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Hallituksen esitys Eduskunnalle maaseutuelinkeino-, porota
lous- ja luontaiselinkeinolain muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeino
lain sekä porotalouslain ja luontaiselinkeino
lain muutoksenhakusäännösten uudistamista ja 
muuttamista. Lisäksi esitys sisältää päätösten 
maksullisuutta koskevia säännöksiä. 

Edellä mainittujen lakien muutoksenhakua 
koskevat säännökset on esityksessä ehdotettu 
säänneltäväksi lain tasolla. Asetuksen tasolla 
vielä esiintyvät muutoksenhakua koskevat kiel
lot tullaan kumoamaan. Muutoksenhakukiellot 
koskisivat vast'edes vain harvoja tilanteita ja 
kieltojen sijasta esitetään pääsääntöisesti siir
ryttäväksi lakiin perustuvaan valituslupajärjes
telmään. 

Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinola
kiin lisättäväksi muutoksenhakua koskevat 
kattavat säännökset. Muutoksenhaun piiriin 

tulisivat myös maaseutuelinkeinoviranomaisten 
lainahakemuksista antamat, ratkaisun sisältä
vät lausunnot. 

Valtion maksuperustelain sekä 1.1.1994 voi
maan tulleen leimaverolain muutoksen johdos
ta esitys sisältää myös päätösten maksullisuutta 
tarkentavat säännökset muutosesityksen koh
teena oleviin lakeihin. 

Maaseutuelinkeinolakiin sisältyvää luottolai
toksen määrittelyä ehdotetaan samalla muutet
tavaksi luottolaitostoimintaa koskevan lainsää
dännön muutosten johdosta. 

Lisäksi ehdotukseen sisältyy edellä mainittu
ja lakeja koskevia vähäisiä organisaatio- ja 
menettelytapamuutoksia. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Voimassa olevat säännökset 

Muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) on yleissäännökset siitä, miten 
hallintoviranomaisten päätöksiin haetaan muu
tosta valittamalla. Lain 4 §:n 2 momentin mu
kaan ylemmän ja alemman hallintoviranomai
sen päätöksestä saadaan tehdä valitus, jollei 
erityisessä tapauksessa ole laissa tai asetuksessa 
toisin säädetty. Maaseutuelinkeinohallinnon 
alalla on voimassa eräitä muutoksenhakua 
koskevia valituskieltoja. Pääsääntöisesti vali-
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tuskielloista on säädetty lain tasolla. Esimer
kiksi maaseutuelinkeinolain (1295/90) 42 §:n 
nojalla maaseutuelinkeinojen valituslautakun
nan antamasta käyttösuunnitelmapäätöksestä 
on kielletty valittamasta edelleen. Valituskiel
loista on säädetty myös asetuksen tasolla, 
kuten porotalousasetuksen ( 494/91) 51 §:ssä ja 
luontaiselinkeinoasetuksen (492/91) 51 §:ssä. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta rat
kaisee maaseutuelinkeinojen valituslautakun
nasta annetun lain (1203/92) 1 §:n mukaan 
muutoksenhaut, jotka muun muassa koskevat 
maaseutuelinkeinopiirien päätöksistä tehtyjä 
valituksia. Valituslautakunta käsittelee vastaa-
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vasti myös maaseutuelinkeinopiirien päätöksis
tä tehdyt ylimääräisestä muutoksenhausta an
netun lain (200/66) mukaiset niin sanotut pro
sessuaaliset kantelut. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätöksistä valitetaan korkeimmalle hallinto
oikeudelle, mikäli erityissäännöksen nojalla ei 
ole asetettu valituskieltoa. Maaseutuelinkeino
lain mukaisista lainalausunnoista ei ole voinut 
vallitsevan tulkinnan mukaan hakea muutosta 
valittamalla. 

1.2. Valitusasioiden käsittely ja valitusten 
lukumäärä 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta rat
kaisi ensimmäisenä toimintavuotenaan 1993 
kaikkiaan 976 valitusasiaa sekä teki korkeim
malle hallinto-oikeudelle yhden omaa päätös
tään koskevan purkuhakemuksen. Annetuista 
päätöksistä kaikkiaan 945 koski maaseutuelin
keinopiirin päätöksestä tehtyä valitusta. Niistä 
198 koski pelkästään maaseutuelinkeinolain 
nojalla tehtyjä päätöksiä 

Valituslautakunta hylkäsi valituksen 732 
päätöksessä (75 prosenttia), hyväksyi valituk
sen kokonaan tai osittain 96 päätöksessä (10 
prosenttia) sekä palautti asian aiemmalle viran
omaiselle uudelleen käsiteltäväksi 111 päätök
sessä (11 prosenttia). Valitus jätettiin tutkimat
ta tai asian käsittely raukesi 36 tapauksessa (4 
prosenttia). Tutkimatta jättäminen johtui 
yleensä valituksen myöhästymisestä. 

1.3. Päätösten maksullisuus 

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 
valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla päätök
sen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
suoritteista perittävistä maksuista (149/93). 
Päätöksen 1 §:n mukaan lautakunnassa peri
tään muutoksenhaussa käsittelymaksua 500 
markkaa. Päätöksen 3 §:ssä on lueteltu ne 
päätösryhmät, joista ei kuitenkaan käsittely
maksua peritä. Maksuton on tämän mukaan 
muun muassa asia, jossa toimituskirja on muu
alla laissa säädetty vapaaksi leimaverosta tai 
maksusta. 

Valituslautakunnan vuonna 1993 antamista 
päätöksistä ainoastaan 85 päätöksestä on pe
ritty 500 markan käsittelymaksu. Osaltaan 
maksullisten päätösten vähäisyys on johtunut 

siitä, että ministeriön päätös on tullut voimaan 
10 helmikuuta 1993, jonka jälkeen vireille 
tulleista valituksista on vasta ollut mahdollista 
sanottu maksu periä. Valituslautakunnan alku
vuoden 1993 antamat päätökset olivat suurelta 
osin aiemmin vireille tulleita asioita. Osaltaan 
päätösten maksuttomuus on johtunut siitä, että 
erityislaissa olevan säännöksen mukaan pää
töksestä ei peritä leimaveroa. Lähinnä avustus
päätösten maksuttomuus on perustunut leima
verolain (662/43) 12 §:ään, joka on kuitenkin 
kumottu lailla (1080/93) vuoden 1994 alusta 
lukien. 

1.4. Tuettuja lainoja myöntävät luottolaitokset 

Maaseutuelinkeinolain mukaisia korkotuki
lainoja sekä maaseutuelinkeinolain, porotalous
lain ja luontaiselinkeinolain mukaisia valtion 
lainoja ovat myöntäneet osuuspankit, liike
pankit, säästöpankit, kiinnitysluottopankki se
kä Suomen Hypoteekkiyhdistys. Lisäksi lainoja 
on voinut myöntää rahoitustoimintalaissa 
(1544/91) tarkoitettu luottolaitos. Kiinnitys
luottopankkeja ei enää ole ja rahoitustoiminta
laki on kumottu luottolaitostoiminnasta anne
tulla lailla (1607/93). 

2. Nykytilanteen arviointi 

2.1. Valituskiellot 

Maaseutuelinkeinolaissa on vain maankäyt
tösuunnitelmia koskevat muutoksenhakusään
nökset lain 42 §:ssä. Käyttösuunnitelma-asiois
sa valitusmahdollisuutta on rajoitettu maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä ja kielletty edel
leen valittaminen valituslautakunnan päätök
sestä. Muutoin on noudatettu muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annettua lakia, jonka nojalla 
15 päivästä syyskuuta 1993 alkaen valitusoi
keudessa ei ole ollut mitään rajoituksia. Sitä 
vastoin läheisesti maaseutuelinkeinolakiin liit
tyvän porotalouslain (161/90) ja luontaiselin
keinolain (61 0/84) nojalla tehtyjä päätöksiä 
koskeva yleinen muutoksenhakukielto on sää
detty näiden lakien nojalla annetuissa asetuk
sissa. Tilanne on epäyhtenäinen ja siksi epätyy
dyttävä. 

Maaseutuelinkeinolain nojalla myönnettävis
tä lainoista antaa lausunnon maaseutuelinkei
nopiiri tai joissakin tapauksissa kunnan maa-
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seutuelinkeinoviranomainen. Lausunto koskee 
lainan myöntämisedellytyksiä ja myönnettävän 
lainan ehtoja. Lausunto, vaikka se sitookin 
osaltaan lainan myöntävää rahalaitosta, on 
katsottu sellaiseksi lausunnoksi, josta ei ole 
valitusoikeutta. Maaseutuelinkeinopiirin anta
masta lainalausunnosta maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnalle tehdyt valituksiksi nimetyt 
muutoksenhakukirjelmät on jätetty tutkitta
vaksi ottamatta. Muutamista valituslautakun
nan päätöksistä on edelleen haettu muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hal
linto-oikeus on hylännyt tällaiset valitukset. 

2.2. Valituskirjelmän jättäminen 

Maaseutuelinkeinohallinnon alaan kuuluvas
sa lainsäädännössä esiintyy epäyhtenäisyyttä 
siinä, mihin valittajan tulee valituskirjelmänsä 
toimittaa. Suuressa osassa lakeja on säännös 
mahdollisuudesta jättää valituskirjelmä maa
seutuelinkeinopiirille, kun valitetaan valituslau
takunnalle maaseutuelinkeinopiirin päätökses
tä, sekä vastaavasti kunnan maaseutuelinkeino
viranomaiselle silloin, kun valitetaan maaseu
tuelinkeinopiirille kunnan maaseutuelinkeinovi
ranomaisen päätöksestä. Asianomaisen viran
omaisen tulee lähettää valituskirjelmä sekä 
asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa 
asiasta valituksen käsittelevälle viranomaiselle. 
Näin on säännelty seuraavissa laeissa: 

- maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoi
dettaessa noudatettavasta menettelystä annettu 
laki (1336/92); 

- maatalousyrittäjien sukupolvenvaih-
doseläkkeestä annettu laki (1317/90); 

- kotieläintuotannon ohjaamisesta annettu 
laki (1305/90); 

- pellonraivauksen määräaikaisesta rajoit
tamisesta annettu laki (1385/91); sekä 

- maidon väliaikaisista tuotantokiintiöisiä 
annettu laki (570/84). 

Valittajan kannalta olisi yhtenäisen, mainit
tujen lakien mukaisen käytännön luominen 
muissakin asioissa tarkoituksenmukaista. Näin 
valittajalle ei koituisi oikeudenmenetyksiä siitä, 
että hän lähettää mahdollisesti valituskirjel
mänsä väärälle viranomaiselle, kun ei tutustu 
valitusosoitukseen riittävällä tarkkuudella. 
Myöskään viranomaistoiminnassa ja siinä ta
pahtuvassa menettelyssä ei tapahtuisi erehdyk
siä. 

Valituslautakunnan päätöksistä valitettaessa 

tulisi valituskirjelmä aina toimittaa suoraan 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

2.3. Päätösten maksullisuus 

Leimaverolain muuttamisesta annetun lain 
(1080/93) jälkeen ei voida pitää yleisesti perus
teltuna olla perimättä aiemmin voimassa olleen 
12 §:n leimaverovapauden piiriin kuuluneista 
viranomaistoimenpiteistä maksuja. 

2.4. Luottolaitosten määrittely 

Määritelmä, jossa on lueteltu ne luottolai
tokset, joita tarkoitetaan maaseutuelinkeino
lain mukaisessa luototuksessa, ei ole säädös
muutosten takia ajan tasalla. Lisäksi määritel
mä on liian tiukka, kun otetaan huomioon 
säästöpankeista siirtyneiden lainojen hoito. Osa 
on siirtynyt Arsenal Oy:öön, minkä lisäksi 
lainojen hoitoon edelleen vaikuttaa myös Suo
men Säästöpankki, jonka asema luottolaitok
sena muuttunee. 

3. Esityksen tavoitteet ja sisältö 

3.1. Valituslupajärjestelmä 

Kysymyksessä oleviin lakeihin tulisi tukien ja 
muiden etuuksien myöntämisen harkinnan 
osalta omaksua pääsääntöisesti maaseutuelin
keinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatetta
vasta menettelystä annetussa laissa olevaa va
lituslupajärjestelmää vastaava järjestelmä vali
tettaessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
Puututtaessa asianomaisille jo myönnettyihin 
tukiin olisi rajoitukseton valitusmahdollisuus 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuitenkin sal
littava. 

Luotaessa luottolaitoksilta haettavia halpa
korkoisia lainoja koskevia maatalousviran
omaisten lausuntoratkaisujen muutoksenhaku
järjestelmää, voitaisiin alemmanasteisilla oikai
su- ja valitusmahdollisuuksilla riittävässä mää
rin turvata ratkaisujen oikeellisuus ilman tar
vetta valitusmahdollisuuteen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Sama koskee valtion har
joittamaa suoraa maankäyttötoimintaa. Näin 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtävien va
litusten lukumäärä ei nousisi kohtuuttomasti. 

Vuoden 1993 alussa tuli voimaan maaseu-
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tueiinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa nouda
tettavasta menettelystä annettu laki. Laissa on 
maaseutuelinkeinohallinnon lainsäädännön 
puolella ensimmäisen kerran säännelty valitus
lupajärjestelmä haettaessa muutosta korkeim
malta hallinto-oikeudelta. Silloin kun muutosta 
haetaan valitusluvan perusteella, ensiasteen rat
kaisun on useissa tapauksissa tehnyt kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomainen, jonka pää
töksestä tehdyn valituksen on ensin ratkaissut 
maaseutuelinkeinopiiri ja sitten valituslauta
kunta. 

Myös maidon väliaikaisista tuotantokiin
tiöistä annetussa laissa on 22.12.1993 alkaen 
ollut säänneltynä valituslupajärjestelmä. Lain 
25 §:n (1173/93) mukaan lain 14§:ssä tarkoitet
tuun valituslautakunnan antamaan lisäkiin
tiöpäätökseen saa hakea muutosta vain, jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Valituslupajärjestelmää on muualla lainsää
dännössä, kuten verotuksen puolella (HE 
143/93), pyritty yhtenäistämään siten, että va
lituslupaperusteet olisivat mahdollisimman yh
tenäiset erilaisissa asioissa. Tämä on nähty 
tärkeänä oikeusjärjestyksen yhtenäisyyden ja 
selkeyden kannalta. 

Valituslautakunnan päätöksistä valitettaessa 
esitetään maaseutuelinkeinolakiin, porotalous
lakiin sekä luontaiselinkeinolakiin säädettäväk
si edellä mainittujen yleisten periaatteiden mu
kainen valituslupajärjestelmä sikäli kuin kysy
myksessä eivät ole edellä mainitut lainalausun
not tai puuttuminen asianomaisille jo myönnet
tyyn tukeen tai muuhun oikeuteen. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta 
annetun lain (1203/92) osalta on tehty oma 
lakiesityksensä lautakunnan kehittämisestä it
senäiseksi valituselimeksi. 

3.2. Menettelytapaa koskevat muutokset 

Maaseutuelinkeinohallinnon laeissa tulisi ol
la mahdollisimman yhdenmukaisesti säännelty 
se, mille viranomaiselle valituskirjelmä tulee 
toimittaa. Etenkin viljelijät joutuvat tekemään 
monenlaisia hakemuksia eri lakien nojalla. Oi
keusturvanäkökohdat huomioon ottaen on tar
peellista, että valituskirjelmän jättämistä kos
keva sääntely on po. hallinnonalalla mahdolli
simman yhdenmukainen eri lakien osalta. Vii
taten kohdassa 2.2 mainittuun asiakirjojen jät
tämistä koskevaan käytäntöön esitetään sään
neltäväksi kyseisessä kohdassa mainittujen 

lakien kanssa yhdenmukaiset säännökset maa
seutuelinkeinolakiin, porotalouslakiin ja luon
taiselinkeinolakiin. 

3.3. Päätösten maksullisuus 

Erityislakeihin esitetään sisällytettäväksi pää
tösten maksullisuutta koskevat säännökset. 
Käsittelymaksu perittäisiin aina valituslauta
kunnan antamista päätöksistä, jollei maksutto
muus perustu ministeriön päätöksen (149/93) 
3 §:ään. Sen mukaan käsittelymaksua ei peritä 
muun muassa luottojen maksuhelpotusta kos
kevassa asiassa. Tässä yhteydessä käsitellään 
maksullisuutta vain muutettavien lakien osalta. 

3.4. Luottolaitoksen määritteleminen 

Luottolaitoksen määritelmää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että säännös saatettaisin 
ajan tasalle lakiviittauksen osalta, minkä lisäksi 
maa- ja metsätalousministeriöllä olisi oikeus 
hyväksyä muitakin yhtiöitä tässä laissa tarkoi
tetuiksi luottolaitoksiksi. 

4. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole huomattavia taloudellisia 
vaikutuksia. Esitys tulee lisäämään valituslau
takunnan päätösten käsittelymaksujen osuutta 
nyt muutettavaksi esitettyjen lakien osalta jon
kin verran. Lainalausuntojen valitusoikeus 
saattaa merkitä arviolta 200 valituksen käsitte
lyä vuosittain valituslautakunnassa. Toisaalta 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa valitusasioi
den määrä samanaikaisesti jonkin verran vähe
nee. 

Muut ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan 
lähinnä teknisiä, eikä niillä ole organisaatio- tai 
henkilöstövaikutuksia. 

5. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousmi
nisteriössä virkatyönä. Esitystä valmisteltaessa 
on kuultu keskeisiä keskusrahalaitoksia sekä 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
ry:tä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Maaseutuelinkeinolaki 

4 §. Nykyistä 1 momentin 7 ja 8 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että luottolai
tokseksi katsottaisiin edelleen osuuspankit, 
säästöpankit, liikepankit sekä niiden konserniin 
kuuluvat yhteisöt. Kiinnitysluottopankki ehdo
tetaan poistettavaksi luettelosta. Maa- ja met
sätalousministeriö voisi lisäksi päättää, että 
muukin luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(1607/93) mukainen luottolaitos voitaisiin kat
soa maaseutuelinkeinolaissa tarkoitetuksi luot
tolaitokseksi. Edelleen maa- ja metsätalousmi
nisteriö voisi päättää, että luottolaitokseksi 
voitaisiin katsoa myös muu näihin rinnastetta
va osakeyhtiö. Tarkastelun painopiste on täl
löin yhtiön maaseutuelinkeinolain nojalla lai
noitetun toiminnan suhteessa sen muuhun toi
mintaan. 

29 §. Nykyisen käytännön mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö on antanut määräykset 
lainoja koskevien lykkäyshakemusten tarkasta
misesta keskusrahalaitoksissa. Määräyksiä itse 
lainahakemusten tarkastamisesta keskusraha
laitoksissa ei ole enää muutamaan vuoteen 
annettu, vaan lainan myöntäminen tapahtuu 
lähinnä maaseutuelinkeinopiirien luottolaitok
sille antamien lausuntojen perusteella maa- ja 
metsätalousministeriön tarkemmin määräämin 
tavoin. Uudessa 4 momentissa on säännös 
maa- ja metsätalousministeriön mahdollisuu
desta antaa tarkempia määräyksiä lykkäysha
kemusten tarkastamisesta. 

31 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan pois
tettavaksi lainahakemusten tarkastamista kos
keva säännös. Myöskään lainan myöntämisen 
edellytyksiä koskevaa ratkaisua ei ole tarkoi
tuksenmukaista saattaa maa- ja metsätalousmi
nisteriölle, koska lain 51 b §:ään ehdotetaan 
lainalausuntoja koskevat muutoksenhakusään
nökset 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös niin sanotun lopullisen lainalausun
non lähettämisestä hakijalle. Lausunto voitai
siin lähettää tavallisena postilähetyksenä. Kos
ka valitusoikeutta ei ole, nykykäytännön mu
kaan lainalausuntoa ei lähetetä hakijalle yleen
sä, vaan ainoastaan luottolaitokselle. 

Nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyisivät 4 ja 5 
momenteiksi. 

42 §. Maaseutuelinkeinopiirin vahvistamaan 

käyttösuunnitelmaan olisi nykyiseen tapaan 
mahdollista hakea muutosta, jos ennen vahvis
tamista käyttösuunnitelmaa vastaan on tehty 
muistutus tai maaseutuelinkeinopiiri on vahvis
taessaan muuttanut julkistettua tai muutoin 
tiedoksi annettua käyttösuunnitelmaehdotusta. 
Maaseutuelinkeinopiirin päätökseen haetaan 
muutosta maaseutuelinkeinojen valituslauta
kunnalta. Sen päätöksestä ei edelleenkään tulisi 
olla mahdollista hakea valittamalla muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Alemmanas
teisen muistutusmahdollisuuden ja valituslauta
kunnan muuttamisen itsenäiseksi lainkäyttövi
ranomaiseksi huomioon ottaen ei maankäyttö
etuuksien harkinnassa muutoksenhakua kor
keimpaan hallinto-oikeuteen voida pitää tar
peellisena. 

Nykyisin pykälässä on säännelty myös vali
tuskielto, joka koskee maa- ja metsätalousmi
nisteriön lain 41 §:n 3 momentin (805/93) no
jalla antamaa päätöstä omaisuuden käyttämi
sestä muihin kuin kyseisen lain mukaisiin tar
koituksiin. Kyseisestä maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksestä olisi mahdollista hakea 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta sii
nä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 

49 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös siitä, että avustus voidaan periä takaisin 
lainvoimaisen päätöksen nojalla siinä järjestyk
sessä kuin verojen ja maksujen periruisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) sääde
tään. Luottojen takaisinperimisen osalta on 
vastaava säännös lain 50 §:ssä. 

51 a §. Pykälässä säädetään, miten maaseu
tuelinkeinolain nojalla annettuihin päätöksiin 
haetaan muutosta, mikäli kysymys ei ole laina
lausunnosta tai käyttösuunnitelmasta. 

Maaseutuelinkeinopiirin antamaan päätök
seen saa hakea muutosta maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnalta. Valituskirjelmä tulisi voi
da toimittaa myös päätöksen antaneelle piirille, 
joka lähettää valituskirjelmän sekä asiassa ker
tyneet asiakirjat ja lausuntonsa valituslauta
kunnalle. 

Pykälän 3 momentin mukaan valituslauta
kunnan päätöksestä olisi aina mahdollista va
littaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tukien 
takaisinperimistä ja lakkauttamista, lainojen ja 
valtion myyntihintasaamisten irtisanomista se
kä vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeamista 
eli yleensä asianomaisten saamiin oikeuksiin 
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puuttumista koskevissa asioissa. Avustusten ja 
vapaaehtoisten velkajärjestelyjen hakemuksia 
koskeviin ratkaisuihin sen sijaan olisi mahdol
lista hakea muutosta korkeimmalta hallinto
oikeudelta vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Huomattava osa valitus
lautakunnan käsittelemistä maaseutuelinkeino
lain mukaisista valituksista vuonna 1993 on 
koskenut myönnettäviä avustuksia. Muihin va
lituslautakunnan puheena olevassa pykälässä 
tarkoitettuihin ratkaisuihin, joita ovat olleet 
vuonna 1993 lähinnä luottojen maksuhelpotuk
set, ei saisi hakea muutosta. 

Kun otetaan huomioon korkeimman hallin
to-oikeuden käsittelemien tapausten määrä se
kä maaseutuelinkeinolain mukaisten valitus
asioiden luonne ja valituslautakunnan kehittä
minen itsenäiseksi lainkäyttöviranomaiseksi, ei 
rajoittamattoman valitusoikeuden säätäminen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen ole tarkoituk
senmukaista. 

51 b §. Lainalausunnoista ei katsota nykyisin 
olevan valitusoikeutta. Tilannetta on pidettävä 
oikeusturvan kannalta epätyydyttävänä. Tä
män vuoksi ehdotetaan säädettäväksi oikeus 
hakea muutosta myös lainalausunnoista. Maa
ja metsätalousministeriön 31 §:n nojalla anta
man määräyksen mukaan kunnan maaseu
tuelinkeinoviranomainen antaa lopullisen lai
nan myöntämisen edellytyksiä ja sen ehtoja 
koskevan lausunnon asuntolainoista. Muissa 
tapauksissa niin sanotun lopullisen lainalau
sunnon antaa maaseutuelinkeinopiiri. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että kunnan maaseutuelinkeinoviran
omaisen niin sanottuun lopulliseen lainalausun
toon saa hakea muutosta maaseutuelinkeino
piiriltä. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos maaseu
tuelinkeinopiiri antaa niin sanotun lopullisen 
lainalausunnon, lainanhakijan olisi ensin haet
tava piiriitä oikaisua 30 päivän kuluessa siitä, 
kun lainanhakija on saanut tiedon lainalausun
nosta. 

Jos maaseutuelinkeinopiiri hyväksyy oi
kaisuvaatimuksen ja puoltaa lainaa joko hake
muksen mukaisesti tai ainakin ratkaiseviita 
osin ensiksi antamaansa lausuntoa edullisem
min, piirin tulisi antaa lainanhakijalle päätös 
asiassa. Mikäli piiri ei hyväksy oikaisuvaati
musta, tulisi sen siirtää asia oman lausuntonsa 
ohella maaseutuelinkeinojen valituslautakun
nan käsiteltäväksi. 

Maaseutuelinkeinopiirin olisi liitettävä laina-

lausuntoansa muutoksenhakuosoitus. Asian 
siirtämisestä valituslautakunnalle ilmoitettaisiin 
lainanhakijalle. 

Maaseutuelinkeinopiirin päätöksestä, joka 
on annettu kunnan maaseutuelinkeinoviran
omaisen päätöksestä tehdyn valituksen taikka 
oikaisuvaatimuksen perusteella, voitaisiin py
kälän 4 momentin mukaan hakea normaaliin 
tapaan muutosta valituslautakunnalta. 

Huomioon ottaen alemmanasteiset oikaisu
ja valitusmahdollisuudet sekä valituslautakun
nan aseman kehittämisen ei pykälän 5 momen
tin mukaan valituslautakunnan päätökseen tu
lisi voida lainalausuntoasioissa hakea muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

51 c §. Pykälässä esitetään säädettäväksi pää
tösten maksullisuudesta. Säännöksen mukaan 
valituslautakunnan päätökset ovat maksullisia 
lukuun ottamatta maksuhelpotuksia koskevia 
päätöksiä. Maaseutuelinkeinojen valituslauta
kunnan suoritteista perittävistä maksuista an
netun maa- ja metsätalousministeriön päätök
sen (149/93) 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mu
kaan luottojen maksuhelpotusta koskevissa asi
oissa ei peritä käsittelymaksua. 

Maaseutuelinkeinopiirien maksuhelpotuksia 
ja avustusten myöntämistä koskevat päätökset 
ovat edelleenkin maksuttomia. Piirin niin sa
nottu lopullinen lainalausunto on maksuton, 
mutta piirin valituksesta tai oikaisuvaatimuk
sesta antama päätös on maksullinen. 

59 d §. Maaseutuelinkeinolakiin ehdotetaan 
otettavaksi siirtymäsäännös, koska maaseu
tuelinkeinolakia aiemmin säädetyssä lainsää
dännössä on runsaasti valituskieltoja, jotka on 
annettu asetustasolla. Luottoajat aikaisemmas
sa lainsäädännössä ovat siksi pitkiä, että var
sinkin luottojen irtisanomis- ja maksuhelpotus
asioita sekä avustusta koskevia asioita joudu
taan käsittelemään joidenkin lakien osalta vielä 
vuosia. Tämän vuoksi näiden aikaisemmin 
säädettyjen lakien nojalla annetuista päätöksis
tä tulisi olla mahdollisuus valittaa siten, kuin 
maaseutuelinkeinolain 51 a §:ssä säädetään. 
Siirtymäsäännös ei kuitenkaan koskisi porota
lous-, luontaiselinkeino- tai kolttalakia, joissa 
on omat muutoksenhakusäännöksensä. 

1.2. Porotalouslaki ja luontaiselinkeinolaki 

Pykälissä esitetyt muutokset vastaavat niitä 
muutoksia, jotka on edellä esitetty maaseu-
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tuelinkeinolain 42 sekä 51 a--51 c §:n osalta ja 
koskevat näiden lakien muutoksenhaun järjes
tämistä. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Esitys edellyttää maaseutuelinkeinoasetuksen 
((248/91) 51 §:n 3 momentin (806/93) muutta
mista siten, että siinä on viittaus lain 29 §:n 4 
momenttiin eikä 31 §:n 2 momenttiin. 

Porotalousasetuksen ja luontaiselinkeinoase
tuksen valituskieltoja koskevat säännökset tu
lisivat kumottaviksi. 

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö antaisi 

1. 

päätöksen maaseutuelinkeinolain 4 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetuista luottolaitoksista. 

3. Voimaantulo 

Lakien olisi tultava voimaan mahdollisim
man pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 
maaseutuelinkeinolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 4 §:n 1 

momentin 7 ja 8 kohta, 31 §:n 2 momentti ja 42 §:n 2 momentti, sellaisena kuin näistä on 4 §:n 
1 momentin 7 ja 8 kohta ja 31 §:n 2 momentti muutettuna 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa 
laissa (805/93), sekä 

lisätään 29 §:ään siitä 10 päivänä syyskuuta 1993 (805/93) kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 
momentti, 31 §:ään uusi 3 momentti, joilloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 
49 §:ään uusi 4 momentti sekä uusi 51 a, 51 b, 51 c ja 59 d § seuraavasti: 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

7) luottolaitoksella osuuspankkeja, säästö
pankkeja ja liikepankkeja sekä niiden konser
niin kuuluvia yhteisöjä ja Suomen Hypoteek
kiyhdistystä sekä maa- ja metsätalousministe
riön päätöksellä tarkemmin määrättävää luot
tolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) mu
kaista luottolaitosta tai muuta osakeyhtiötä, 
jonka toiminta voidaan rinnastaa edellä mai
nittuihin luottolaitoksiin; 

8) keskusrahalaitoksella maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä tarkemmin määrät
tävää luottolaitostoiminnasta annetun lain mu
kaista talletuspankkia tai muuta luottolaitosta 
tai niiden osaa taikka niiden konserniin kuu
luvaa yhtiötä; sekä 

29 § 

Lainoitusta koskevia yleisiä säännöksiä 

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
lakia ja asetusta tarkempia määräyksiä lyk
käyksen myöntämisestä. Lainan lykkäystä kos
keva hakemus on maa- ja metsätalousministe
riön määräämissä tapauksissa ennen sen rat
kaisemista tarkastettava maa- ja metsätalous
ministeriön määräämällä tavalla. 

31 § 

Lainapäätös 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkem
mat määräykset siitä, miten laina hyväksytään 
myönnettäväksi maaseutuelinkeinopiirin tai 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lau
sunnon perusteella. 



8 1994 vp -- IIE 311 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lausunto, 
joka sisältää lainan myöntämisen edellytyksiä 
koskevan ratkaisun, saadaan toimittaa lainan
hakijalle tiedoksi postitse. Tiedoksisaannin kat
sotaan tällöin tapahtuneen, jollei muuta näyte
tä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on lainanhakijan ilmoittamalla osoit
teella varustettuna jätetty postin kuljetettavak
si. 

42 § 

Tiedoksianto ja muutoksenhaku käytttisuunnitel
man vahvistamista koskevassa asiassa 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseu
tuelinkeinopiirin 41 §:n 3 momentin nojalla 
tekemään päätökseen valittamalla maaseu
tuelinkeinojen valituslautakuntaan, jos käyttö
suunnitelmaa vastaan on ennen sen vahvista
mista tehty muistutus tai maaseutuelinkeinopii
ri on käyttösuunnitelman vahvistaessaan muut
tanut julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua 
käyttösuunnitelmaehdotusta. Maaseutuelinkei
nojen valituslautakunnan päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

49 § 

Avustuksen takaisinperiminen 

Takaisin perittävät 1 ja 2 momentissa tarkoi
tetut avustusmäärät saadaan lainvoimaisen 
päätöksen nojalla periä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367/61) säädetään. 

51 a § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen muista kuin 31 §:ssä ja 
42 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan 30 päivän kulues
sa siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätök
sestä. 

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tä
män lain 42 §:n 2 momentin nojalla maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös 

sille viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta 
haetaan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä 
valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat 
ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeino
jen valituslautakunnalle. 

Edellä tarkoitetun valituslautakunnan anta
maan päätökseen asiassa, joka koskee tuen 
takaisinperimistä tai lakkauttamista, lainan tai 
myyntihintasaamisen irtisanomista taikka va
paaehtoisen velkajärjestelyn raukeamista, saa 
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hal
linto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetään. Muutoin saa valituslauta
kunnan tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa 
antamaan päätökseen hakea muutosta valitta
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos 
kysymys on avustuksen tai vapaaehtoisen vel
kajärjestelyn hakua koskevasta asiasta ja jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Lupa voidaan myöntää, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa saman
laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yh
teneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu pai
nava syy. 

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen saa hakea muu
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu
teen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. 

51 b § 

Muutoksenhaku lainaratkaisuissa 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
lausuntoon, joka sisältää lainan myöntämisen 
edellytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lai
nanhakija saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa 
siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon laina
lausunnosta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa 
myös lausunnon antaneelle kunnan maaseu
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka on lähetettävä 
valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat 
ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeino
piirille. 

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka si
sältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja eh-
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toja koskevan ratkaisun, lainanhakija saa ha
kea muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, 
joka on toimitettava lausunnon antaneelle 
maaseutuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa 
siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon laina
lausunnosta. Lausuntoon, johon muutosta saa 
hakea, on liitettävä muutoksenhakuosoitus. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaa
timuksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on 
ratkaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan 
oikaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä 
ratkaiseviita osin hakijalle edullisemmin. Jos 
maaseutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustel
luksi, tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin 
maaseutuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maa
seutuelinkeinojen valituslautakunnalle valituk
sena käsiteltäväksi. Asiakirjojen oheen maaseu
tuelinkeinopiirin on liitettävä lausuntonsa vali
tuksesta. 

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin 
sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 
51 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätökseen tässä pykälässä tarkoitetussa asias
sa ei saa hakea muutosta valittamalla. 

51 c § 

Käsittelymaksun periminen 

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä 
peritään maksu siten, kuin maksujen perimises
tä erikseen säädetään ja määrätään. Maaseu
tuelinkeinopiirin luottojen maksuhelpotuksia 
sekä avustuksen myöntämisiä koskevat päätök-

2. 

set ovat kuitenkin maksuttomia. Kunnan maa
seutuelinkeinoviranomaisen ja, sikäli kuin ky
symys ei ole mainitun viranomaisen antamasta 
päätöksestä tehdystä valituksesta tai maaseu
tuelinkeinopiirin muutoksenhakuvaatimukseen 
antamasta päätöksestä, maaseutuelinkeinopii
rin antama lainalausunto on maksuton. Mitä 
edellä on sanottu maksuhelpotuksista, koskee 
myös maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa. 

59 d § 

Muutoksenhaku aikaisemman lainsäädännön 
nojalla tehdyistä ratkaisuista 

Tämän lain voimaan tultua maaseutuelinkei
nopiirin, maaseutuelinkeinojen valituslautakun
nan ja maa- ja metsätalousministeriön antamiin 
päätöksiin maatilalain (188/77), maankäyttö
lain (353/58), maankäyttölainoista annetun lain 
(354/58) ja muun aikaisemman asutuslainsää
dännön sekä kolttien asuttamisesta annetun 
lain (273/55), kolttien maanjärjestelylain 
(593/69), porotilalain (590/69), eräiden maata
lousluottojen vakauttamisesta annetun lain 
(79/79), eräiden maatilatalouden luottojen va
kauttamisesta annettujen lakien (398/81 ja 
511185) ja maaseudun pienimuotoisen elinkei
notoiminnan edistämisestä annetun lain 
(1031186) sekä maataloustuotevarastojen kor
kotukilainoista annetun lain (19/77) mukaisissa 
asioissa haetaan muutosta siten kuin 51 a §:ssä 
on säädetty sen estämättä, mitä muutoksen
hausta on aikaisemmin säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Laki 
porotalouslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun porotalouslain (161/90) 15 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1298/90), sekä 
lisätään lakiin uusi 35 a, 35 b ja 35 c § seuraavasti: 

15 § 
Käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseu
tuelinkeinopiirin 1 momentin nojalla tekemään 

2 341025N 

päätökseen valittamalla maaseutuelinkeinojen 
valituslautakuntaan, jos käyttösuunnitelmaa 
vastaan on ennen sen vahvistamista tehty muis
tutus tai maaseutuelinkeinopiiri on käyttösuun
nitelman vahvistaessaan muuttanut julkistettua 
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tai muutoin tiedoksi annettua käyttösuunnitel
maehdotusta. Maaseutuelinkeinojen valituslau
takunnan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

35 a § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen muista kuin maaseu
tuelinkeinolain 31 §:n 2 momenttia soveltaen 
antamista ratkaisuista tai tämän lain 15 §:n 1 
momentin nojalla antamista päätöksistä saa 
hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkei
nojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa 
siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätökses
tä. 

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tä
män lain 15 §:n 5 momentin nojalla maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös 
sille viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta 
haetaan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä 
valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat 
ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeino
jen valituslautakunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslau
takunnan 31 ja 32 §:ssä mainitussa asiassa 
antamaan päätökseen sekä maa- ja metsäta
lousministeriön tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyk
sessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/50) säädetään. Vastaavas
ti saa valituslautakunnan päätökseen hakea 
muutosta valittamalla asiassa, joka koskee 
avustuksen takaisinperimistä tai lakkauttamis
ta, lainan tai myyntihintasaamisen irtisanomis
ta taikka vapaaehtoisen velkajärjestelyn rau
keamista. Muutoin saa valituslautakunnan täs
sä pykälässä tarkoitetussa asiassa antamaan 
päätökseen hakea muutosta valittamalla kor
keimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos kysymys 
on avustuksen tai vapaaehtoisen velkajärjeste
lyn hakua koskevasta asiasta ja jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa 
voidaan myöntää, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa saman
laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yh
teneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu pai
nava syy. 

35 b § 

Muutoksenhaku lainaratkaisuissa 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
lausuntoon, joka sisältää lainan myöntämisen 
edellytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lai
nanhakija saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa 
siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon laina
lausunnosta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa 
myös lausunnon antaneelle kunnan maaseu
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka on lähetettävä 
valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat 
ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeino
piirille. 

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka si
sältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja eh
toja koskevan ratkaisun, lainanhakija saa ha
kea muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, 
joka on toimitettava lausunnon antaneelle 
maaseutuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa 
siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon laina
lausunnosta. Lausuntoon, johon muutosta saa 
hakea, on liitettävä muutoksenhakuosoitus. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaa
timuksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on 
ratkaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan 
oikaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä 
ratkaiseviita osin hakijalle edullisemmin. Jos 
maaseutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustel
luksi, tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin 
maaseutuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maa
seutuelinkeinojen valituslautakunnalle valituk
sena käsiteltäväksi. Asiakirjojen oheen maaseu
tuelinkeinopiirin on liitettävä lausuntonsa vali
tuksesta. 

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin 
sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 
35 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätökseen tässä pykälässä tarkoitetussa asias
sa ei saa hakea muutosta valittamalla. 

35 c § 

Käsittelymaksun periminen 

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä 
peritään maksu siten, kuin maksujen perimises
tä erikseen säädetään ja määrätään. Maaseu-
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tuelinkeinopiirin luottojen maksuhelpotuksia 
sekä avustuksen myöntämisiä koskevat päätök
set ovat kuitenkin maksuttomia. Kunnan maa
seutuelinkeinoviranomaisen ja, sikäli kuin ky
symys ei ole mainitun viranomaisen antamasta 
päätöksestä tehdystä valituksesta tai maaseu
tuelinkeinopiirin muutoksenhakuvaatimukseen 

3. 

antamasta päätöksestä, maaseutuelinkeinopii
rin antama lainalausunto on maksuton. Mitä 
edellä on sanottu maksuhelpotuksista, koskee 
myös maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Laki 
luontaiselinkeinolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun luontaiselinkeinolain (610/84) 22 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1296/90), sekä 
lisätään lakiin uusi 42 a, 42 b ja 42 c § seuraavasti: 

22 § 

Käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseu
tuelinkeinopiirin 1 momentin nojalla tekemään 
päätökseen valittamalla maaseutuelinkeinojen 
valituslautakuntaan, jos käyttösuunnitelmaa 
vastaan on ennen sen vahvistamista tehty muis
tutus tai maaseutuelinkeinopiiri on käyttösuun
nitelman vahvistaessaan muuttanut julkistettua 
tai muutoin tiedoksi annettua käyttösuunnitel
maehdotusta. Maaseutuelinkeinojen valituslau
takunnan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

42a § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen muista kuin maaseu
tuelinkeinolain 31 §:n 2 momenttia soveltaen 
antamiin ratkaisuihin tai tämän lain 22 §:n 1 
momentin nojalla antamiin päätöksiin saa ha
kea muutosta valittamalla maaseutuelinkeino
jen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa 
siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätökses
tä. 

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tä
män lain 22 §:n 5 momentin nojalla maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös 
sille viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta 
haetaan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä 

valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat 
ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeino
jen valituslautakunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslau
takunnan 38 ja 39 §:ssä mainitussa asiassa 
antamaan päätökseen sekä maa- ja metsätalo
usministeriön tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyk
sessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/50) säädetään. Vastaavas
ti saa valituslautakunnan päätökseen hakea 
muutosta valittamalla asiassa, joka koskee 
avustuksen takaisinperimistä tai lakkauttamis
ta, lainan tai myyntihintasaamisen irtisanomis
ta taikka vapaaehtoisen velkajärjestelyn rau
keamista. Muutoin saa valituslautakunnan täs
sä pykälässä tarkoitetussa asiassa antamaan 
päätökseen hakea muutosta valittamalla kor
keimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos kysymys 
on avustuksen tai vapaaehtoisen velkajärjeste
lyn hakua koskevasta asiasta ja jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa 
voidaan myöntää, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa sa
manlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 
yhteneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa 
asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaista
vaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu pai
nava syy. 
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42 b § 

Muutoksenhaku lainaratkaisuissa 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
lausuntoon, joka sisältää lainan myöntämisen 
edellytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lai
nanhakija saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa 
siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon laina
lausunnosta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa 
myös lausunnon antaneelle kunnan maaseu
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka on lähetettävä 
valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat 
ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeino
piirille. 

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka si
sältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja eh
toja koskevan ratkaisun, lainanhakija saa ha
kea muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, 
joka on toimitettava lausunnon antaneelle 
maaseutuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa 
siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon laina
lausunnosta. Lausuntoon, johon muutosta saa 
hakea, on liitettävä muutoksenhakuosoitus. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaa
timuksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on 
ratkaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan 
oikaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä 
ratkaiseviita osin hakijalle edullisemmin. Jos 
maaseutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustel
luksi, tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin 
maaseutuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maa
seutuelinkeinojen valituslautakunnalle valituk-

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994 

sena käsiteltäväksi. Asiakirjojen oheen maaseu
tuelinkeinopiirin on liitettävä lausuntonsa vali
tuksesta. 

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin 
sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 
35 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätökseen tässä pykälässä tarkoitetussa asias
sa ei saa hakea muutosta valittamalla. 

42 c § 

Käsittelymaksun periminen 

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä 
peritään maksu siten, kuin maksujen perimises
tä erikseen säädetään ja määrätään. Maaseu
tuelinkeinopiirin luottojen maksuhelpotuksia 
sekä avustuksen myöntämisiä koskevat päätök
set ovat kuitenkin maksuttomia. Kunnan maa
seutuelinkeinoviranomaisen ja, sikäli kuin ky
symys ei ole mainitun viranomaisen antamasta 
päätöksestä tehdystä valituksesta tai maaseu
tuelinkeinopiirin muutoksenhakuvaatimukseen 
antamasta päätöksestä, maaseutuelinkeinopii
rin antama lainalausunto on maksuton. Mitä 
edellä on sanottu maksuhelpotuksista, koskee 
myös maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälä 
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Liite 1 

1. 
Laki 

maaseutuelinkeinolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 4 §:n 1 

momentin 7 ja 8 kohta, 31 §:n 2 momentti ja 42 §:n 2 momentti, sellaisena kuin näistä on 4 §:n 
1 momentin 7 ja 8 kohta ja 31 §:n 2 momentti muutettuna 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa 
laissa (805/93), sekä 

lisätään 29 §:ään siitä 10 päivänä syyskuuta 1993 (805/93) kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 
momentti, 31 §:ään uusi 3 momentti, joilloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 
49 §:ään uusi 4 momentti sekä uusi 51 a, 51 b, 51 c ja 59 d § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

7) luottolaitoksella osuuspankkeja, säästö
pankkeja ja liikepankkeja sekä niiden konser
niin kuuluvia yhteisöjä samoin kuin kiinnitys
luottopankkeja, luotto-osakeyhtiöitä ja Suomen 
Hypoteekkiyhdistystä; 

8) keskusrahalaitoksella maa- ja metsätalo
usministeriön päätöksellä tarkemmin määrättä
vää talletuspankkia tai rahoitustoimintalain 
(1544/91) mukaista luottolaitosta tai niiden 
osaa taikka niiden konserniin kuuluvaa yhtiö
tä; sekä 

29 

7) luottolaitoksella osuuspankkeja, säästö
pankkeja ja liikepankkeja sekä niiden konser
niin kuuluvia yhteisöjä ja Suomen Hypoteek
kiyhdistystä sekä maa- ja metsätalousministeri
ön päätöksellä tarkemmin määrättävää luotto
laitostoiminnasta annetun lain (1607/93) mu
kaista luottolaitosta tai muuta osakeyhtiötä, 
jonka toiminta voidaan rinnastaa edellä mainit
tuihin luottolaitoksiin; 

8) keskusrahalaitoksella maa- ja metsätalo
usministeriön päätöksellä tarkemmin määrättä
vää luottolaitostoiminnasta annetun lain mukais
ta talletuspankkia tai muuta luottolaitosta tai 
niiden osaa taikka niiden konserniin kuuluvaa 
yhtiötä; sekä 

Lainoitusta koskevia yleisiä säännöksiä 

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa lakia 
ja asetusta tarkempia määräyksiä lykkäyksen 
myöntämisestä. Lainan lykkäystä koskeva hake
mus on maa- ja metsätalousministeriön määrää
missä tapauksissa ennen sen ratkaisemista tar
kastettava maa- ja metsätalousministeriön mää
räämällä tavalla. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

31 § 

Lainapäätös 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkem
mat määräykset siitä, miten laina hyväksytään 
myönnettäväksi maaseutuelinkeinopiirin tai 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lau
sunnon perusteella. Maa- ja metsätalousminis
teriö voi määrätä, että ennen lainan myöntämis
tä lainahakemus on tarkastettava maa- ja met
sätalousministeriön määräämällä tavalla tai että 
lainan myöntämisen edellytyksiä koskeva asia on 
saatettava maa- ja metsätalousministeriön rat
kaistavaksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkem
mat määräykset siitä, miten laina hyväksytään 
myönnettäväksi maaseutuelinkeinopiirin tai 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lau
sunnon perusteella. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lausunto, joka 
sisältää lainan myöntämisen edellytyksiä koske
van ratkaisun, saadaan toimittaa lainanhakijalle 
tiedoksi postitse. Tiedoksisaannin katsotaan täl
löin tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitse
mäntenä päivtinä sen jälkeen, kun päätös on 
lainanhakijan ilmoittamalla osoitteella varustet
tuna jätetty postin ku/jetettavaksi. 

42 § 

Tiedoksianto ja muutoksenhaku käyttösuunnitel
man vahvistamista koskevassa asiassa 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseutu
piirin 41 §:n 3 momentin nojalla tekemään 
päätökseen valittamalla maatilahallitukseen, 
jos käyttösuunnitelmaa vastaan on ennen sen 
vahvistamista tehty muistutus tai maaseutupiiri 
on käyttösuunnitelman vahvistaessaan muutta
nut julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua 
käyttösuunnitelmaehdotusta. Muutoin maaseu
tupiirin tai maatilahallituksen 41 §:n 3 momen
tin nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Valittaa ei myöskään saa 
maaseutupiirin päätöksestä tehdyn valituksen 
johdosta annetusta maatilahallituksen päätökses
tä. 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseu
tuelinkeinopiirin 41 §:n 3 momentin nojalla te
kemään päätökseen valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan, jos käyttösuunni
telmaa vastaan on ennen sen vahvistamista 
tehty muistutus tai maaseutuelinkeinopiiri on 
käyttösuunnitelman vahvistaessaan muuttanut 
julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua käyt
tösuunnitelmaehdotusta. Maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

49§ 

Avustuksen takaisinperiminen 

Takaisin perittävä! 1 ja 2 momentissa tarkoi
tetut avustusmäärät saadaan lainvoimaisen pää-
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Ehdotus 

töksen nojalla periä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367161) säädetään. 

51 a § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen muista kuin 31 §:ssä ja 
42 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa 
siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätöksestä. 

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tä
män lain 42 §:n 2 momentin nojalla maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös sille 
viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta hae
taan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä vali
tuskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja 
lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnalle. 

Edellä tarkoitetun valituslautakunnan anta
maan päätökseen asiassa, joka koskee tuen 
takaisinperimistä tai lakkauttamista, lainan tai 
myyntihintasaamisen irtisanomista taikka vapaa
ehtoisen velkajärjestelyn raukeamista, saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi
keuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa ( 154150) 
säädetään. Muutoin saa valituslautakunnan täs
sä pykälässä tarkoitetussa asiassa antamaan 
päätökseen hakea muutosta valittamalla kor
keimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos kysymys 
on avustuksen tai vapaaehtoisen velkajärjestelyn 
hakua koskevasta asiasta ja jos korkein hallin
to-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan 
myöntää, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa saman
laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yh
teneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi
assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava 
syy. 

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutos
ta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa ( 154150) säädetään. 



16 

Voimassa oleva laki 

1994 vp - HE 311 

Ehdotus 

51 b § 

Muutoksenhaku lainaratkaisuissa 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lau
suntoon, joka sisältää lainan myöntämisen edel
lytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lainanha
kija saa hakea muutosta valittamalla maaseu
tuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa siitä, kun 
lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. 
Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös lausun
non antaneelle kunnan maaseutuelinkeinoviran
omaiselle, jonka on lähetettävä valituskirjelmä 
sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa 
valituksesta maaseutuelinkeinopiirille. 

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka si
sältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja 
koskevan ratkaisun, lainanhakija saa hakea 
muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, joka 
on toimitettava lausunnon antaneelle maaseu
tuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. 
Lausuntoon, johon muutosta saa hakea, on 
liitettävä muutoksenhakuosoitus. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaati
muksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on rat
kaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan oi
kaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä rat
kaiseviita osin hakijalle edullisemmin. Jos maa
seutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustelluksi, 
tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin maaseu
tuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maaseutuelin
keinojen valituslautakunnalle valituksena käsitel
täväksi. Asiakirjojen oheen maaseutuelinkeino
piirin on liitettävä lausuntonsa valituksesta. 

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin 
sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 51 
a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan pää
tökseen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

51 c § 

Käsittelymaksun periminen 

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä 
peritään maksu siten, kuin maksujen perimisestä 
erikseen säädetään ja määrätään. Maaseutuelin
keinopiirin luottojen maksuhelpotuksia sekä 
avustuksen myöntämisiä koskevat päätökset ovat 
kuitenkin maksuttomia. Kunnan maaseutuelin-
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keinoviranomaisen ja, sikäli kuin kysymys ei ole 
mainitun viranomaisen antamasta päätöksestä 
tehdystä valituksesta tai maaseutuelinkeinopiirin 
muutoksenhakuvaatimukseen antamasta päätök
sestä, maaseutuelinkeinopiirin antama lainalau
sunto on maksuton. Mitä edellä on sanottu 
maksuhelpotuksista, koskee myös maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaa. 

59 d § 

Muutoksenhaku aikaisemman lainsäädännön 
nojalla tehdyistä ratkaisuista 

Tämän lain voimaan tultua maaseutuelinkei
nopiirin, maaseutuelinkeinojen valituslautakun
nan ja maa- ja metsätalousministeriön antamiin 
päätöksiin maatilalain ( 188177), maankäyttölain 
( 353158), maankäyttölainoista annetun lain 
( 354/58) ja muun aikaisemman asutuslainsää
dännön sekä kolttien asuttamisesta annetun lain 
( 273155), kolttien maanjärjestelylain ( 593169), 
porotilalain ( 590/69), eräiden maatalousluotto
jen vakauttamisesta annetun lain (79179), eräi
den maatilatalouden luottojen vakauttamisesta 
annettujen lakien (398/81 ja 5JJ/85) ja maaseu
dun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämi
sestä annetun lain ( 1031/86) sekä maataloustuo
tevarastojen korkotukilainoista annetun lain 
( 19177) mukaisissa asioissa haetaan muutosta 
siten kuin 51 a §:ssä on säädetty sen estämättä, 
mitä muutoksenhausta on aikaisemmin säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 
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2. 
Laki 

porotalouslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun porotalouslain (161/90) 15 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1298/90), sekä 
lisättiän lakiin uusi 35 a, 35 b ja 35 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 § 

Käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseutu
piirin tämän pykälän nojalla tekemään päätök
seen valittamalla maatilahallitukseen, jos käyt
tösuunnitelmaa vastaan on ennen sen vahvis
tamista tehty muistutus tai maaseutupiiri on 
käyttösuunnitelman vahvistaessaan muuttanut 
julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua käyt
tösuunnitelmaehdotusta. Muutoin maaseutupii
rin tai maatilahallituksen tämän pykälän nojalla 
tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. Valittaa ei myöskään saa maaseu
tupiirin päätöksestä tehdyn valituksen johdosta 
annetusta maatilahallituksen päätöksestä. 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseu
tuelinkeinopiirin 1 momentin nojalla tekemään 
päätökseen valittamalla maaseutuelinkeinojen 
valituslautakuntaan, jos käyttösuunnitelmaa 
vastaan on ennen sen vahvistamista tehty muis
tutus tai maaseutuelinkeinopiiri on käyttösuun
nitelman vahvistaessaan muuttanut julkistettua 
tai muutoin tiedoksi annettua käyttösuunnitel
maehdotusta. Maaseutuelinkeinojen valituslau
takunnan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamal/a. 

35 a § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen muista kuin maaseutuelin
keinolain 31 §:n 2 momenttia soveltaen antamis
ta ratkaisuista tai tämän lain 15 §:n 1 momentin 
nojalla antamista päätöksistä saa hakea muutos
ta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslau
takuntaan 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja 
on saanut tiedon päätöksestä. 

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tä
män lain 15 §:n 5 momentin nojalla maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös sille 
viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta hae
taan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä vali
tuskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja 
lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeinojen 
valitus lautakunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslauta
kunnan 31 ja 32 §:ssä mainitussa asiassa anta
maan päätökseen sekä maa- ja metsätalousmi
nisteriön tämtin lain nojalla antamaan. päätök-
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seen saa hakea muutosta valittamalla korkeim
paan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa lais
sa (154150) säädetään. Vastaavasti saa valitus
lautakunnan päätökseen hakea muutosta valitta
malla asiassa, joka koskee avustuksen takaisin
perimistä tai lakkauttamista, lainan tai myynti
hintasaamisen irtisanomista taikka vapaaehtoi
sen velkajärjestelyn raukeamista. Muutoin saa 
valituslautakunnan tässä pykälässä tarkoitetussa 
asiassa antamaan päätökseen hakea muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
vain, jos kysymys on avustuksen tai vapaaehtoi
sen velkajärjestelyn hakua koskevasta asiasta ja 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Lupa voidaan myöntää, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa saman
laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yh
teneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi
assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava 
syy. 

35 b § 

Muutoksenhaku lainaratkaisuissa 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lau
suntoon, joka sisältää lainan myöntämisen edel
lytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lainanha
kija saa hakea muutosta valittamalla maaseu
tuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa siitä, kun 
lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. 
Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös lausun
non antaneelle kunnan maaseutuelinkeinoviran
omaiselle, jonka on lähetettävä valituskirjelmä 
sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa 
valituksesta maaseutuelinkeinopiirille. 

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka si
sältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja 
koskevan ratkaisun, lainanhakija saa hakea 
muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, joka 
on toimitettava lausunnon antaneelle maaseu
tuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. 
Lausuntoon, johon muutosta saa hakea, on 
liitettävä muutoksenhakuosoitus. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaati
muksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on rat
kaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan oi-
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kaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä rat
kaiseviita osin hakijalle edullisemmin. Jos maa
seutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustelluksi, 
tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin maaseu
tuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maaseutuelin
keinojen valituslautakunnalle valituksena käsitel
täväksi. Asiakirjojen oheen maaseutuelinkeino
piirin on liitettävä lausuntonsa valituksesta. 

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin 
sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 
35 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan pää
tökseen tässä pykälässti tarkoitetussa asiassa ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

35 c § 

Käsittelymaksun periminen 

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä 
peritään maksu siten, kuin maksujen perimisestä 
erikseen säädetään ja määrätään. Maaseutuelin
keinopiirin luottojen maksuhelpotuksia sekä 
avustuksen myöntämisiä koskevat päätökset ovat 
kuitenkin maksuttomia. Kunnan maaseutuelin
keinoviranomaisen ja, sikäli kuin kysymys ei ole 
mainitun viranomaisen antamasta päätöksestä 
tehdystä valituksesta tai maaseutuelinkeinopiirin 
muutoksenhakuvaatimukseen antamasta päätök
sestä, maaseutuelinkeinopiirin antama lainalau
sunto on maksuton. Mitä edellä on sanottu 
maksuhelpotuksista, koskee myös maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 
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3. 
Laki 

luontaiselinkeinolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun luontaiselinkeinolain (610/84) 22 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1296/90), sekä 
lisätään lakiin uusi 42 a, 42 b ja 42 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22§ 

Käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseutu
piirin tämän pykälän nojalla tekemään päätök
seen valittamalla maatilahallitukseen, jos käyt
tösuunnitelmaa vastaan on ennen sen vahvis
tamista tehty muistutus tai maaseutupiiri on 
käyttösuunnitelman vahvistaessaan muuttanut 
julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua käyt
tösuunnitelmaehdotusta. Muutoin maaseutupii
rin tai maatilahallituksen tämän pykälän nojalla 
tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. Valittaa ei myöskään saa maaseu
tupiirin päätöksestä tehdyn valituksen johdosta 
annetusta maatilahallituksen päätöksestä. 

Asianosainen saa hakea muutosta maaseu
tuelinkeinopiirin 1 momentin nojalla tekemään 
päätökseen valittamalla maaseutuelinkeinojen 
valituslautakuntaan, jos käyttösuunnitelmaa 
vastaan on ennen sen vahvistamista tehty muis
tutus tai maaseutuelinkeinopiiri on käyttösuun
nitelman vahvistaessaan muuttanut julkistettua 
tai muutoin tiedoksi annettua käyttösuunnitel
maehdotusta. Maaseutuelinkeinojen valituslau
takunnan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

42 a § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen muista kuin maaseutuelin
keinolain 31 §:n 2 momenttia soveltaen antamiin 
ratkaisuihin tai tämän lain 22 §:n 1 momentin 
nojalla antamiin päätöksiin saa hakea muutosta 
valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslauta
kuntaan 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja 
on saanut tiedon päätöksestä. 

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tä
män lain 22 §:n 5 momentin nojalla maaseu
tuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös sille 
viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta hae
taan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä vali
tuskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja 
lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslauta
kunnan 38 ja 39 §:ssä mainitussa asiassa anta
maan päätökseen sekä maa- ja metsätalousmi
nisteriön tämän lain nojalla antamaan päätök-
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seen saa hakea muutosta valittamalla korkeim
paan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa lais
sa ( 154150) säädetään. Vastaavasti saa valitus
lautakunnan päätöksen hakea muutosta valitta
mal/a asiassa, joka koskee avustuksen takaisin
perimistä tai lakkauttamista, lainan tai myynti
hintasaamisen irtisanomista taikka vapaaehtoi
sen velkajärjestelyn raukeamista. Muutoin saa 
valituslautakunnan päätökseen hakea muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
vain, jos kysymys on avustuksen tai vapaaehtoi
sen velkajärjestelyn hakua koskevasta asiasta ja 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan 
Lupa voidaan myöntää, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa saman
laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yh
teneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi
assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava 
syy. 

42 b § 

Muutoksenhaku lainaratkaisuissa 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lau
suntoon, joka sisältää lainan myöntämisen edel
lytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lainanha
kija saa hakea muutosta valittamalla maaseu
tuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa siitä, kun 
lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. 
Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös lausun
non antanee/le kunnan maaseutuelinkeinoviran
omaiselle, jonka on lähetettävä valituskirjelmä 
sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa 
valituksesta maaseutuelinkeinopiirille. 

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka si
sältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja 
koskevan ratkaisun, lainanhakija saa hakea 
muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, joka 
on toimitettava lausunnon antaneelle maaseu
tuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. 
Lausuntoon, johon muutosta saa hakea, on 
liitettävä muutoksenhakuosoitus. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaati
muksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on rat
kaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan oi
kaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä rat-
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kaisevilta osin hakijalle edullisemmin. Jos maa
seutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustelluksi, 
tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin maaseu
tuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maaseutuelin
keinojen valituslautakunnalle valituksena käsitel
täväksi. Asiakirjojen oheen maaseutuelinkeino
piirin on liitettävä lausuntonsa valituksesta. 

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin 
sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 
35 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan pää
tökseen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

42 c § 

Käsittelymaksun periminen 

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä 
peritään maksu siten, kuin maksujen perimisestä 
erikseen säädetään ja määrätään. Maaseutuelin
keinopiirin luottojen maksuhelpotuksia sekä 
avustuksen myöntämisiä koskevat päätökset ovat 
kuitenkin maksuttomia. Kunnan maaseutuelin
keinoviranomaisen ja, sikäli kuin kysymys ei ole 
mainitun viranomaisen antamasta päätöksestä 
tehdystä valituksesta tai maaseutuelinkeinopiirin 
muutoksenhakuvaatimukseen antamasta päätök
sestä, maaseutuelinkeinopiirin antama lainalau
sunto on maksuton. Mitä edellä on sanottu 
maksuhelpotuksista, koskee myös maaseutuelin
keinojen valituslautakuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 
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Liite 2 Saamenkielinen käännös 

Lahka 
boazodoallotaga rievdadeamis 

Riikkabeivviid rnearnidusa rnielde 
rievdaduvvo guovvarnanu 9. beaivve 1990 addojuvvon boazodoallohiga (161/90) 15 §:a 5 rnorneanta, 

dan harnis go dat Iea rievdaduvvon juovlarnanu 28. beaivve addojuvvon lagas (1298/90), ja 
lasihuvvo lahkii odda 35 a, 35 b ja 35 c § cuovvovaccat: 

15 § 

Geavahanpldna nannen 

Assaiosolas sahtta ohcat nuppastusa mearradus
sii, rnan dalonguovloealahusbiire Iea dahkan 1 
rnorneantta vuodul, vaidirniin dalonguovloealahu
said vaidinlavdegoddai, jos geavahanplana vuosta 
Iea ovdal dan nannerna dahkkojuvvon rnuittuhus 
dahje jos dalonguovloealahusbiire Iea geavahan
plana nannedettiin rnuhttan alrnrnolazzan dahk
kojuvvon dahje rnuduid diehtun addojuvvon gea
vahanplanaevttohusa. Dalonguovloealahusaid 
vaidinlavdegotti rnearradussii oazzu ohcat nup
pastusa vaidirniin, nugo dan laga 35 a §:a 3 rnorne
anttas rnearriduvvo. 

35 a § 

Nuppdstusaohcan 

Mearradussii, rnan dalonguovloealahusbiire Iea 
dahkan dan laga vuodul, oazzu ohcat nuppastusa 
vaidirniin dalonguovloealahusaid vaidinlavde
goddai 30 beaivvi siste das, go vaidi Iea ozzon 
diedu rnearradusas. Dan rneannudanvuogi ii sahte 
goittot heivehit covdojurniide, rnaid dalonguov
loealahusbiire Iea addan dalonguovloealahuslaga 
31 §:a 2 rnorneantta (rievd./94) vuodul iige rnear
radusaide, rnaid dalonguovloealahusbiire Iea 
addan dan Iaga 15 §:a 1 rnorneantta vuodul. 

Vaidinreivve sahtta ovdalis 1 rnorneanttas oaiv
vilduvvon dahpahusas doairnrnahit rnaiddai dan 
eisevaldai, rnan rnearradussii nuppastus ohccojuv
vo. Na sahtta rneannudit rnaiddai dalle, go vaida 
dan laga 15 §:a 5 rnorneantta vuodul dalonguov
loealahusbiirre rnearradusas. Daddjojuvvon eise-

valdi galga saddet vaidinreivve ja assis coggon 
assegirjjiid ja iezas arvalusa vaidagis dalonguov
loealahusaid vaidinlavdegoddai. 

Mearradussii, rnan ovdalis 1 rnorneanttas oaiv
vilduvvon vaidinlavdegoddi Iea addan 31 § ja 
32 §:ain rnainnasuvvon assis, ja rnearradussii, rnan 
Eana- ja rneahccedoallorninisteriija Iea addan dan 
laga vuodul, oazzu ohcat nuppastusa vaidirniin 
Alimus hålddahusriektai dan ortnegis go nuppas
tusaohcarnis halddahusassiin addojuvvon lagas 
(154/50) rnearriduvvo. Vastideaddji lahkai oazzu 
vaidinlavdegotti rnearradussii ohcat nuppastusa 
vaidirneo assis rnii guoskå doarjjarnavssu ruovtto
luotta bearrarna dahje heaittihearni, loana dahje 
vuovdinhaddefidnerna luovuscealkirna dahje 
friddjadahtolas vealgeordnega heivehearni. Eara 
rnearradusaide rnaid vaidinlavdegoddi Iea dan pa
ragrafas darkkuhuvvon assis dahkan, oazzu ohcat 
nuppastusa vaidirniin Alirnus hålddahusriektai 
ja jos dat rniediha vaidinlobi. Lohpi sahtta 
rniedihuvvot, jos: 

1) laga heivehearni dafus Iea dehalas fidnet assi 
Alirnus halddahusriektai coavdinlahkai dahje 
riektegeavahearni ovttalasvuoda dihte Iea buorre 
doalvut assi Alirnus hålddahusriektai; 

2) leat buorit akkat doalvut assi Alirnus haldda
husriektai coavdinlahkai assis dahpahuvvan ciel
ga rneattahusa geazil; dahje 

3) vaidinlobi rniediheaprnai Iea juoga eara 
rnavssolas sivva. 

35 b § 

Nuppdstusaohcan loatnacovdojumiin 

Gieldda dalonguovloealahuseisevalddi arva
lussii, rnii sisdoalla loana rniedihearni gaibådusai-
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de ja eavttuide guoski covdojumi, oazzu loanaohc
ci ohcat nuppastusa vaidirniin dalonguovloeala
husbiirii 30 beaivvi siste das, go loanaohcci Iea 
ozzon diedu loatnaarvalusas. Vaidinreive sahtta 
doaimmahuvvot maiddai arvalusa addan gieldda 
dalonguovloealahuseisevaldai, mii galga saddet 
vaidinreivve ja assis coggon assegirjjiid ja iezas 
arvalusa vaidagis dalonguovloealahusbiirii. 

Dalonguovloealahusbiirre arvalussii, mii sisdo
alla loana miediheami gaibadusaide ja eavttuide 
guoski covdojumi, oazzu loanaohcci ohcat nup
pastusa caJalas nuppastusagaibadusain, mii galga 
doaimmahuvvot arvalusa addan dalonguovloeala
husbiirii 30 beaivvi siste das, go loanaohcci Iea 
ozzon diedu loatnaarvalusas. Arvaiussii, masa 
nuppastusa sahtta ohcat, galga laktojuvvot 
nuppastusaohcanduodastus. 

Ovdalis 2 momeanttas oaivvilduvvon nuppas
tusagaibadusa geazil dalonguovloealahusbiire gal
ga coavdit, sahttago dat njulget arvalusa man Iea 
alggos addan ja guottihit loatnaohcamusa dahje 
guottihit loatnaohcamusa dehalas osiin nu ahte 
loanaohcci das avkasuvva. Jos dalonguovloeala
husbiirre mielas dakkar meannudanvuohkai leat 
cielga akkat, de dat galga addit assis mearradusa. 
Jos dalonguovloealahusbiire ii atte mearradusa 
assis, de dat galga sirdit assi dalonguovloealahus
aid vaidinlavdegoddai vaiddan giedahallan
lahkai. Assegirjjiid Iassin dalonguovloea!ahus
biire galga laktit iezas arvalusa vaidagis. 

4 341025N 

Meamidussii, man daloguovloealahusbiire Iea 
addan ovdalis 1 ja 3 momeantta vuodul, oazzu 
ohcat nuppastusa vaidirniin dalonguovloealahus
aid vaidinlavdegoddai nugo ovdalis 35 a §:a 1 ja 2 
momeanttas mearriduvvo. 

Dalonguovloealahusaid vaidinlavdegotti mear
radussii dan paragrafas oaivvilduvvon assis ohcco
juvvo nuppastus vaidirniin nugo 35 a §:a 3 mome
anttas mearriduvvo. 

35 c§ 

Giedahallanmavssu bearran 

Dan laga vuodul addojuvvon mearradusain ber
rojuvvo maksu nugo mavssuid bearramis sierra 
asahuvvo ja mearriduvvo. Dalonguovloealahus
biirre loanaid maksogeahpadusaide ja doarjagiid 
miedihemiide guoski mearradusat addojuvvojit 
goittot nuvtta. Gieldda dalonguovloealahuseise
valdi adda loatnaarvalusa nuvtta. Maiddai dalon
guovloealahusbiire adda loatnaarvalusa nuvtta, jos 
jearaldat ii leat mainnasuvvon eisevalddi mear
radusas dahkkojuvvon vaidagis dahje da!onguov
loealahusbiirre nuppastusaohcangaibådussii ad
din mearradusas. Mii ovdalis Iea daddjojuvvon 
maksogeahpadusain, guoska maiddai dalonguov
loealahusaid vaidinlavdegoddai. 

Dat Jahka boahta fapmui 
1994. 

manu beaivve 
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