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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden kehit
tämisrahastosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden 
kehittämisrahastosta annettua lakia muutetta
vaksi siten, että lakiin lisättäisiin tilintarkas
tusta koskevat säännökset. Lakia muutet
taisiin myös siten, että valtioneuvosto voisi 
luovuttaa maatilatalouden kehittämisrahaston 

varoilla hankittua maaomaisuutta, vesialueet 
mukaan lukien, metsähallitukselle tai muille 
valtion viranomaisille vastikkeetta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1997 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Tilintarkastus 

Maatilatalouden kehittämisrahasto on siir
tynyt 1 päivästä tammikuuta 1996 maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen 
alaisuudesta maa- ja metsätalousministeriön 
alaisuuteen. Maatilatalouden kehittämisra
haston varojen käyttöä ja tilinpitoa on tar
kastanut valtiontalouden tarkastusvirasto maa
ja metsätalousministeriön tietopalvelukes

kuksen vuositilintarkastuksen yhteydessä. 
Maatilatalouden kehittämisrahastosta an

netussa laissa (657/66) ei ole nykyisin tilin
tarkastusta koskevia säännöksiä. Valtionta
louden tarkastusvirasto on kiinnittänyt mai
nittuun seikkaan huomiota maa- ja metsäta
lousministeriön tietopalvelukeskusta koske
vassa tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 
1995. Yleinen käytäntö talousarvion ulko
puolisten rahastojen osalta on, että rahaston 
hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan on 
asetettu erilliset tilintarkastajat. 

1.2. Rahaston maaomaisuus 

Rahaston varoihin sisältyvä maaomaisuus 
koostuu maatilojen elinkelpoisuutta ja niiden 
yritystoiminnan kannattavuutta parantamaan 
hankitoista maa-alueista. Maaomaisuus on 
käytännössä maaseutuelinkeinopiirien hoi
dossa ja hallinnassa. Maaseutuelinkeinopiiri-
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en hallinnassa oli 1 päivänä toukokuuta 
1996 yhteensä noin 41 000 hehtaaria maata, 
josta pääosa on tarkoitus käyttää maaseu
tuelinkeinolain (1295/90) mukaisiksi lisäalu
eiksi. Tästä alueesta on varsinaista metsä
maata runsaat 29 000 hehtaaria ja peltoa 
runsaat 1 500 hehtaaria. Loppuosa on kitu
ja joutomaata. 

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoil
la hankittu maa pyritään välittömästi myy
mään lisäalueiksi maatiloille. Maaseutuelin
keinopiirien hallintaan on kuitenkin jäänyt 
maata, jolla ei ole ollut maaseutuelinkeino
lain mukaista lisäaluekäyttöä. Tällaisia aluei
ta on nykyisin noin 15 000 hehtaaria. Osa 
näistä alueista olisi tarkoituksenmukaisella 
tavalla käytettävissä luonnonsuojeluohjelmi
en toteuttamiseen. Osa alueesta on puoles
taan luonteeltaan sellaista, että sen luovut
taminen tutkimustarkoituksiin olisi perustel
tua. Maaseutuelinkeinolain mukaiseen lisä
aluekäyttöön soveltumattomien alueiden han
kintahinta on ollut yhteensä noin 50 miljoo
naa markkaa ja niiden nykyinen arvo on 
noin 80-90 miljoonaa markkaa. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Tilintarl<astus 

Maatilatalouden kehittämisrahastosta an
nettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi si
ten, että lakiin lisätään tilintarkastusta koske-



2 HE 162/1996 vp 

vat säännökset. Rahaston tilintarkastus vas
taisi tällöin talousarvion ulkopuolisten rahas
tojen osalta noudatettavaa käytäntöä. Maati
latalouden kehittämisrahaston hallintoa ja 
tilejä tarkastamaan asetettaisiin kaksi tilintar
kastajaa. Tilintarkastajat määräisi maa- ja 
metsätalousministeriö. Tilintarkastajista toi
sen tulisi olla julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinnon suorittanut henkilö 
tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastaja ja toisen valtiontalouden tarkastus
viraston nimeämä henkilö. 

2.2. Rahaston maaomaisuus 

Maatilatalouden kehittämisrahastosta an
nettua lakia ehdotetaan muutettavaksi myös 
siten, että valtioneuvosto oikeutettaisiin luo
vuttamaan maatilatalouden kehittämisrahas
ton varoilla hankittua maaomaisuutta metsä
hallitukselle tai muille valtion viranomaisille 
vastikkeetta. Luovutettavia alueita olisi käy
tettävä pääasiassa luonnonsuojeluohjelmien 
toteuttamiseen tai tutkimustarkoituksiin. 
Luovutukset olisivat vapaat leima- ja lahja
verosta. 

3. Esityksen vaikutukset 

Tilintarkastajien palkkioihin ja muihin ti
lintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin 
arvioidaan tarvittavan vuosittain noin 50 000 
markkaa. Tilintarkastuksesta aiheutuvat kus
tannukset maksettaisiin maatilatalouden ke
hittämisrahaston varoista. Maatilatalouden 

kehittämisrahaston varoihin sisältyvän maa
omaisuuden vastikkeeton luovutus vähentäisi 
vastaavasti rahaston varoja. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous
ministeriössä virkatyönä. Tilintarkastusta 
koskevien säännösten osalta esitys on val
misteltu yhteistyössä valtiovarainministeriön 
ja valtiontalouden tarkastusviraston kanssa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle on annettu esitys varainsiir
toihin kohdistuvan leimaverotuksen uudis
tamista koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 121/1996 vp ). Mikäli Eduskunta säätää 
mainitun lain, tulee myös tähän lakiesityk
seen sisältyvä 3 §:n 5 momentissa oleva lei
maverovapautta koskeva säännös vastaavasti 
tarkistaa. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 pat
vänä tammikuuta 1997. Tilintarkastusta kos
kevia säännöksiä sovelletaisiin 31 päivänä 
joulukuuta 1996 päättyvään tilikauteen. Lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voitai
siin kuitenkin ryhtyä jo ennen lain voimaan
tuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annettuun lakiin 

(657/66) uusi 2 b § sekä 3 §:ään, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1994 annetus
sa laissa (1307 /94), uusi 5 momentti seuraavasti: 

2 b § 
Asianomainen ministeriö asettaa vuosittain 

rahaston hallintoa ja tilejä tarkastamaan kak
si tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tut
kinnon suorittanut henkilö tai Keskuskaup
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja toi
sen valtiontalouden tarkastusviraston ni
meämä henkilö. 

3 § 

Valtioneuvosto voi vastikkeetta luovuttaa 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoilla 
hankittua maaomaisuutta vesialueet mukaan 
lukien metsähallitukselle luonnonsuojeluoh-

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1996 

jelmien toteuttamiseksi tai muille valtion 
viranomaisille tutkimustarkoituksiin. Valtio
neuvosto määrää ehdot, joilla luovutus ta
pahtuu. Luovutuksensaaja ei ole velvollinen 
suorittamaan leima- tai lahjaveroa tässä mo
mentissa tarkoitetusta luovutuksesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
19 . 

Tämän lain 2 b §:n säännöksiä sovelletaan 
vuoden 1996 lopussa päättyvään tilikauteen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lain täy
täntöönpanemiseksi. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä 




