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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan aikaisemman maati
lalain, maankäyttölain, maankäyttölainoista 
annetun lain ja porotilalain mukaisten lainojen 
ja valtion myyntihintasaamisten korkojen tar
kistamista keskimäärin 1,5 prosenttiyksiköllä, 
kuitenkin niin, että saamisesta tai lainasta 
maksettava vuotuinen korko olisi vähintään 
neljä prosenttia. Korkojen tarkistaminen ei 
koskisi vuoden 1988 jälkeen myönnettyjä lai
noja tai syntyneitä saamisia eikä asunto- ja 
lisälainoja, maatilalain mukaisia irtaimistolai
noja, maaseudun pienyritystoiminnan lainoja 
eikä porotalouslain, luontaiselinkeinolain, koh
talain ja muun aikaisemman kolttalainsäädän
nön mukaisia lainoja ja valtion saamisia. Kor
kojen tarkistus ei myöskään koskisi maatilalain 
mukaisia asuntotilan myyntihintoja eikä eräitä 

lyhyellä maksuajalla olevia muita valtion saa
misia. 

Maankäyttölaki ja maankäyttölainoista an
nettu laki on kumottu 1.4.1977 voimaan tul
leella maatilalailla. Maatilalaki on puolestaan 
kumottu 1.1.1991 voimaan tulleella maaseutu
elinkeinolailla. Porotilalaki on kumottu 
1.3.1990 voimaan tulleella porotalouslailla. Po
rotilalain mukaan porotilalain tarkoituksiin 
maata myytäessä ja lainaa myönnettäessä on 
tullut soveltaa maankäyttölakia siltä osin, kuin 
porotilalaissa ei ollut erikseen toisin määrätty. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 
hyväksyttu ja vahvistettu ja sitä sovellettaisiin 
1.7.1991 lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Maatilatalouden ja porotalouden Juototus 

1.1.1. Valtion myyntihintasaamiset 

Maatilalain, maankäyttölain ja porotilalain 
nojalla on viljelijöille ja porotalouden harjoit
tajille myyty valtion maista tiloja ja lisäalueita. 
Myydyn alueen kauppahinta on jäänyt pitkäai
kaiseksi velaksi maatilatalouden kehittämisra
hastoon. 

Maankäyttö- ja porotilalainsäädännön mu
kaisten valtion myyntihintasaamisten takaisin-
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maksuaika on ollut enintään 31 vuotta. Maa
tilalain mukaisten saamisten takaisinmaksuaika 
on enintään 25 vuotta. 

Saamisten säännönmukainen korko on vaih
dellut tilan maantieteellisestä sijainnista ja saa
misen syntymisajankohdasta riippuen 1-6 pro
senttiin. 

Maankäyttölain ja porotilalain mukaisten 
myyntihintojen korko on ollut maankäyttölain 
94 §:n 1 momentin mukaan yksi prosentti, ellei 
lailla toisin säädetä. Saamisten korkoa on 
myöhemmin korotettu maatilalain 92 §:n muu
toksella siten, että maankäyttölain mukaisten 
lainojen ja saamisten korot ovat asuntolainoja 
lukuun ottamatta nykyisin 1-6 prosenttia. 
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Maatilalain mukaisten kauppahintasaamis
ten korko on vaihdellut sen mukaan, millä 
maatilalain 67 §:n mukaisella vyöhykkeellä 
myyty alue on sijainnut. Maatilalain 69 §:n 
mukaan enintään 25 vuoden takaisinmaksu
ajalla olevan lisäalueen, maatilan ja yhteismet
säosuuden myyntihinnan korkoa voidaan lailla 
korottaa enintään vastaaviin tarkoituksiin 
myönnettävistä ensisijaisista kiinnityslainoista 
perittävän koron suuruiseksi. 

Edellä sanotun lainsäädännön mukaisia val
tion myyntihintasaamisia on 31.12.1990 ollut 
maksamatta seuraavasti: 

- maankäyttö-ja porotilalain mukai-
set saamiset ....................... . 

- maatilalain mukaiset saamiset ... . 

1.1.2. Lainat 

Maankäyttölainat 

milj. mk 

43,3 
698,3 

741,6 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
myönnettyjen maankäyttölainsäädännön mu
kaisten maanosto- ja sisarosuuslainojen korko 
on ollut alkujaan yksi prosentti ja laina-aika 
enimmillään 31 vuotta. Asuntotilan ja -tontin 
hankintaan myönnetyn lainan sekä rakenta
mis-, asunto- ja muiden maankäyttölainojen 
korko on ollut kolme prosenttia. Asuntolisälai
nat ovat olleet korottomat kahdeksan ensim
mäistä lainavuotta, minkä jälkeen niistä on 
peritty yhtä suurta korkoa kuin samaan aikaan 
myönnetystä asuntolainasta. 

Valtioneuvosto on maankäyttölain 94 §:n 2 
momentin nojalla asumiskustannusten tasoitta
miseksi eri aikoina valmistuneissa taloissa tar
kistanut maankäyttölainsäädännön nojalla 
myönnettyjen asuntolainojen korkoa vuosit
tain. Vanhimpien asuntolainojen korko on 
13.12.1990 tehdyn tarkistuksen mukaan nykyi
sin 10,25 prosenttia. Muiden maankäyttölaino
jen korkoa on maankäyttölain 94 §:n 1 mo
mentin nojalla lailla tarkistettu. Lainojen ny
kyiset korot vaihtelevat 1-6 prosentin välillä. 

Maankäyttö-ja porotilalain mukaisia lainoja 
oli 31.12.1990 maksamatta seuraavasti: 

- asuntolainat .......... . 
- lisälainat ............. . 
- rakentamislainat ..... . 
- maanosto- ja sisar-

osuuslainat ........... . 
- raivaus-, perusparan-

nus- ja tielainat ...... . 
- sähköistämislainat ... . 
- irtaimistolainat 

Yht. 

saldo 
milj. mk 

39,5 
7,8 

100,9 

130,9 

1,0 
2,9 
0,6 

283,6 

Maatilalain mukaiset valtionlainat 

korko-% 
0-10,25 
0-10,25 
0-5,00 

1-6,00 

3-5,00 
0-4,00 
3,00 

Maatilalain nojalla myönnettyjen valtionlai
nojen korko on asunto- ja lisälainoja lukuun 
ottamatta ollut aluksi vuodesta 1977 lukien 
1-5 prosenttia. Koron suuruus on ollut riip
puvainen lainoitettavan kohteen alueellisesta 
sijainnista siten, että korko oli alueellisen ke
hityksen edistämisestä annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla ensimmäisellä vyö
hykkeellä pienin ja kehittyneimmillä alueilla eli 
maan eteläisissä osissa suurin. Asuntotilan os
toon myönnettyjen lainojen korko on ollut 
kuitenkin koko maassa kolme prosenttia. Lai
na-ajat ovat olleet enimmillään 25 vuotta. 
Maatilalain mukaisten korkotukilainojen korot 
olivat tuolloin 4 tai 5 prosenttia. 

Maatilalain mukaisten valtionlainojen ja 
korkotukilainojen korkoja on myöhemmin yh
tenäistetty maatilalain 68 §:n muutoksella (553/ 
80) siten, että valtionlainasta ja korkotukilai
nasta perittävät korot ovat tulleet yhtä suurik
si. Korot ovat 1.10.1980 lukien lainalajista ja 
maatilalain 67 §:ssä tarkoitetusta vyöhykejaos
ta riippuen vaihdelleet 2-6 prosentin välillä. 
Lainojen korkoja on maatilalain 68 §:n muu
toksilla tarkistettu vielä myöhemminkin. Vii
meisimpien lainmuutosten (435/85 ja 22/89) 
mukaiset korot vaihtelevat 3-7 prosentin vä
lillä. 

Maatilalain nojalla myönnettyjen asuntolai
nojen korko on ennen 16.6.1985 myönnettyjen 
asuntolainojen osalta ollut alkujaan kolme 
prosenttia koko maassa. Korkoa on valtioneu
voston päätöksellä myöhemmin korotettu si
ten, että korkein maatilalain mukaisen asunto
lainan korko on nykyisin 10,25 prosenttia. 
Lisälaina on koroton kahdeksan ensimmäistä 



1991 vp - HE 39 3 

lainavuotta, minkä jälkeen siitä peritään yhtä 
suuri korko kuin samaan aikaan myönnetystä 
asuntolainasta. 

Asuntolainoituksen uudistamisen yhteydessä 
lisälainojen myöntämisestä luovuttiin 15.6.1985 
lukien. Samalla maatilalain mukaisten asunto
lainojen korko- ja lyhennysjärjestelmää muu
tettiin siten, että lainan korko kohoaa seitse
män ensimmäisen lainavuoden kuluessa 0 pro
sentista kolmeen prosenttiin ja korko on 8-11 
lainavuotena 9,25 prosenttia sekä 12-18 lai
navuotena 9,50 prosenttia. Asuntokorkotuki
lainan korko on sensijaan ollut koko laina-ajan 
5-6 prosenttia koko maassa. 

Maatilalain mukaisia valtionlainoja oli 
30.12.1990 takaisin maksamatta seuraavasti: 

- asunto- ja lisälainat 
- maanostolainat ... . 
- sisarosuuslainat ... . 
- rakentamislainat .. . 
- raivaus-, peruspa-

rannus-, tie-, säh
köistämis-, y.m. . .. 

- irtaimistolainat .... 
- turvetuotantolainat 

saldo 
milj. mk 
1 649,0 
3 100,9 

737,9 
756,6 

21,3 
0,4 
2,1 

Yht. 6 268,2 

korko-% 
0,00-10,25 
1,00-6,00 
1,00-6,00 
3,00-7,00 

3,00-5,00 
4,00-7,00 
6,00-7,00 

Maatilalain mukaiset korkotukilainat 

Maatilalain nojalla on maatalouden rahoi
tukseen myönnetty valtionlainojen lisäksi luot
tolaitosten varoista lainoja, joista valtio mak
saa luottolaitoksille korkotukea. Lainansaajan 
maksettavaksi määrätty korko on vuodesta 
1977 lähtien ollut aluksi 4--5 prosenttia. Kor
kotukilainojen korkoja on myöhemmin maati
lalain 68 §:ää muuttaen (553/80) yhtenäistetty 
maatilalain nojalla myönnettyjen valtionlaino
jen korkoja vastaavaksi. Maatilalain mukaisten 
korkotukilainojen kokonaiskorko on nykyisin 
10,75 prosenttia. Kokonaiskorosta jää lainan
saajan maksettavaksi 3-7 prosenttiyksikön 
osuus ja muun osan eli 3,75-7,75 prosenttiyk
sikköä maksaa valtio korkohyvityksenä luotto
laitoksille. 

Luottolaitoksille maksettavan korkotuen 
suuruus on sidottu Suomen Pankin kulloinkin 
perimään peruskorkoon siten, että valtio mak
saa korkotukea seuraavasti: 

laina myönnetty korkohyvitys 
1.4.1977- peruskorko + 1 % + 0,4 % -
31.12.1985 lainansaajan maksama korko 
1.1.1986- peruskorko + 2 % - lainansaa-
31.12.1987 jan maksama korko 
1.1.1988- peruskorko + 2,25 % - lainan

saajan maksama korko. 

Maatilalain mukaisia korkotukilainoja oli 
31.12.1990 takaisin maksamatta 4 446,8 miljoo
naa markkaa. 

Korkojen korottaminen 

Maatilalain 69 §:n mukaan muiden maatila
lainojen kuin asunto- ja irtaimistolainojen kor
koa voidaan lailla korottaa enintään vastaaviin 
tarkoituksiin annetuista ensisijaisista kiinnitys
lainoista yleisesti perittävän koron suuruiseksi. 
Valtioneuvosto voi puolestaan korottaa val
tionvaroista myönnettyjen asuntolainojen kor
koa siten, kuin edellä on sanottu. 

1.2. Lainoituksesta valtiolle kertyvät korkotu
lot 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista 
myönnettyjen valtionlainojen ja valtion myyn
tihintasaamisten korkoina rahastoon kertyi 
vuonna 1990 korkotuloja noin 253 miljoonaa 
markkaa. Samana vuonna rahaston kulut oli
vat yli 100 miljoonaa markkaa. Kun otetaan 
lisäksi huomioon lainanhoitokulujen lähivuosi
na odotettavissa oleva kasvu sekä inflaation 
vaikutus, tulee rahaston lainoitukseen käytet
tävissä olevan pääoman reaaliarvo alenemaan. 
Parhaillaan selvitetään erikseen mahdollisuutta 
alentaa lainojen välittämisestä luottolaitoksille 
aiheutuvia vakavaraisuus- ja tasekustannuksia 
ja sitä tietä vähentää lainanhoitokulujen kas
vupainetta. 

Maatilalain mukaisten korkotukilainojen 
maksamatta oleva pääoma oli 31.12.1990 noin 
4 446,5 miljoonaa markkaa. Kun otetaan huo
mioon vielä vuonna 1991 myönnettävät uudet 
lainat ja aikaisempina vuosina myönnettyjen 
työlainojen nostot, saattaa korkotukilainojen 
lainapääoma lyhennyksistä huolimatta kasvaa 
vielä vuonna 1991. 

Maatilalain nojalla myönnetyistä korkotuki
lainoista on vuonna 1989 maksettu luottolai
toksille korkohyvitystä 190,4 miljoonaa mark-
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kaa ja vuonna 1990 263,3 miljonaa markkaa. 
Lainansaajilta maatilalain mukaisista korkotu
kilainoista perittävä korko on nykyisin keski
määrin 4,44 prosenttia. Vuonna 1991 makset
tavan korkohyvityksen määräksi arvioidaan 
nykyisen korkotason vallitessa noin 6,16 pro
senttia maatilalain nojalla myönnettyjen ja 
myönnettävien korkotukilainojen arvioidusta 
keskilainasa1dosta 4 497 miljoonasta markasta. 
Korkohyvityksen arvioidaan nykyisen korkota
son mukaan laskettuna olevan vuonna 1991 
yhteensä 277 miljoonaa markkaa. 

1.3. Ehdotetut muutokset 

Maati1alain, porotilalain ja maankäyttölain
säädännön mukaisten lainojen ja valtion myyn
tihintasaamisten korot ovat jääneet olennaisesti 
jälkeen rahoitustoiminnan viimeaikaisesta kehi
tyksestä. Nykyisin rahoituksen tarpeessa olevat 
maatilatalouden harjoittajat ovat lainoitusta 
hankkiessaan aikaisempiin tuen saajiin nähden 
olennaisesti huonommassa asemassa, koska 
luottoa ei ole enää saatavissa entisin korko- ja 
muin ehdoin. Myös maatilatalouden kehittä
misrahaston varat tulevat niukkenemaan. 

Kannattavan maatilatalouden toimintaedel
lytysten turvaamiseksi ja maatalousyrittäjien 
eriarvoisuuden vähentämiseksi tulisi maatila
lain, maankäyttölainsäädännön ja porotilalain 
nojalla syntyneiden valtion myyntihintasaamis
ten korkoa tarkistaa siten, että saamisesta 
perittävää vuotuista korkoa korotettaisiin kes
kimäärin 1,5 prosenttiyksiköllä ja että perittä
vän vuotuisen koron määrä olisi vähintään 
neljä prosenttia kulloinkin maksamatta olevan 
pääoman määrästä. Vuotuista korkoa korotet
taisiin 2,5 prosenttiyksiköllä vuosina 1963-
1983 syntyneiden saamisten osalta, 1,5 prosent
tiyksiköllä vuosina 1984-1986 ja yhdellä pro
senttiyksiköllä vuosina 1987-1988 syntyneiden 
saamisten osalta. Porotalous-, luontaiselinkei
no- ja kohtalainsäädännön mukaiset lainat ja 
valtion myyntihintasaamiset jäisivät tarkistuk
sen ulkopuolelle. Korkojen tarkistaminen ei 
koskisi myöskään lyhytaikaisena luottona 
myönnettyjä maatilalain mukaisia irtaimistolai
noja, valtionlainoina myönnettyjä asuntolaino
ja eikä lisälainoja, vaan tältä osin noudatettai
siin aikaisempaa lainsäädäntöä. Luottolaitos
ten varoista myönnettyjen asuntokorkotukilai
nojen korkoa sensijaan korotettaisiin samalla 

tavalla kuin samaan aikaan maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoista myönnettyjen val
tionlainojen korkoa. 

Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoimin
nan edistämisestä annetun lain (1031/86) nojal
la myönnettyjen lainojen korkoja ei niiden 
korkotason huomioon ottaen esitetä korotetta
vaksi. Myöskään luontaiselinkeino- ja kohta
lainsäädännön nojalla myönnettyjen lainojen, 
turkistarhaajien korkotukilainojen, maatilata
louden vakauttamislainojen ja satovahinkolai
nojen korkoja ei lainatarkoituksen ja lainan
saajien olosuhteet huomioon ottaen esitetä 
korotettavaksi. Viimeksi mainittujen lainojen 
jäljellä oleva laina-aika on myös varsin lyhyt, 
minkä vuoksi niiden korkoihin puuttuminen ei 
ole enää tarpeellista eikä tarkoituksenmukaista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Korkojen korottamisen arvioidaan lisäävän 
maatilatalouden kehittämisrahaston tuloja ja 
säästävän korkotukimenoja vuonna 1991 yh
teensä vajaat 50 miljoonaa markkaa ja vuonna 
1992 lähes 130 miljoonaa markkaa. 

3. Esityksen organisatoriset vai
kutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia tai hallin
nollisia vaikutuksia. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian ja sovellettavaksi 1 päivästä 
heinäkuuta 1991 lukien. 

5. Säätämisjärjestys 

Maankäyttö- ja porotilalain mukaisissa 
kauppa- ja velkakirjoissa sekä maatilalain mu
kaisissa kauppakirjoissa on ollut koron korot
tamista koskeva ehto. Vaikka sanottua ehtoa ei 
ole ollut maatilalain mukaisissa velkakirjoissa, 
voitaneen myös näiden lainojen korkoa maa
seutuelinkeinolain (1295/90) 57 §:n 2 momentin 
säännökset huomioon ottaen korottaa tavalli
sessa lainsäätämisjärjestyksessä, sillä maatila-
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lain 69 §:ssä on aikaisemman maankäyttölain 
tapaan varattu mahdollisuus koron korottami
seen lailla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maaseutuelinkeinolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä joulukuuta 1990 annettuun maaseutu
elinkeinolakiin (1295/90) uusi näin kuuluva 59 a §: 

59 a § 

Eräiden aikaisemman lainsäädännön mukaisten 
saamisten korot 

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä 
tai tässä luvussa on edellä säädetty, peritään 
maatilalain 69 §:ssä tarkoitetuista myyntihin
noista ja maatilalain nojalla maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoista myönnetyistä lai
noista ja saman lain mukaisista korkotukilai
noista sekä vuoden 1962 jälkeen syntyneistä 
maankäyttölainsäädännön ja porotilalain mu
kaisista valtion ja luottolaitoksen saamisista 
aikaisempaa korkeampaa vuotuista korkoa sen 
mukaan kuin tässä pykälässä jäljempänä sää
detään. 

Vuosina 1963-1983 syntyneistä saamisista 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1991 

ja myönnetyistä lainoista peritään 2,5 prosent
tiyksikköä, vuosina 1984-1986 syntyneistä 
saamisista ja myönnetyistä lainoista 1 ,5 pro
senttiyksikköä ja 1987-1988 syntyneistä saa
misista ja myönnetyistä lainoista yhtä prosent
tiyksikköä aikaisempaa korkeampaa vuotuista 
korkoa. Kuitenkin perittävä vuotuinen korko 
nousee vähintään neljään prosenttiin. Edellä 
sanottu ei koske asunto- ja lisälainoja, eikä 
maatilalain nojalla myönnettyjä irtaimistolai
noja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1991. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 
1991 lukien. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Marui Pura 




