) luottolaitoksella osuuspankkeja, säästö
pankkeja ja liikepankkeja sekä niiden konser
niin kuuluvia yhteisöjä samoin kuin kiinnitys
luottopankkeja, luotto-osakeyhtiöitä ja Suo
men Hypoteekkiyhdistystä; sekä 

8) keskusrahalaitoksella Osuuspankkien Kes
kuspankki Oy:tä, Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankkia, Suomen Hypoteekkiyhdistystä 
ja muiden liikepankkien pääkonttoreita. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun 
omistajaan rinnastetaan myös se, joka hallitsee 
tilaa tai tilanosaa pitkäaikaisen vuokrasopi
muksen nojalla. Vuokrasopimuksen vähim
mäispituudesta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

5 § 

Yritysmuoto 

Tämän lain mukaista tukea voidaan myön-
tää: 

1) luonnolliselle henkilölle; 

2) usealle luonnolliselle henkilölle yhteisesti; 

3) sellaiselle luonnollisten henkilöiden muo
dostamalle avoimelle yhtiölle, kommandiittiyh
tiölle, osuuskunnalle ja osakeyhtiölle, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on tämän lain mu
kaisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen; 
sekä 

4) yhteismetsän osakaskunnalle. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä avoimelle 
yhtiölle, kommandiittiyhtiölle ja osuuskunnalle 
on, että avoimen yhtiön yhtiömiehet, komman
diittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tai 
osuuskunnan jäsenet itse työhön osallistuen 
harjoittavat tuettavaa elinkeinotoimintaa. Osa
keyhtiön osalta on edellytyksenä, että yli puo
let osakeyhtiön äänivallasta on sellaisten henki
löiden omistuksessa, jotka itse työhön osallis
tuen harjoittavat tuettavaa elinkeinotoimintaa 
ja että näillä henkilöillä yhtiöjärjestyksen mu
kaan on oikeus määräajassa lunastaa osake sen 
siirryttyä muun saannon kuin perinnön, testa
mentin tai osituksen nojalla muulle kuin yhtiön 
osakkaalle. 

Tätä lakia sovelletaessa katsotaan yhdeksi 
henkilöksi aviopuolisot ja avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävät, tulo- ja varallisuusverolain 
(1240/88) 7 §:n 3 momentissa tarkoitetut hen
kilöt. 

6 § 

Asuminen 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
yrittäjä asuu yrityksen sijaintipaikalla tai sen 
läheisyydes·sä, ottaen kuitenkin huomioon, että 
asumisetäisyyden tulee olla tilan tai yrityksen 
hoidon kannalta tarkoituksenmukainen. Sama 
koskee avoimen yhtiön yhtiömiehiä, kom
mandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä ja 
osuuskunnan jäseniä sekä osakeyhtiön osalta 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. 
Tilapäinen poissaolo asuinpaikalta ei ole estee
nä tuen myöntämiselle. 

Asumisvaatimuksesta silloin, kun tilan omis
taa useampi kuin yksi luonnollinen henkilö, 
säädetään asetuksella. Lisäksi asetuksella anne
taan tarkemmat säännökset sallitusta asumis
etäisyydestä sekä siitä, milloin poissaolo yri
tyksen sijaintipaikalta katsotaan tilapäiseksi. 

7 § 

Taloudelliset edellytykset 

Tukea voidaan myöntää sellaiselle yrityksel
le, jolla katsotaan olevan edellytykset jatku
vaan kannattavan toiminnan harjoittamiseen 
ja jonka tukemista voidaan pitää 1 §:ssä sääde
tyt periaatteet huomioon ottaen tarkoituksen
mukaisena. Yrityksen toiminnan kannattavuu
den arviointia ei kuitenkaan edellytetä, jos 
kysymyksessä on asuntolainoitus tai työsuoje
lun kannalta tarpeellinen investointi. 

8 § 

Henki/6kohtaiset edellytykset 

Tämän lain mukaisista toimenpiteistä voi, 
jollei kysymys ole 24 §:ssä tarkoitetusta avus
tuksesta tai 25 §:ssä tarkoitetusta lainasta, 
päästä osalliseksi vain sellainen henkilö, joka 
kokonaan tai osaksi saa toimeentulonsa tämän 
lain mukaisesta elinkeinotoiminnasta. Tuen 
saamisen edellytyksenä on myös, että henkilö 
on taloudelliselta asemaltaan, olosuhteiltaan ja 
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sellainen, 
että hänen tukemistaan voidaan pitää tarkoi
tuksenmukaisena ja että hän on perehtynyt 
tuettavan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. 
Tukea myönnettäessä huomiota on kiinnitettä
vä yrittäjän koulutuksen ja kokemuksen kautta 
saamaan riittävään ammattitaitoon. 

Muuta tukea kuin 23 §:ssä tarkoitettua asun
tolainaa ja 24 §:ssa tarkoitettua avustusta 
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asuinrakennukseen ei saa myöntää 65 vuotta 
täyttäneelle. Myöskään asuntolainaa uuden ra
kennuksen rakentamiseen ei kuitenkaan saa 
myöntää 65 vuotta täyttäneelle. Edellä 5 §:n 3 
momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta 
otetaan huomioon nuoremman ikä. Alaikäinen 
voi päästä osalliseksi tämän lain mukaisista 
toimenpiteistä vain, jos hän on solminut avio
liiton tai jos hän on yrityksen yhteisomistaja 
yhdessä vanhempiensa tai heistä jommankum
man kanssa taikka jos on olemassa muita 
erityisiä syitä. 

Tuettavan henkilön muusta ammatista kuin 
tässä laissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan 
harjoittamisesta saarnat tulot eivät saa olla 
asetuksella vahvistettavaa määrää suuremmat. 

Myönnettäessä tukea 5 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetuille yhteisöille, on yrityksen 
toimintaan omatoimisesti osallistuvien henki
löiden täytettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut 
ehdot. 

9§ 

Muu valtion rahoitustuki 

Jos samaan hankkeeseen on myönnetty val
tion tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista avus
tusta, lainaa, korkotukea tai muuta näihin 
verrattavaa tukea, tämän lain mukaista tukea 
voidaan myöntää kyseiseen hankkeeseen enin
tään sellainen määrä, että se muun myönnetyn 
tuen kanssa ei ylitä tämän lain mukaista enim
mäismäärää. 

10§ 

Vyöhykejako 

Tämän lain mukaisen tuen määräämistä var
ten maa jaetaan neljään vyöhykkeeseen siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

2 luku 

Soveltamisalan rajoitukset 

11§ 

Soveltaminen kaava-alueilla 

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta aluee
seen: 

1) jolla on voimassa asemakaava tai joka on 
rakennuskiellossa asemakaavan laatimista var
ten; 

2) joka rakennuskaavassa on osoitettu mui
hin kuin maa- ja metsätaloudellisiin tarkoituk
siin; tai 

3) joka rantakaavassa tai vahvistetussa yleis
kaavassa on osoitettu muuhun kuin tuettavan 
yritystoiminnan mukaiseen käyttötarkoituk
seen. 

Maatilahallituksen määräämissä tilanteissa 
voidaan tämän lain mukaisia etuuksia antaa 
myös 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla, jos 
siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa kaavan 
toteutumiselle. Asiasta on tällöin pyydettävä 
kunnanhallituksen lausunto. 

12 § 

Pirstominen 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
yrityksen muodostamaa maatilataloudellista 
kokonaisuutta ole hakijan tai hänen vanhem
piensa toimesta kymmenen vuoden aikana en
nen tuen myöntämistä haitallisesti pirstottu. 

Maatilataloudellista kokonaisuutta ei katso
ta haitallisesti pirstotuksi, jos: 

1) toimenpide on johtunut alueen luovutta
misesta muihin kuin maa- ja metsätaloudelli
siin tarkoituksiin; 

2) toimenpide on huomattavasti parantanut 
alueen muiden tilojen tilussijoitusta eikä olen
naisesti heikennä tuen hakijan tilakokonaisuut
ta; 

3) kysymys on maatilalla vastaisuudessa har
joitettavan yritystoiminnan kannalta epäolen
naisesta tai tarpeettomasta alueesta; 

4) toimenpiteen voidaan katsoa johtuneen 
pakottavista taloudellisista vaikeuksista; tai 

5) maatilaan kuuluvan tilan tai tilanosan 
luovuttaminen on perusteltua omistus- tai hal
lintaoikeuden siirtämiseksi tilanpidon jatkajat
Ie useammalla kuin yhdellä luovutuksella (vai
heittainen omistajanvaihdos). 

Maatilaa ei katsota haitallisesti pirstotuksi, 
jos siihen kuuluva vuokrattu alue poistuu haki
jan hallinnasta. 

Maatilahallitus voi antaa ennakkotiedon ja 
tarkempia määräyksiä siitä, milloin maatilata
loudellinen kokonaisuus katsotaan pirstotuksi. 
Maaseutupiiri voi antaa mainitun ennakkotie
don maatilahallituksen määräämissä tapauksis
sa. 
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13 § 

Yrityskoko 

Tämän lain mukaista tukea voidaan myön
tää: 

1) sellaiselle maatilalle, jota voidaan hoitaa 
pääasiassa viljelijän ja hänen perheenjäsenten
sä työllä; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske 
erikoismaataloutta harjoittavaa maatilaa eri
koismaatalouden osalta; ja 

2) edellä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettuun maaseudun pienyritystoimintaan. 

Tämän lain mukaan tuettavan yritystoimin
nan enimmäiskokoa arvioitaessa on huomiota 
kiinnitettävä työvoiman määrän lisäksi liike
vaihtoon. 

Yrityksen vähimmäiskoon on oltava sellai
nen, että yrityksellä 7 §:ssä tarkoitetuin tavoin 
voidaan katsoa olevan edellytykset kannatta
vaan toimintaan. Yksinomaan metsätaloutta 
harjoittavatie maatilalle tämän lain mukaista 
tukea voidaan myöntää vain, jos tilan kestävä 
hakkuumäärä on vähintään 150 kuutiometriä 
vuodessa. 

Tuettaville yrityksille asetettavista kokovaa
timuksista säädetään tarkemmin asetuksella. 

3 luku 

Maatilatalouden rahoittaminen 

14 § 

Aloittamisavustus 

Aloittamisavustusta maatilan tilanpidon 
aloittamiseen voidaan myöntää ensimmäisen 
maatilansa omistukseensa tai hallintaansa alle 
35-vuotiaana saaneelle taikka vaiheitiaisessa 
omistajanvaihdoksessa vähintään yhden kol
masosan maatilasta omistukseensa alle 35-vuo
tiaana saaneelle viljelijälle. Puolisoista otetaan 
huomioon nuoremman ikä. Aloittamisavustus 
voidaan myöntää myös 5 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetulle yhteisölle, jos yhteisön 
kaikki jäsenet täyttävät edellä tässä momentis
sa säädetyt tuen myöntämisen perusteet. 

Aloittamisavustus myönnetään valtion tulo
ja menoarviossa osoitetuista määrärahoista 
asetuksella tarkemmin säädettävin perustein. 

15 § 

Maatilojen investointiavustus 

Investointiavustusta voidaan myöntää ase
tuksella tarkemmin säädettävin perustein val
tion tulo- ja menoarviossa osoitetuista määrä
rahoista maatilatalouden tuotannollisiin inves
tointeihin sekä tuotantotoiminnan edellyttä
miin ympäristön- ja työsuojelullisiin investoin
teihin enintään 60 prosenttia hyväksyttävistä 
kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää 
myös suunnittelukustannuksiin. 

Erikoismaatalouteen voidaan myöntää myös 
19-21 §:ssä tarkoitettuja avustuksia. 

16 § 

Maanostolainoitus 

Maanostolainaa maatilan, sen osuuden tai 
lisäalueen hankintaan voidaan asetuksella tar
kemmin säädettävin perustein myöntää enin
tään 75 prosenttia hankintahinnasta. Maatilan 
tai sen osuuden hankinnan yhteydessä voidaan 
lainaittaa myös irtaimiston hankintaa. Maan
ostolainaa voidaan myöntää myös maatilasta 
johtuvan tasingon ja lakiosan täydennyksen 
suorittamista varten. 

Haettaessa lainaa maatilan vaiheitiaiseen 
omistajanvaihdokseen tai muuhun tarkoituk
seen vaiheittaisen omistajanvaihdoksen kes
täessä on lainahakemukseen liitettävä luovutta
jan sitoumus siitä, että hän ei luovuta maatilas
ta itselleen jäävää osaa muulle kuin tilanpidon 
jatkajalle. Jos luovuttaja rikkoo tässä momen
tissa tarkoitetun sitoumuksen, voidaan maatila 
sen estämättä, mitä 12 §:n 2 momentin 5 koh
dassa säädetään, katsoa haitallisesti pirstotuk
si. Muista vaiheittaiseen omistajanvaihdokseen 
liittyvistä lainoitus- ja avustustoimenpiteiden 
edellytyksistä säädetään asetuksella. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua sitoumusta 
ei kuitenkaan tarvita, jos luovuttaja on tehnyt 
perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 3 momentissa 
tarkoitetun sopimuksen omistamansa maatilan 
osan luovuttamisesta soveliaalle tilanpidon jat
kajalle. 

17 § 

Eräät maanostolainan myöntämisedellytykset. 
Yhteismetsän maanostolaina 

Maanostolainaa lisäalueen hankkimiseksi 
maatilaan voidaan myöntää vain, jos lisä
alueen hankintaa voidaan pitää maan käytön 



1990 vp. - HE n:o 66 41 

ja muodostuvan tilakokonaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaisena. Lainaa lisäalueen 
hankkimista varten voidaan myöntää myös 
tulevalle tilanpidon jatkajalle. Lainoitettavan 
lisäalueen enimmäisetäisyydestä säädetään ase
tuksella. 

Sellaisen hankinnan rahoittamiseen, jossa 
hankittavan omaisuuden luovutushinta maati
lataloudellisiin tarkoituksiin käytettynä ilmei
sesti ylittää paikkakunnan käyvän hinnan tai 
joka on kannattavuuden kannalta epätarkoi
tuksenmukainen, ei maanostolainaa saa myön
tää. Maatilahallituksen tulee tarvittaessa antaa 
tarkempia määräyksiä tässä momentissa tar
koitetun hinnan määrittämisestä eri osissa 
maata. 

Maanostolainaa voidaan myöntää myös yh
teismetsän osakaskunnalle yhteismetsäosuuden 
tai metsätalouden harjoittamiseen soveltuvan 
maan hankkimista varten. 

18 § 

Maatilojen investointien lainoitus 

Maatiloille tarpeellisten investointien rahoit
tamiseen voidaan myöntää lainaa enintään 80 
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. 
Maatilojen tuotantorakennusten rakentamisen, 
peruskorjauksen ja laajentamisen rahoitukseen 
myönnettävillä investointilainoilla lainoitetta
viin kustannuksiin saadaan sisällyttää myös 
asuinympäristön kuntoonpanosta aiheutuvia 
kustannuksia siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Jos samaan kohteeseen myönnetään sekä 
avustusta että lainaa, saa niiden yhteismäärä 
olla enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä 
kustannuksista. Lainojen prosenttimääristä ja 
alueellisesta porrastuksesta säädetään tarkem
min asetuksella. 

4 luku 

Maaseudun pienyritystoiminnan rahoittaminen 

19 § 

Pienyritystoiminnan investointiavustus 

Maaseudun pienyritystoiminnassa tarpeelli
sen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muu
tos- ja parannustöihin, toiminnan aloittamises
sa välttämättömän vaihto-omaisuuden hankin
taan, ympäristönsuojelun tehostamiseen sekä 
eläinkannan monipuolistamiseen voidaan 
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myöntää investointiavustusta enintään 55 pro
senttia hyväksyttävistä kustannuksista valtion 
tulo- ja menoarviossa osoitettavista määrära
hoista sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Avustusta ei myönnetä kiinteistön hankin
taan. 

20 § 

Käynnistysavustus 

Avustusta maaseudun pienyritystoiminnan 
käynnistämiseen voidaan, sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään, myöntää val
tion tulo- ja menoarviossa osoitetuista määrä
rahoista enintään 55 prosenttia yrityksen aloit
tamisen tai laajentamisen aiheuttamien enna
konpidätysten alaisten palkkojen ja välillisten 
työvoimakustannusten hyväksyttävästä yhteis
määrästä. Välillisten työvoimakustannusten 
määräksi katsotaan 25 prosenttia mainituista 
palkoista. Yrittäjän itsensä osalta käynnistys
avustusta myönnetään kuitenkin asetuksella 
tarkemmin säädettävin tavoin palkkakustan
nuksista riippumaton määrä. 

Käynnistysavustusta myönnetään tuotanto
toiminnan aloittamista tai laajennetun tuotan
totoiminnan aloittamista seuraavilta enintään 
kolmelta 12 kalenterikuukauden pituiselta 
käynnistysvuodelta. 

21 § 

Pienyritystoiminnan kehittämisavustus 

Avustusta maaseudun pienyritystoiminnan 
kehittämiseen voidaan, sen mukaan kuin ase
tuksella tarkemmin säädetään, myöntää val
tion tulo- ja menoarviossa osoitetuista määrä
rahoista enintään 75 prosenttia niistä hyväksyt
tävistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tuot
teiden, tuotantomenetelmien, markkinoinnin, 
yritysten tarvitseman koulutuksen ja yritysjoh
don kehittämishankkeiden sekä ympäristön
suojelun rahoituksesta. 

22 § 

Pienyritystoiminnan lainoitus 

Maaseudun pienyritystoiminnassa tarpeelli
sen käyttö- ja vaihto-omaisuuden hankintaan 
voidaan myöntää lainaa enintään 50 prosenttia 
hyväksyttävien kustannusten määrästä. Lainaa 
voidaan myöntää myös pysyväisluonteiseksi 
käyttöpääomaksi. Erityisestä syystä lainaa voi-
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daan myöntää myös kiinteistön hankintaan 
siten kuin maatilahallitus tarkemmin määrää. 

Lainan ja investointiavustuksen yhteismäärä 
voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen koko
naiskustannuksista. 

5 luku 

Asuntorahoitus 

23 § 

Asuntolaina 

Asuntolainaa voidaan, sen mukaan kuin ase
tuksella tarkemmin säädetään, myöntää asuin
rakennusten rakentamista, laajentamista ja pe
ruskorjausta sekä asuinympäristön kuntoonpa
noa varten enintään 60 prosenttia hyväksyttä
vien kustannusten määrästä. Kulttuurihistorial
lisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan ra
kennuksen laajentamiseen, peruskorjaamiseen 
tai kuntoonpanoon lainaa voidaan kuitenkin 
erityisestä syystä myöntää enintään 80 prosent
tia. 

24 § 

Avustus asuinrakennukseen 

Heikossa taloudellisessa asemassa olevalle 65 
vuotta täyttäneelle henkilölle voidaan asunto
lainan lisäksi myöntää avustusta asuinraken
nuksen peruskorjausta ja laajentamista sekä 
asuinympäristön parantamista varten, jos 
avustuksen kohteena oleva asunto on lainan
saajan omassa vakinaisessa asuinkäytössä. 

Avustuksen määrä on enintään 50 prosenttia 
hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen ja 
lainan yhteismäärä saa olla enintään 85 pro
senttia hyväksyttävien kustannusten määrästä. 

Avustuksen saajan ei tarvitse omatoimisesti 
viljellä tilaa. 

25 § 

Asuntotilan lainoitus 

Asuntotilan hankintaan voidaan myöntää 
maanostolainaa enintään 50 prosenttia omai
suuden hankintahinnasta sen mukaan kuin ase
tuksella tarkemmin säädetään. 

6 luku 

Valtion lainoitus ja korkotukilainoitus 

26 § 

Valtionlainat 

Luottolaitokset voivat myöntää lainoja maa
tilahallituksen osoittamista maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoista (valtionlainat). 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
myönnetyn lainan korko on ensimmäisellä vyö
hykkeellä neljä prosenttia, toisella vyöhykkeel
lä viisi prosenttia, kolmannella vyöhykkeellä 
kuusi prosenttia ja neljännellä vyöhykkeellä 
seitsemän prosenttia. Lainan korkoa voidaan 
tarkistaa aikaisintaan kuudennen lainavuoden 
alusta enintään kahdella prosenttiyksiköllä lai
nan myöntämisen jälkeen yleisessä korkotasos
sa tapahtuneita muutoksia vastaavasti. Koron 
tarkistamisesta päättää valtioneuvosto. Val
tionlaina ja sen korko on luottolaitoksen mak
settava valtiolle sitä mukaa kuin lainan saajat 
suorittavat velkaansa luottolaitokselle. 

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. 

27 § 

Valtionvastuu 

Se osa myönnettävästä valtionlainasta, joka 
ylittää määrän, jonka luottolaitos voi myöntää 
asetettua vakuutta vastaan, saadaan maatila
hallituksen päätöksellä jättää valtion vastuulle. 
Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 
33 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

Lainansaajan lyhentäessä lainaansa katso
taan valtion ja luottolaitoksen välisessä selvit
telyssä valtion vastuulla oleva osa lainasta 
ensiksi suoritetuksi. Jos lainan vakuutena ole
va omaisuus myydään ulosottotoimin tai muu
tetaan rahaksi konkurssimenettelyssä, katso
taan huutokauppahinnasta lainan maksami
seen tulevalla määrällä kuitenkin ensin lyhen
netyksi luottolaitoksen vastuulla olevaa osaa 
lainasta. Jos lainansaajalle on myönnetty 
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useampia tässä laissa tarkoitettuja valtionlai
noja samasta luottolaitoksesta, käsitellään lai
noja valtion ja luottolaitoksen välisessä selvit
telyssä niin kuin ne olisi myönnetty yhtenä 
lainana. 

28 § 

Korkotukilainat 

Luottolaitokset voivat myöntää lainoja, joi
den osalta valtio maksaa luottolaitoksille kor
kotukea (korkotukilainat). Luottolaitoksen 
korkotukilainasta perimä korko saa olla enin
tään sen koron suuruinen, jota luottolaitos 
kulloinkin soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin 
myönnettäviin lainoihin. Kokonaiskorko voi 
sisältää myös korkotukilainojen myöntämises
tä ja hoitamisesta aiheutuvat ylimääräiset kus
tannukset. 

Maatilahallituksella on oikeus olla hyväksy
mättä lainaa korkotukilainaksi, jos lainan ko
konaiskorko poikkeaa 1 momentissa tarkoite
tusta korosta. Luottolaitos on velvollinen anta
maan maatilahallituksen pyytämän selvityksen 
koron määräytymisestä. 

Valtion maksaman korkotuen suuruus on 50 
prosenttia luottolaitoksen perimästä korosta. 
Korkotuki maksetaan valtion tulo- ja menoar
viossa tarkoitukseen osoitetuista varoista. 

Korkotuki voidaan periä osaksi tai koko
naan takaisin lainansaajalta asetuksessa tar
kemmin säädettävin perustein. 

29 § 

Lainoitusta koskevia yleisiä säännöksiä 

Lainan laina-aika on enintään 30 vuotta. 
Tuotantorakennuksen ja asuinrakennuksen 

rakentamiseen, peruskorjaukseen ja laajenta
miseen sekä maanostoon myönnetyt valtionlai
nat ovat kaksi ensimmäistä lainavuotta korot
tomat. Korkoa ei myöskään peritä siltä ajalta, 
joksi on myönnetty lykkäystä korkojen maksa
miseen. 

Laina-ajoista, lainan lyhennysten ja koron 
kannosta, maksujen suorittamisen alkamis
ajankohdasta, lykkäyksen tai valtionlainan 
korkovapauden myöntämisestä, pääomamää
rältään vähäisen saamisen suorittamisesta yh
dellä kertaa tai muutoin säännönmukaista ly
hyemmässä ajassa sekä muista lainaehdoista 
säädetään tarkemmin asetuksella. 

Maatilahallitus voi antaa lakia ja asetusta 

tarkempia määräyksiä lykkäyksen myöntämi
sestä. 

30 § 

Luottolaitokselle aiheutuvien kulujen 
korvaaminen 

Luottolaitokselle suoritetaan 26 §:n mukai
sen lainoituksen aiheuttamista kuluista kor
vausta, jonka suuruudesta ja maksuehdoista 
säädetään asetuksella. 

Maatilahallitus voi asetuksessa tarkemmin 
säädettävin perustein periä 1 momentissa tar
koitetun korvauksen osaksi tai kokonaan ta
kaisin valtiolle. 

31 § 

Lainapäätös 

Ennen kuin luottolaitos päättää lainan 
myöntämisestä, on lainahakemuksesta, sen 
mukaan kuin maatilahallitus tarkemmin mää
rää, hankittava maaseutupiirin tai kunnan 
maatalousviranomaisen sekä tarvittaessa vesi
ja ympäristöpiirin lausunto. 

Lainahakemus on maatilahallituksen mää
räämissä tapauksissa ennen sen ratkaisemista 
tarkastettava maatilahallituksen määräämällä 
tavalla. Lainatarkastus suoritetaan keskusraha
laitoksessa. Maatilahallitus antaa tarkemmat 
määräykset siitä, miten laina hyväksytään 
myönnettäväksi maaseutupiirin tai kunnan 
maatalousviranomaisen lausunnon perusteella 
silloin, kun lainatarkastusta ei suoriteta. Maa
tilahallitus voi määrätä, että lainan myöntämi
sen edellytyksiä koskeva asia on saatettava 
maatilahallituksen ratkaistavaksi. 

Luottolaitoksen on ilmoitettava lainan 
myöntämisestä maaseutupiirille ja kunnan 
maatalousviranomaiselle. 

32 § 

Varojen ohftJUS 

Maatilahallitus huolehtii maatilatalouden ke
hittämisrahaston lainoitukseen käytettävissä 
olevien varojen sekä korkotukilainojen ja 
avustusten ohjaamisesta antamalla lainojen ja 
avustusten tasapuolisen ja yhtenäisen käsitte
lyn kannalta tarpeellisia, asetusta ja maatilata
louden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmaa 
tarkempia määräyksiä. Määräykset annetaan 
varojen määrällisestä, alueittaisesta, toimialoit
taisesta ja kohderyhmittäisestä ohjaamisesta 
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siten, että 1 §:ssä tarkoitetut tavoitteet tulevat 
huomioon otetuiksi. 

Maatilahallitus päättää myös määrääminsä 
ehdoin maatilatalouden kehittämisrahaston va
rojen käyttämisestä maatilatalouden ja maa
seudun muun pienyritystoiminnan kehittämistä 
koskevien tutkimusten ja selvitysten suoritta
miseen sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Maatilahallitus antaa tätä lakia ja sen nojal
la annettavaa asetusta tarkemmat määräykset 
tämän lain nojalla tuettavasta rakentamisesta 
ja vahvistaa tarvittavilta osin siinä hyväksyttä
vät yksikkökustannukset. 

7 luku 

Valtiontakaus 

33 § 

Valtiontakauksen myöntäminen 

Maatilahallitus voi valtion puolesta antaa 
omavelkaisia takauksia tässä laissa tarkoitettu
jen yritysten käyttöomaisuusinvestointeja ja 
käyttöpääomaa varten ottamien kotimaisten 
normaalikorkoisten ja korkotukilainojen pää
oman, koron ja luottoehtojen mukaisten mui
den maksusuoritusten vakuudeksi. 

Valtiontakauksia myönnettäessä on kiinni
tettävä huomiota yritystoiminnan taloudellisiin 
edellytyksiin, yrityksen kehityskelpoisuuteen 
sekä yrityksen johdon kykyyn hoitaa yritystä 
menestyksellisesti. 

Takaustoiminnasta valtiolle mahdollisesti ai
heutuva tappio maksetaan maatilatalouden ke
hittämisrahaston varoista. 

34 § 

Vastavakuudet 

Valtiontakaukselle on annettava maatilahal
lituksen hyväksymä vastavakuus, jonka ei tar
vitse olla turvaava. 

Takauksia voidaan antaa vastavakuutta vaa
timatta silloin, kun vakuuksien puuttuminen, 
niiden varaaminen yrityksen toiminnan rahoit
tamiseen tai muut niihin rinnastettavat syyt sitä 
edellyttävät. 

35 § 

Takausmäärä ja -kulut 

Takausluottoja saa samanaikaisesti olla ta
kaisinmaksamatta enintään 100 miljoonan 
markan määrä, korkoja ja muita pääoman 
lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia 
mukaan lukematta. 

Valtiontakausta myönnettäessä peritään lai
nan saajalta luottolaitoksen välityksellä valtiol
le kertamaksu, jonka suuruus on 0,75 prosent
tia takauksen määrästä. Lisäksi takauksesta 
peritään vastaavasti lainansaajalta puolivuosit
tain jälkikäteen puolivuotismaksu, jonka suu
ruus on enintään 0,75 prosenttia takausluotan 
kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Maksut 
tuloutetaan maatilatalouden kehittämisrahas
toon. 

8 luku 

Maan hankkiminen ja luovuttaminen 

36 § 

Maan hankkiminen 

Maatilahallitus tai maaseutupiiri maatilahal
lituksen määräämissä rajoissa voi ostaa tämän 
lain tarkoituksiin tiloja, tilanosia, oikeuksia ja 
osuuksia. Kauppahinta ei saa ylittää käypää 
hintaa. Maatilahallitus voi ottaa vastaan myös 
lahjoituksena tai perintönä tiloja käytettäväksi 
tämän lain tarkoituksiin. 

Maatilahallituksella ja maaseutupiireillä 
maatilahallituksen määräämissä rajoissa on oi
keus vaihtaa hallinnassaan olevaa maata mui
den omistamaan tai muiden valtion virastojen 
hallinnassa olevaan maahan. Mikäli vaihdetta
vat alueet eivät arvoltaan vastaa toisiaan, kor
vataan erotus rahana. 

Jos valtio on tämän lain mukaiseen toimin
taan liittyvässä lainhuudatus- tai kiinnitysasias
sa hakijana, asiakirjat saadaan lähettää tuo
mioistuimelle, tuomiokunnan tuomarille tai 
tuomioistuimen kansliaan kirjeitse. 

37 § 

Ulosmittauskielto 

Valtion tämän lain mukaan ostamaa kiinteää 
omaisuutta ei saa ulosmitata ulosottolain 4 
luvun 26 §:n nojalla edellisen omistajan tai 
hänen saaotamiehensä velasta, josta kiinteistö 
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ei panttioikeuden nojalla tai muuten ole vas
taamassa. 

38 § 

Maan käyttäminen 

Hankituista tiloista ja alueista muodostetaan 
lisäalueita ja muita tässä laissa tarkoitetun 
toiminnan kannalta tarpeellisia alueita, osuuk
sia ja oikeuksia. Lisäksi voidaan muodostaa 
maatiloja. 

Maatiloja varten voidaan myös perustaa yh
teismetsä. Yhteismetsä on muodostettava kool
taan sekä tilusten sijainnin ja metsätalouden 
harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaisek
si. Yhteismetsää perustettaessa voidaan liittää 
tiluksia yhden tai useamman kunnan alueelta. 
Yhteismetsään voidaan perustaa rasitteita ja 
asettaa sille velvoitteita luonnonsuojelu- tai 
retkeilykäyttöä varten. Rasitteet perustetaan 
lopullisesti 43 §:ssä tarkoitetussa maanmittaus
toimituksessa ja merkitään sen jälkeen maare
kisteriin tai kiinteistörekisteriin. Velvoitteet on 
sisällytettävä yhteismetsän osakaskunnan toi
mintaa varten laadittavaan ohjesääntöön. Ra
sitteet ja velvoitteet on myös otettava huo
mioon yhteismetsän metsätaloussuunnitelmaa 
laadittaessa. 

Tämän lain mukaan luovutettavaan tilaan 
kuuluva yhteismetsäosuus saadaan liittää tilaan 
tai tiloihin riippumatta siitä, mihin tiloihin 
yhteismetsän osakastilan yksityiset tilukset on 
liitetty. Osuuden antamisen johdosta ei tilan 
manttaalia muuteta. 

39 § 

Maan luovuttaminen muihin kuin tämän 
lain mukaisiin tarkoituksiin 

Tämän lain mukaisiin tarkoituksiin hankit
tua omaisuutta voidaan käyttää muihin tarkoi
tuksiin, milloin sillä sanotuin tavoin käytettynä 
on huomattavasti suurempi arvo kuin käytetty
nä tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tai mil
loin muihin tarkoituksiin käyttäminen on sel
västi tarkoituksenmukaisempaa. 

Käytettäessä omaisuutta muihin kuin tämän 
lain mukaisiin tarkoituksiin on noudatettava, 
mitä oikeudesta luovuttaa valtion maaomai
suutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetussa 
laissa (687178) säädetään. 

40 § 

Luovutushinta 

Luovutettavan omaisuuden hinnaksi määrä
tään se paikkakunnan käypä hinta, joka omai
suudella on katsottava olevan käytettynä siihen 
tarkoitukseen johon se luovutetaan. 

41 § 

Käyttösuunnitelman laatiminen ja 
vahvistaminen 

Hankittua maata ja muuta omaisuutta kos
keva käyttösuunnitelma laaditaan asianomai
sessa maaseutupiirissä. 

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa noudatetta
vasta ilmoitus- ja muusta menettelystä sekä 
käyttösuunnitelman sisällöstä säädetään tar
kemmin asetuksella. 

Käyttösuunnitelman vahvistaa maaseutupii
ri. Yhteismetsän perustamista koskeva käyttö
suunnitelma on kuitenkin saatettava maatila
hallituksen ratkaistavaksi. Myös milloin omai
suutta on ehdotettu käytettäväksi muihin kuin 
tämän lain mukaisiin tarkoituksiin eikä maa
seutupiirillä muualla laissa olevien säännösten 
nojalla ole oikeutta luovuttaa valtion maa
omaisuutta, on käyttösuunnitelma tältä osin 
saatettava maatilahallituksen ratkaistavaksi. 

42 § 

Tiedoksiunto ja muutoksenhaku 
käyttösuunnitelman vahvistamista koskevassa 

asiassa 

Käyttösuunnitelman vahvistamista koskeva 
päätös voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi 
postitse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin ta
pahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 
päivänä sen jälkeen, kun päätös on asianosai
sen ilmoittamalla osoitteella varustettuna jätet
ty postin kuljetettavaksi. Muutoin noudatetaan 
mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa 
laissa (232/66) säädetään. 

Maaseutupiirin 41 §:n 3 momentin nojalla 
tekemään päätökseen saa hakea muutosta va
littamalla maatilahallitukseen. Maatilahallituk
sen 41 §:n 3 momentissa tarkoitettuun päätök
seen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valit
taa ei myöskään saa maaseutupiirin päätökses
tä tehdyn valituksen johdosta annetusta maati
lahallituksen päätöksestä. 

Asianasaiseksi katsotaan käyttösuunnitel
man vahvistamista koskevassa asiassa se, joka 
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on hakenut käyttösuunnitelman kohteena ole
vaa maatilaa, lisäaluetta tai muuta aluetta, 
oikeutta tai osuutta. Asianosainen on myös se 
kunta, jonka aluetta suunnitelma koskee. 

43 § 

Maanmittaustoimitukset 

Maaseutupiirin maanmittausinsinööri tai hä
nen määräyksestään maanmittausteknikko voi 
suorittaa tämän lain täytäntönpanoon liittyvän 
maanmittaustoimituksen sen mukaisesti kuin 
jakolaissa (604/51) säädetään. Yhteismetsän 
perustamisen jälkeen maaseutupiirin tulee ha
kea asianomaiselta maanmittaustoimistolta 
miiäräys yhteismetsän muodostamista tarkoit
tavan maanmittaustoimituksen suorittamiseen. 

Maatilahallitus voi jakolaissa tarkoitettujen 
toimitusmiesten esityksestä siirtää hallinnas
saan olevaa omaisuutta käytettäväksi uusjaos
sa toimitusmiesten esittämällä tavalla tämän 
lain mukaan maansaantiin oikeutettujen tilojen 
koon suurentamiseksi ja jakoalueen tilussijoi
tuksen parantamiseksi. 

Ennen kuin uusjaossa päätetään lopullisesta 
jakoehdotuksesta, on 2 momentissa tarkoite
tun omaisuuden suunnitellusta käyttämisestä 
pyydettävä maaseutupiirin lausunto ja varatta
va maaseutupiirille tilaisuus luovutussopimus
ten tekemiseen tilakoon suurentamiseen tarkoi
tetusta omaisuudesta. Muusta 2 momentissa 
tarkoitetusta omaisuudesta määrätään uusjaos
sa suoritettavaksi tilikorvaus maatilahallituk
selle. 

Tämän lain täytäntöönpanaan liittyvien 
maanmittaustoimitusten toimituskustannukset 
suoritetaan valtion varoista. Käytettäessä 
omaisuutta uusjaon yhteydessä toimituskustan
nusten suorittamiseen sovelletaan, mitä uus
jaon osalta asiasta on säädetty. Maaoikeuden 
istunnon kustannukset suoritetaan valtion va
roista noudattaen kuitenkin, mitä jakolain 
329 §:ssä säädetään. 

44 § 

Myyminen 

Kauppakirjojen laatimisesta ja allekirjoitta
misesta sekä hinnan uudelleen määräämisestä 
erehdyksen tai omaisuuden arvon olennaisen 
muuttumisen johdosta säädetään asetuksella. 

Valtion luovuttaessa tämän lain mukaisesti 
tiloja, alueita, osuuksia yhteisiin alueisiin tai 
oikeuksia erityisiin etuuksiin ei noudateta, mitä 

maakaaren 1 luvun 2 §:ssä säädetään luovutus
kirjan oikeaksi todistamisesta. Luovutuskirjas
sa on mainittava, että tilan tai alueen saanto 
perustuu tähän lakiin. 

Haettaessa lainhuutoa niille tässä laissa tar
koitetuille saannoille, joissa valtio on tilan tai 
alueen luovuttajana, ei selvityksen esittäminen 
edellisen omistajan omistusoikeudesta ole tar
peen. Milloin lainhuutoa haetaan sellaisen 
omaisuuden saannolle, joka on liitetty ennes
tään olevaan tilaan sen manttaalia korottaen 
tai määräalaan otettavaksi huomioon sen 
manttaalia määrättäessä, käy manttaalilaskel
man sisältävän selitelmän virallisesti oikeaksi 
todistettu jäljennös alkuperäisestä saantoasia
kirjasta. 

45 § 

Myyntiehdot 

Maatilan, lisäalueen ja yhteismetsäosuuden 
myyntihinnan maksamiseen ostajalle voidaan 
myöntää valtionlainaa tai korkotukilainaa so
veltuvin osin samoin edellytyksin kuin tämän 
lain mukaista maanostolainaa. 

Se osa myyntihinnasta, jota ei kauppakirjaa 
allekirjoitettaessa ole maksettu myönnetyllä 
valtionlainalla tai korkotukilainalla, on mak
settava vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. 
Maksamatta olevasta myyntihinnasta on mak
settava asetuksella tarkemmin säädettävää kor
koa. 

46 § 

Panttioikeus 

Tila tai alue on myyntihinnan ja sen koron 
maksamisesta panttina kaupantekopäivästä 
laskettavalla etuoikeudella. Hinta korkoineen 
saadaan ilman eri päätöstä ulosottaa tilasta tai 
alueesta riippumatta siitä, kuinka kauan ne 
ovat olleet maksamatta, siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367 /61) säädetään. 

Mitä 1 momentissa säädetään myyntihinnas
ta koskee vastaavasti sitä hintaa, joka on 
määrätty tilalle tai alueelle annetusta osuudesta 
yhteiseen alueeseen, ja sen korkoa. Hinnalla 
korkoineen on kuitenkin sama etuoikeus kuin 
kiinteistöstä menevistä julkisoikeudellisista 
suorituksista on säädetty, ja se saadaan periä 
siltä, joka perimisen aikana on tilan tai alueen 
omistaja. 
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Panttioikeudesta kiinnitysrekisteriin tehtä
vistä ilmoituksista säädetään tarkemmin ase
tuksella. 

9 luku 

Organisaatio 

47 § 

Viranomaiset 

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat 
maatilahallitus sekä maaseutupiirit ja kuntien 
maatalousviranomaiset. 

Tämän lain mukaisissa tehtävissä voidaan, 
sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin sääde
tään, käyttää apuna lääninhallituksia, vesi- ja 
ympäristöpiirejä, työvoimapiirien toimistoja, 
yrityspalvelun piiritoimistoja ja kalastuspiirien 
piiritoimistoja, metsälautakuntia sekä muita
kin kunnan viranomaisia kuin maatalousvira
nomaisia sekä Kehitysaluerahasto Oy:tä ja alan 
neuvontajärjestöjä. Henkilö, joka suorittaa 
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä, toimii virka
vastuulla. 

Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitami
sesta kunnalle aiheutuvista kustannuksista ei 
makseta valtion varoista muuta kuin kuntien 
yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitus
avustuksista annetussa laissa (1273/88) säädet
tyä korvausta. Metsälautakunnille ja neuvonta
järjestöille suoritettavista maksuista määrää 
maatilahallitus. 

48 § 

Valvonta 

Maatilahallituksella ja maaseutupiireillä on 
oikeus suorituttaa valtuuttamillaan henkilöillä 
avustusten ja lainojen käyttöön liittyviä tarkas
tuksia. Avustuksen ja lainan saaja on velvolli
nen esittämään heille kaikki tarvittavat tili- ja 
muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan 
tarkastuksessa. 

Rakentamiseen myönnettyjen avustusten ja 
lainojen käytön valvomiseksi ja maksamisen 
edellytysten toteamiseksi on rakennuspaikalla 
pidettävä rakennuslupapäätöksessä määrätyt 
tarkastukset sekä muutoin tarpeellisiksi katsot
toja tarkastuksia sen mukaan kuin maatilahal
litus tarkemmin määrää. Tarkastukset suorit
taa rakennuttajan kustannuksella kunnan ra
kennustarkastaja tai rakennuslupapäätöksessä 
määrätty henkilö. Jollei rakennuslupaa tarvita, 

voi tarkastuksen suorittaa myös muu pätevä 
henkilö, jonka maaseutupiiri hyväksyy. 

Rakennustarkastaja on velvollinen myös 
muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa ta
pauksissa kunnan alueella avustamaan tämän 
lain täytäntöönpanossa suorittamalla etuuden 
hakijan kustannuksella rakennusten arviointe
ja, tarkastuksia ja muita toimialaansa kuuluvia 
tehtäviä. 

Tämän lain mukaisia lainoja myöntävien 
luottolaitosten oo valvottava, että lainat noste
taan lainapäätösehtojen mukaisesti. Lainan 
myöntänyt luottolaitos on velvollinen anta
maan maatilahallitukselle yksilöidystä pyyn
nöstä sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen sen 
selvittämiseksi, onko lainan hakija ollut luotan 
tarpeessa. Se on myös velvollinen antamaan 
maatilahallitukselle tai maatilahallituksen val
tuuttamalle henkilölle ne tiedot ja tarkastetta
vaksi ne asiakirjat, jotka tarvitaan sen totea
miseksi, onko lainaehtoja sekä tätä lakia ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä 
muutoin noudatettu. 

10 luku 

Eritt,äiset säätlftökset 

49 § 

Avustuksen takaisinperiminen 

Tämän lain nojalla myönnetty avustus peri
tään asetuksessa tarkemmin määrättävin perus
tein osaksi tai kokonaan takaisin valtiolle, jos: 

1) avustus on myönnetty väärin perustein; 
2) avustuksensaaja on antanut avustuksen 

myöntämiseen tai maksamiseen olennaisesti 
vaikuttaneita virheellisiä tietoja tai menetellyt 
muutoin vilpillisesti; 

3) avustuksensaaja on pirstonut tuen kohtee
na olleen maatilan viiden vuoden kuluessa 
avustuksen myöntämisestä; 

4) avustuksensaaja on ilman pakottavaa syy
tä lopettanut tai supistanut tuen myöntämisen 
perusteena olleen toiminnan viiden vuoden ku
luessa avustuksen myöntämisestä; 

5) avustuksensaaja on myynyt tuen kohteena 
ollutta omaisuutta viiden vuoden kuluessa 
avustuksefl myootämisestä; tai 

6) avustukselltS-aaj.a on jättänyt noudattamat
ta avustuspäätöksessä asetettuja muita ehtoja. 

Asuinrakennuksen peruskorjaukseen tai laa
jentamiseen myönnetty avustus voidaan lisäksi 
periä osaksi tai kokonaan takaisin, jos tuen 
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kohteena ollut asunto ei ole ollut avustuksen
saajan tai hänen oikeudenomistajansa omassa 
asuinkäytössä vähintään kymmenen vuoden 
ajan avustuksen myöntämisestä. 

50§ 

Myyntihintasaamisten ja lainojen 
irtisanominen 

Tämän lain mukainen valtionlaina ja valtion 
myyntihintasaaminen voidaan asetuksella tar
kemmin määrättävin perustein määrätä mak
settavaksi takaisin osaksi tai kokonaan yhdessä 
tai useammassa erässä ja korkotuen maksami
nen lopettaa, jos velallinen on lainaa hakies
saan tai valtiolta maata ostaessaan antanut 
olennaisessa kohdin erehdyttäviä tietoja tai 
menetellyt muutoin vilpillisesti, pirstonut maa
tilansa tai luovuttanut sen osaksi tai kokonaan 
taikka jos tila on joutunut ulosottotoimin myy
täväksi. Myyntihintasaaminen ja valtionlaina 
voidaan määrätä heti takaisin maksettavaksi 
asetuksella tarkemmin määrättävin perustein 
myös silloin, kun velallinen ei ole noudattanut 
kauppa- tai velkakirjassa asetettuja muita eh
toja. 

Takaisin perittävät 1 momentissa tarkoitetut 
valtion myyntihintasaamiset saadaan periä 
maaseutupiirin lainvoimaisen päätöksen tai, 
jos maaseutupiirin päätöksestä on valitettu, 
maatilahallituksen antaman päätöksen nojalla 
ulosottotoimin siinä järjestyksessä kuin vero
jen ja maksujen periruisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa säädetään. Tässä laissa tarkoi
tettujen valtion myyntihintasaamisten eräänty
neet maksut saadaan periä sanotussa järjestyk
sessä ilman eri päätöstä. 

51 § 

Irtisanomis- ja viivästyskorot 

Maksettavaksi määrättyjen avustusten, 
myyntihintasaamisten ja lainojen irtisanoruis
korosta sekä viivästyneille maksuerille suoritet
tavasta korosta säädetään asetuksella. 

52§ 

Kehittämisrahaston varojen käyttökohteet 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja 
voidaan, sen lisäksi mitä niiden käyttämisestä 
on edellä säädetty, käyttää: 

1) maan ja omaisuuden hankkimiseen; 
2) hankitun omaisuuden hoitamiseen ja kun

nostamiseen; 

3) lainoituksesta aiheutuviin hoitomenoihin; 
4) tämän lain 24 §:n mukaisiin avustuksiin; 
5) maatilahallituksen hallinnassa olevan pel

lon metsittämiseen ja sen hallinnassa olevilla 
metsämailla tarpeellisiin metsänhoito- ja met
sänparannustöihin; sekä 

6) maatilatalouteen ja maaseudun pienyri
tystoimintaan liittyvään tutkimustoimintaan ja 
niitä koskevien selvitysten tekemiseen. 

53 § 

Kunnallis- ja kirkollisvero 

Valtio on vapaa suorittamasta kunnallis- ja 
kirkollisveroa tämän lain mukaan hankitun 
tilan tai alueen tuloista siltä kalenterivuodelta, 
jona omaisuus on tullut maatilahallituksen hal
lintaan. 

54§ 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Maatilahallitus antaa lakia ja asetusta tar
kemmat määräykset tarvittavien maksuval
mius-, kannattavuus- ja muiden laskelmien 
laatimistavasta. Maatilahallitus vahvistaa niin 
ikään kauppa- ja velkakirjakaavat, hakemus
ja päätöskaavat sekä muut tämän lain toimeen
panoa varten tarpeelliset kaavat sekä menette
lytapamääräykset ja -ohjeet. 

11 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

55 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tällä lailla kumotaan 18 päivänä helmikuuta 
1977 annettu maatilalaki ( 188/77) ja maata
loustuotevarastojen korkotukilainoista 7 päivä
nä tammikuuta 1977 annettu laki (19/77) nii
hin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Maa
taloustuotevarastojen korkotukilainoista an
nettua lakia sovelletaan kuitenkin edelleen en
nen tämän lain voimaantuloa myönnettyihin 
lainoihin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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56§ 

Siirtyvä omaisuus ja varojen käyttö 

Maatilalain mukaisiin tarkoituksiin hankittu 
tai siirtynyt omaisuus, jonka käytöstä ei ennen 
tämän lain voimaantuloa ole määrätty, katso
taan hankituksi tämän lain mukaisiin tarkoi
tuksiin. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja 
voidaan edelleen käyttää sellaisiin maatilalain 
sekä sitä ennen voimassa olleiden maankäyttöä 
koskevien lakien täytäntöönpanoon liittyviin 
tarkoituksiin, joihin niitä on voitu käyttää 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaan. 

57§ 

Maatilalain soveltaminen 

Tämän lain voimaan tullessa maatilalain no
jalla vireillä olevat asiat käsitellään loppuun 
noudattaen maatilalain säännöksiä. Vireillä 
olevat lainahakemukset käsitellään kuitenkin 
tämän lain mukaisesti. 

Maatilalain nojalla syntyneen valtion, kun
nan ja luottolaitoksen saamisen takaisinmaksu
ajan ja koron sekä muiden ehtojen samoin 
kuin maatilalain muun toimeenpanon osalta 
noudatetaan niin ikään tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä ja niiden 
mukaisia sopimusehtoja. 

58§ 

Aikaisemmat panttioikeudet 

Maatilalain nojalla myyty tila tai alue, joka 
on tämän lain voimaan tullessa panttina val
tion kauppa- tai myyntihintasaamisen ja sen 
koron maksamisesta, on edelleenkin samoin 
ehdoin panttina tämän saamisen maksamises
ta. 

Tila tai alue on panttina tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleen lainsäädännön mukai
sesti myös maatilalain mukaisen sellaisen 

kauppa- ja myyntihintasaamisen maksamisesta 
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korkoineen, joka on syntynyt tämän lain voi
maantulon jälkeen tai jonka panttioikeudesta 
ei ole tehty ennen tämän lain voimaantuloa 
ilmoitusta asianomaiselle tuomarille. 

Maatilalain mukaisten yhteismetsäosuuksien 
ja muiden osuuksien hintojen samoin kuin 
kustannusosuuksien ja niiden korkojen maksa
misesta on asianomainen tila tai alue edelleen 
panttina siten kuin 1 ja 2 momentissa on 
säädetty. 

Milloin tila tai alue on 2 momentissa sääde
tyin tavoin panttina, tulee maaseutupiirin lä
hettää asianomaiselle tuomarille ilmoitus pant
tioikeutta koskevan merkinnän tekemiseksi 
kiinnitysrekisteriin. Kun saaminen on täysin 
maksettu, tulee maaseutupiirin lähettää ilmoi
tus asianomaiselle tuomarille merkinnän teke
miseksi rekisteriin tilan tai alueen vapautumi
sesta panttivastuusta. 

59§ 

Eräät aikaisemman lainsäädännön mukaiset 
toimenpiteet ja oikeussuhteet 

Maankäyttö- ja maanhankintalainsäädän
nön, muun aikaisemman asutuslainsäädännön, 
virkatalo- ja jälleenrakennuslainsäädännön 
sekä maatalouden perusluotosta annetun lain 
(156/65) toimeenpanon osalta on edelleen voi
massa, mitä maatilalain 92 sekä 95-97 §:ssä 
on säädetty. Luottolaitosten hoidettavana ole
vien edellä sanotun lainsäädännön nojalla 
myönnettyjen lainojen maksuhelpotuksia kos
kevat hakemukset käsitellään kuitenkin tämän 
lain säännösten mukaisesti. 

Asetuksella voidaan antaa menettelytapoja 
koskevia, maatilalaista ja 1 momentissa tarkoi
tetusta muusta lainsäädännöstä poikkeavia 
säännöksiä. 

60 § 

Viittaussäännökset 

Milloin muualla laissa on viitattu maatilala
kiin, on sovellettava tämän lain vastaavaa 
säännöstä, jollei edellä ole toisin säädetty. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
7 3000138 




