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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalouden 
harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjär-
jestelmiä koskevien lakien muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tu-
kemisesta. Lailla jatkettaisiin luopumistuki-
järjestelmää niille maatalousyrittäjille, jotka 
luopuvat maatalouden harjoittamisesta vuo-
sina 2007—2010. Laki vastaisi sisällöltään 
pääosin lakia maatalousyrittäjien luopumis-
tuesta, jonka nojalla on voitu myöntää vas-
taavaa tukea vuosina 1995—2006 maatalou-
desta luopuville maatalousyrittäjille.  

Ikääntyvä viljelijä voisi edelleen ennen 
vanhuuseläkeiän saavuttamista luopua maa-
talouden harjoittamisesta maatilatalouden ra-
kenteen parantamiseksi siten, että tuen avulla 
turvattaisiin luopujan ja hänen puolisonsa 
toimeentulo eläkeiän saavuttamiseen asti. 
Luopujaa, luovutuksensaajaa ja luovutuksen 
kohteena olevaa maatilaa koskevat edellytyk-
set säilyisivät pääosin ennallaan. Luopujien 
ikäraja säilyisi sukupolvenvaihdoksissa 56 
vuotena, jos luovutuksensaajana olisi oma 
lapsi tai tämän puoliso. Myös lisäalueluovu-
tuksissa lapselle tai tämän puolisolle ikära-
jaksi tulisi 56 vuotta. Sen sijaan luovutuksis-
sa muille luopujien ikäraja nousisi sukupol-
venvaihdosluovutuksissa nykyisestä 56 vuo-
desta ja lisäalueluovutuksissa nykyisestä 57 
vuodesta 60 vuoteen. Myös porotalouden 
harjoittajien ikäraja nousisi vuodella. Vuok-
raus luopumistapana jatkuisi vain vuosina 
2007 ja 2008. Lisäksi luopumisajankohdan ja 
ansiotoiminnan lopettamisen ajankohtien yh-
teensovittaminen tehtäisiin nykyistä jousta-
vammaksi siten, että maataloudesta luopumi-
sen tapahduttua luopuja voisi vielä jatkaa 
mahdollista muuta ansiotoimintaa, mutta tu-
en maksaminen alkaisi vasta ansiotoiminnan 
päätyttyä tai vähennyttyä niin paljon, että se 
jää työttömyyseläkkeen maksamisen estävää 
vähimmäisansiomäärää pienemmäksi.   

Myös nykyiset luopumistavat säilyisivät. 
Ikääntyvä maatalousyrittäjä voisi luopua 
maatalouden harjoittamisesta luovuttamalla 

maatilansa tilanpitoa jatkavalle nuorelle vil-
jelijälle taikka luovuttamalla tai vuokraamal-
la maatilansa pellot lisäalueeksi toiselle vilje-
lijälle. Sukupolvenvaihdos tilalla voitaisiin 
kuitenkin toteuttaa myös siten, että maatilasta 
muodostetun osakeyhtiön kaikki osakkeet 
luovutetaan tilanpidon jatkajalle tai maatila 
luovutetaan tilanpidon jatkajan määräysval-
lassa olevalle yhtiölle. Edellytyksenä yhtiöi-
den hyväksymiselle kuitenkin olisi, että yhti-
ön osakkaiden toiminnan voidaan katsoa vas-
taavan niitä edellytyksiä, joita vaaditaan vil-
jelijältä hänen luopuessaan tai harjoittaessaan 
maataloutta yksityisenä elinkeinonharjoitta-
jana.  

Ehdotetussa uudessa laissa on otettu huo-
mioon myös ne muutokset, jotka työeläkejär-
jestelmään on tehty vuosina 2005 ja 2006 ja 
jotka osaltaan muodostavat perustan luopu-
mistuen määräytymiselle. 

Voimassa oleva laki maatalousyrittäjien 
luopumistuesta sisältää jo kolmen eri luopu-
misjakson tuen myöntämisen edellytykset ja 
tuen maksamisen ehdot. Yhtiömuotoisten 
maatilojen mukaantulo lisää säännösten mää-
rää entisestään ja edellyttäisi lain sisäisten 
viittausten olennaista muuttamista. Lisäksi 
ehdotetut säännökset vaikuttavat lain raken-
teeseen. Voimassa olevan lain soveltamisai-
kaa ei ehdoteta jatkettavaksi, vaan järjestel-
män jatkamisesta ehdotetaan selkeyden 
vuoksi säädettäväksi uudella lailla. Voimassa 
olevaa lakia sovellettaisiin edelleen niihin 
luopumistukiin, jotka on myönnetty tai 
myönnetään vuosina 1995—2006 tapahtu-
neiden luopumisten perusteella. Sitä kuiten-
kin muutettaisiin niin, että työeläkejärjestel-
män muutokset ulotettaisiin eräiltä osin kos-
kemaan myös jo maksussa olevia eläkkeitä. 
Lisäksi aikaisempia luopumisjärjestelmiä 
koskeviin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi vas-
taavasti eräitä työeläkejärjestelmistä ai-
heutuvia teknisiä muutoksia. 
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Ehdotettu uusi laki liittyy valtion talousar-
vioesitykseen vuodelle 2007. Uusi laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Aikaisemmista tukijärjestelmistä säädettyjen 
lakien muuttamista koskevat lait on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2007. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Suomessa maataloutta harjoitetaan pääosin 
perheviljelmätyyppisillä maatiloilla. Vaikka 
kehitys yhteiskunnassa vaikuttaa myös maa-
talouden harjoittamisen edellytyksiin ja ohjaa 
maatalousyrittäjiä etsimään uusia toimintata-
poja, suurin osa maatiloista, 88,5 prosenttia, 
on edelleen yksityisten viljelijöiden omistuk-
sessa ja niitä hoidetaan pääasiassa viljelijän 
ja hänen perheenjäsentensä työllä. Tiloista 
10,5 prosenttia on perikuntien ja perheyhtiöi-
den omistuksessa.  

Maatalouden toimivuus tällaisen tilaraken-
teen vallitessa edellyttää muun muassa, että 
maatiloille saadaan riittävän aikaisessa vai-
heessa ammattitaitoinen nuori viljelijä, joka 
ottaa vastuun tilanpidosta ja on valmis teke-
mään investointeja maatilan toimintaedelly-
tysten turvaamiseksi. Tämän edellytyksenä 
yleensä on, että ikääntyvä maatilatalouden 
harjoittaja luovuttaa maatilan nuorelle viljeli-
jälle jo ennen kuin hän itse on saavuttanut 
vanhuuseläkeiän. Ilman, että samalla turva-
taan luopuvan viljelijän ja hänen mahdolli-
sesti tilanpitoon osallistuneen puolisonsa 
toimeentulo, luopuminen maataloudesta en-
nen vanhuuseläkeikää on harvoin mahdollis-
ta.  

Jotta sukupolvenvaihdoksia ylipäätään on 
voitu toteuttaa ilman, että maatiloja perin-
nönjaoissa pirstottaisiin, maatilojen sukupol-
venvaihdoksia on jo useiden kymmenien 
vuosien ajan rahoitettu halpakorkoisilla lai-
noilla. Samasta syystä sukupolvenvaihdosten 
oikea-aikaisuuden turvaamiseksi on myös 
vuodesta 1974 ollut olemassa tukijärjestelmä 
tilallaan sukupolvenvaihdoksen toteuttaneille 
luopujille. Samoin vuodesta 1974 asti on tu-
ettu maatalouden harjoittajia, jotka ovat lo-
pettaneet tilanpidon luovuttamalla maatilansa 
pellot lisäalueeksi toiseen maatilaan.  

Yhteiskunnan muuttumisen myötä myös 
maatalouden toimintaympäristössä on jo pit-
kään tapahtunut muutoksia. Maatilatalouden 
harjoittajien on ollut välttämätöntä parantaa 
maatilojensa toimintaedellytyksiä taikka 
hankkia lisätuloja muusta yritystoiminnasta 
tai palkkatyöstä. Varsinkin päätoimisilla 

maatiloilla mahdollisuus jatkaa elinkeinoa on 
usein edellyttänyt, että tilakokoa on kasvatet-
tu tai tilalla on muuten investoitu. Ilman, että 
yhteiskunta osallistuu näihin maatalouden 
rakenteen parantamisen kustannuksiin, vilje-
lijöiden mahdollisuudet toteuttaa niitä olisi-
vat olennaisesti vähäisempiä. Tällä taas yh-
dessä niin sanottujen suorien tukien tukijär-
jestelmien kanssa on vaikutuksia maatalous-
tuotannon jatkumiseen joissakin osissa maa-
ta.   

Varsinkin Suomen liityttyä Euroopan unio-
nin (EU) jäseneksi ovat maatalouden harjoit-
tajien toimintaedellytykset Euroopan yhtei-
sön (EY) yhteisen maatalouspolitiikan seura-
uksena olennaisesti muuttuneet. Tämä on 
tuonut muassaan myös tarpeen kehittää uusia 
toimintatapoja maatilatalouden harjoittami-
seen sekä kustannusten alentamiseksi että 
työvoiman käytön rationalisoimiseksi. Osaksi 
tästä syystä maatilataloudessa on joissakin ti-
lanteissa otettu käyttöön perinteisen elinkei-
nonharjoittajana toimimisen rinnalle myös 
elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen osaksi tai 
kokonaan.  

Suorien tukien tukijärjestelmissä lähtökoh-
tana on, ettei elinkeinoharjoittajan oikeudel-
lisen muodon tulisi vaikuttaa tuen määrään 
tai saamisen edellytyksiin. Rahoitustukikin 
on ollut tietyin edellytyksin mahdollista yh-
tiömuodossa harjoitetulle maataloudelle. Sen 
sijaan maatilansa tai tuotantotoimintansa 
taikka molemmat yhtiöittäneen viljelijän ei 
ole ollut mahdollista saada luopumistukea 
ilman, että hän ensin on purkanut yhtiön.  

 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Voimassa olevan tukijärjestelmän mukaan 
maatalousyrittäjä, joka ennen vanhuuseläke-
iän saavuttamista pysyvästi lopettaa maata-
louden harjoittamisen, voi saada luopumistu-
kea, jos luopumisen johdosta maatalouden 
rakenne paranee. Tuen myöntämisen edelly-
tyksistä säädetään maatalousyrittäjien luo-
pumistuesta annetussa laissa (luopumistuki-
laki, 1294/1994).  
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Jo aikaisemmin maatalousyrittäjät ovat 
voineet saada joko maatalousyrittäjien eläke-
lain (MYEL, 467/1969) mukaista sukupol-
venvaihdoseläkettä, josta säädettiin lailla 
(219/1974), tai maatalousyrittäjien sukupol-
venvaihdoseläkkeestä annetun lain 
(1317/1990) mukaista sukupolvenvaih-
doseläkettä, luopumiseläkelain (LUEL, 
16/1974) mukaista luopumiseläkettä tai maa-
talousyrittäjien luopumiskorvauksesta anne-
tun lain (LUKL, 1330/1992) mukaista luo-
pumiskorvausta. MYEL:n mukaisia sukupol-
venvaihdoseläkkeitä lukuun ottamatta aikai-
sempien luopumisjärjestelmien mukaisia 
eläkkeitä ja korvauksia maksetaan edelleen. 

 
2.1.1. Laki maatalousyrittäjien luopumis-

tuesta 

Maatilatalouden rakennepoliittisista toi-
menpiteistä annetun lain (1303/1994) 16 §:n 
mukaan maatalousyrittäjälle ja hänen puo-
lisolleen voitiin myöntää neuvoston asetuk-
sessa (ETY) N:o 2079/92 tarkoitettua tukea 
siten kuin luopumistukilaissa säädetään. Ky-
seisen lain nojalla voidaan myöntää myös 
varhaiseläkkeitä, joiden rahoittamiseen Eu-
roopan yhteisö ei osallistu. 

Luopumistukilain mukainen tukijärjestelmä 
otettiin käyttöön vuoden 1995 alusta Suomen 
liityttyä EU:n jäseneksi. Tukijärjestelmä kuu-
lui aluksi EU:n osaksi rahoittamiin niin sa-
nottuihin yhteisen maatalouspolitiikan liitän-
näistoimenpiteisiin ja sillä korvattiin vastaa-
vat kansalliset tukijärjestelmät. Alun perin 
laki koski vuosina 1994—1999 tapahtuvia 
luopumisia. Tukijärjestelmää toteutettiin luo-
pumistukilakiin perustuvana neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 2079/92 mukaisena oh-
jelmana.  Luopumistukilakiin sisältyi kuiten-
kin joitakin sellaisia luopumistapoja, jotka 
EY:n komissio hyväksyi tuettavaksi yksin-
omaan kansallisista varoista.  

Tukijärjestelmää on myöhemmin muutettu 
ja jatkettu kaksi kertaa. Laki 1326/1999 kos-
ki vuosien 2000—2002 luopumisia ja sillä 
poistettiin luopumistavoista vuokraus ja si-
toumus maatalousmaan viljelemättä jättämi-
sestä. Lisäksi poistui mahdollisuus luovuttaa 
pellot muulle kuin viljelijälle. Samalla tuki-
järjestelmä muutettiin kokonaan kansallisesti 
rahoitetuksi. Lailla 593/2002 tukijärjestelmää 
muutettiin siten, että luopumisikärajat porras-

tettiin luopumistavan mukaan. Samalla pa-
lautettiin mahdollisuus luopua vuokraamalla 
pellot lisämaaksi toiselle viljelijälle. Laki 
koskee vuosina 2003—2006 toteutettavia 
luopumisia.  

 
Luopumista koskevat edellytykset 

Luopumistukea voidaan myöntää maatalo-
usyrittäjälle, joka pysyvästi lopettaa kaupalli-
sen maatalouden harjoittamisen luopumalla 
vähintään maatilansa maatalousmaasta ja su-
kupolvenvaihdoksissa lisäksi tuotantoraken-
nuksista luopumistukilaissa säädetyin tavoin. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
yrittäjä omistaa maatilan kokonaan tai osaksi 
ja on harjoittanut maataloutta luopumista 
edeltäneen kymmenen vuoden ajan omaan tai 
yhteiseen lukuun sekä ollut vähintään viiden 
vuoden ajan välittömästi ennen luopumista 
vakuutettu maatalousyrittäjänä maatalous-
yrittäjien eläkelain (MYEL, 467/1969) nojal-
la. Myös maatalousyrittäjän aviopuoliso sekä 
sellainen leski, jolla on avio-oikeus jäämis-
töön kuuluvaan maatilaan, voivat saada luo-
pumistukea, vaikka heillä ei olisi lainkaan 
omistusosuutta luopumisen kohteena olevas-
ta maatilasta. 

Olennaista luopumistuen saamisessa on ol-
lut yrittäjäasema maatilalla tai maaseutuyri-
tyksessä. Raja yrittäjyyden ja työsuhteen vä-
lillä ratkaistaan MYEL:n perusteella.  

MYEL:n mukaisen vakuutuksen voi saada 
maatilatalouden harjoittaja, joka omaan tai 
yhteiseen lukuun itse työhön osallistuen har-
joittaa maataloutta vähintään viisi hehtaaria 
maatalousmaata käsittävällä maatilalla. Ky-
seisen vakuutuksen voi saada myös poron-
omistaja, joka omaan, perheenjäsentensä tai 
paliskunnan lukuun tekee poronhoitotyötä. 
Lisäksi vakuutuksen voi saada henkilö, joka 
tekee edellä mainittua työtä avopuolisona, 
perheyrityksen jäsenenä taikka harjoittaa sa-
nottua toimintaa osakeyhtiön lukuun edellyt-
täen, ettei häntä ole pidettävä työntekijäin 
eläkelain (395/1961) mukaisesti työsuhteessa 
olevana. 

MYEL:n mukaista pakollista vakuutusta ei 
voi saada viittä peltohehtaaria pienemmältä 
alalta. Siksi käytännössä luopujalla on yleen-
sä ollut hallinnassaan vähintään viisi hehtaa-
ria maatalousmaata. Koska luopumistavat 
kuitenkin edellyttävät omistajan määräysval-
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taa maatilaan, koko maatilan hallinta ei voi 
perustua vuokraukseen.  

Vuosina 1995—2002 luopujan vähim-
mäisikä luopumisen tapahtuessa on pysynyt 
samana eli luopujan tuli olla vähintään 55 
mutta alle 65 vuotta riippumatta siitä, millä 
tavoin hän on luopunut. Jatkettaessa tukijär-
jestelmän voimassaoloa lailla 593/2002 vuo-
den 2006 loppuun porrastettiin samalla luo-
pumisikärajat sen mukaan, millä tavoin luo-
puminen toteutetaan.  

Vuosina 2003—2004 maatilan sukupol-
venvaihdos oli mahdollista 55-vuotiaana ja 
vuosina 2005—2006 vasta 56-vuotiaana. 
Vuosina 2003—2006 on myös mahdollista 
57-vuotiaana luovuttaa pellot lisäalueeksi ja 
vuosina 2004—2006 lisäksi 60-vuotiaana voi 
luopua vuokraamalla pellot lisäalueeksi. Po-
rotalouden harjoittajien ikäraja 55 vuotta sen 
sijaan on säilynyt ennallaan koko lain voi-
massaoloajan.  

Tukikelpoisen maatalousyrittäjän puolisol-
la on oikeus luopumistukeen, jos hän luopuu 
yhdessä puolisonsa kanssa aikaisintaan viisi 
vuotta ennen edellä mainittujen ikärajojen 
täyttymistä. Myös maatalousyrittäjän leski 
voi luopua vastaavana aikana. Luopumistuen 
maksaminen aloitetaan kuitenkin vasta ikära-
jan täytyttyä. 

Voimassa olevan lain mukaan 9 §:n mu-
kaan sukupolvenvaihdosluovutuksessa luo-
puja luovuttaa maatilan peltomaan ja tuotan-
torakennukset maatalouden harjoittamista 
varten tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaa-
jalle. Sukupolvenvaihdosta ei voi toteuttaa 
vuokraamalla. Luovutuksensaajalta edellyte-
tään, että hän täyttää ammattitaitoa koskevat 
vaatimukset, on alle 40-vuotias, saa tuloja 
muualta kuin tilalta käsin asetuksella säädet-
tyä määrää vähemmän ja sitoutuu viljele-
mään tilaa sekä asumaan sillä tai tilan asian-
mukaisen hoidon kannalta tarkoituksenmu-
kaisella etäisyydellä siitä. Maatalousyrittäjien 
luopumistuesta annetun asetuksen (luopumis-
tukiasetus, 1583/1994/) 7 §:n mukaan enim-
mäismäärä on 50 000 euroa vuodessa. Lisäk-
si edellytyksenä on, että jatkajalle muodostu-
van maatilan voidaan katsoa täyttävän ympä-
ristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia kos-
kevat vaatimukset. Jatkajan tulee myös osoit-
taa, että luopumisen kohteena oleva maatila 
tai hänelle muodostuva maatila on taloudelli-
sesti elinkelpoinen.  

Porotalouden harjoittaja voi toteuttaa suku-
polvenvaihdoksen luovuttamalla omistaman-
sa porot sekä tuotantorakennukset ja 
-rakennelmat edellä mainitut edellytykset 
täyttävälle luovutuksensaajalle. Luovutuk-
sensaajalle tulee muodostua vähintään ase-
tuksella säädettävän poromäärän kokoinen 
porokarja. Luopumistukiasetuksen 11 §:n 
mukaan vähimmäismäärä on 80 poroa. 

Lain 10 §:n mukaisessa lisäalueluovutuk-
sessa taas luopuja luovuttaa tai vuokraa maa-
tilan peltomaan osina tai kokonaan lisämaak-
si maatalouden harjoittamista varten yhdelle 
tai useammalle luovutuksensaajalle. Luovu-
tuksensaajan tulee luopumisen tapahtuessa 
harjoittaa maataloutta maatilalla, johon luo-
pujan pelto tulee lisämaaksi. Lisäedellytyk-
senä on, että luovutuksensaajalla on MYEL-
vakuutus ja että hän on alle 55-vuotias. Luo-
vutuksensaajan maatilan tulee kasvaa vähin-
tään kahdella hehtaarilla.  

Myös porotalouden harjoittaja voi luopua 
luovuttamalla omistamansa porot lisäporoiksi 
toiselle porotalouden harjoittajalle, joka täyt-
tää edellä mainitut lisämaan luovutuksensaa-
jaa koskevat edellytykset lukuun ottamatta 
maatilan omistusta ja luovutuksensaajan po-
rojen määrä lisääntyy vähintään 20 porolla. 

Sekä sukupolvenvaihdoksissa että lisäalue- 
ja lisäporoluovutuksissa luovutuksensaajan 
tulee sitoutua viljelemään tilaa tai, jos luo-
pujalla on porotaloustila, harjoittamaan po-
rotaloutta niin kauan kuin luopujalle makse-
taan luopumistukea, kuitenkin vähintään vii-
den vuoden ajan.  

Luopumisen kohteena olevan maatilan ko-
ko peltoalasta on luovuttava lukuun ottamatta 
vähäisiä alueita, joita voi pidättää tontiksi ja 
kasvimaaksi. Maatilasta ei myöskään ole 
saanut kolmen vuoden sisällä luopumisesta 
lukien luovuttaa olennaisia alueita. Luopu-
mistukiasetuksessa säädetään kuitenkin eräis-
tä poikkeuksista luovutuskieltoon. 

 
Luopumistuen määrä 

Luopumistuen määrä perustuu maatalous-
yrittäjälle MYEL:n nojalla vahvistettuun työ-
tuloon. Luopumistuki muodostuu perusmää-
rästä ja täydennysosasta.  

Luopumistukilain 18 §:n mukaan perus-
määrä on yhtä suuri kuin se maatalousyrittä-
jälle myönnettävä MYEL:n mukainen työky-
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vyttömyyseläke siinä tapauksessa, että hänel-
lä luopumisen tapahtuessa olisi oikeus työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen. Perusmäärässä ote-
taan kuitenkin huomioon pääasiassa MYEL:n 
mukainen yrittäjätoiminta. Täydennysosa 
puolestaan on pääsääntöisesti yhtä suuri kuin 
vastaavalla tavalla määräytyvä kansaneläke-
lain (KEL, 347/1956) mukainen työkyvyttö-
myyseläke  

Luopumistuen maksaminen päättyy luopu-
jan täyttäessä 65 vuotta. Tuolloin perusmäärä 
muuttuu samansuuruiseksi MYEL:n mukai-
seksi vanhuuseläkkeeksi. Samoin täydennys-
osan maksaminen päättyy. Luopuja voi kui-
tenkin hakea KEL:n mukaista vanhuuseläket-
tä.  

Työikäisten eläkkeelle siirtymisen ajan-
kohdan myöhentämiseksi työeläkejärjestel-
mässä on luovuttu kiinteästä vanhuuseläke-
iästä. Tämä on toteutettu muuttamalla työ-
eläkelainsäädäntöä, johon MYEL:kin kuuluu, 
laeilla 634—638/2003 ja 884—894/2004, si-
ten että vanhuuseläkkeelle voi jäädä jousta-
vasti 63—68 iässä. Työkyvyttömyyseläke 
muuttuu kuitenkin aina 63 vuoden iässä van-
huuseläkkeeksi.  

Lisäksi työeläkelainsäädännössä on muu-
tettu työeläkkeiden karttumaprosentteja, tu-
levan ajan karttumaprosentteja ja laskentata-
paa sekä työeläkkeiden keskinäistä yhteenso-
vittamista. Uusia laskentasäännöksiä sovelle-
taan työkyvyttömyyseläkkeeseen, joka perus-
tuu vuonna 2006 tai sen jälkeen alkaneeseen 
työkyvyttömyyteen. 

 
 

Menettely tukea myönnettäessä ja maksetta-
essa 

Luopumistukea on haettava ennen lopulli-
sen luopumisen tapahtumista luonnosasiakir-
jan tai kiinteistön luovutuksen esisopimuksen 
perusteella. 

Tukihakemus jätetään Maatalousyrittäjien 
eläkelaitokselle, eläkelaitoksen asiamiehelle, 
työvoima- ja elinkeinokeskukselle tai kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka tu-
lee antaa lausunto hakemuksesta. Eläkelaitos 
voi pyytää lausunnon myös työvoima- ja 
elinkeinokeskukselta. Käytännössä hakemus 
jätetään joko asiamiehelle tai kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle. 

Eläkelaitos antaa hakemuksesta päätöksen, 
jonka perusteella eläkettä aletaan maksaa sen 
jälkeen, kun luopuja on toimittanut eläkelai-
tokselle lopullisen luopumista koskevan 
asiakirjan ja vaaditut sitoumukset.  

Tukea ei makseta kuukausilta, joina luopu-
jan ansiotulot ylittävät. 523,61 euroa kuu-
kaudessa. Tämä määrä vastaa työntekijän 
eläkelain voimaanpanosta eduskunnan hy-
väksymässä laissa säädettyä ansiotulon mää-
rää, joka sallitaan työttömyyseläkettä saaville 
henkilöille. Määrä on vuoden 2004 indeksi-
tasossa siten, että vuosi 2004 vastaa palkka-
kertoimen arvoa 1. Määrää korotetaan vuosit-
tain työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoite-
tulla palkkakertoimella. Vuonna 2005 enim-
mäismäärä oli 538 euroa ja vuonna 2006 se 
on 556,60 euroa kuukaudessa.  

Tuen saaja on myös velvollinen ilmoitta-
maan eläkelaitokselle sellaisista olosuhteiden 
muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tuen 
maksamiseen. Lisäksi eläkelaitos ja maatalo-
ushallinto valvovat tuen maksamisen edelly-
tysten täyttymistä. Jos luopumistuen saaja on 
tuen saamiseksi tai maksamiseksi esittänyt 
virheellisiä tietoja tai ei ole noudattanut an-
tamiaan sitoumuksia, eläkelaitos voi vähen-
tää tai lakkauttaa kokonaan tuen maksami-
sen. Jos taas luovutuksensaaja ei noudata an-
tamaansa sitoumusta, häneltä voidaan periä 
tuen pääoma-arvo osaksi tai kokonaan.  

 
Tukijärjestelmän toteuttaminen 

Luopumistapoina oli vuosina 1995—1999 
sukupolvenvaihdosten ja lisäalueluovutusten 
ja -vuokrausten lisäksi luovutus muuhun tar-
koitukseen kuin maataloustarkoituksiin sekä 
pellon poistaminen tuotannosta antamalla si-
toumus viljelemättä jättämisestä. Luopumi-
nen toteutettiin luopumistuen avulla yhteensä 
5 569 maatilalla.  

Vuosina 2000—2003 luopumistapoihin 
kuuluivat ainoastaan maatalousmaan ja 
-rakennusten luovutus sukupolvenvaihdoksen 
toteuttamiseksi sekä maatalousmaan luovutus 
lisäalueeksi toiseen maatilaan. Vuodesta 
2004 asti on ollut mahdollista myös vuokrata 
maatalousmaa lisäalueeksi. Maatilatalouden 
harjoittamisen lopettavilla maatiloilla luo-
puminen on toteutettu vuosina 2000—2005 
seuraavasti: 
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Kauppojen ja vuokrausten osuus vuosina 2000—2005 toteutetuissa luopumisissa 

 
   2000   2001  2002  2003  2004  2005  

Sukupolven-  kpl   % kpl  % kpl  % kpl   % kpl  % kpl % 

vaihdokset 

- kaupat  245   70 522   91 549   90 444   91 374   91 559 90 

- vuokraukset      86   25    -    -    -    -    -   -   -    -   - _ 

- muut       19     5   49     9   62   10   43     9   39     9   64  10 

Yhteensä  350 100 571 100 611 100 487 100 413 100 623 100 

 

Lisämaa- 

luovutukset 

- kaupat        79   19 172   98 200   99 117   99   88   30 116  36 

- vuokraukset  342   81    -    -    -    -   -    - 199   69 201  62 

- muut      -    -     3     2     2      1         1     1     4     1     6    2 

Yhteensä  421 100 175 100 202  100 118 100  291 100 323 100 

 
Vaikka vuodesta 2000 alkaen mahdollisuus 

toteuttaa sukupolvenvaihdos vuokraamalla ei 
enää olekaan kuulunut luopumistapoihin, si-
sältyy vuoden 2000 lukuihin vielä niitä luo-
pumisia, joissa etukäteispäätös on annettu 

vuonna 1999, mutta lopullinen luopuminen 
toteutettu vasta vuonna 2000.  

Sukupolvenvaihdosten ja lisäalueluovutus-
ten suhde vuosina 2000—2005 on puolestaan 
ollut seuraava: 

 
 
 

Sukupolvenvaihdosten ja lisäalueluovutusten osuus vuosina 2000—2005 toteutetuissa luopumisissa 

 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  Yht. 

  kpl    % kpl   % kpl   % kpl   % kpl   % kpl   % kpl     % 

 

Sukupolven- 350   45 571   77 611   75 487   80 413   59 623   66 3 055     67 

vaihdokset  

Lisäalueeksi 421   55 175   23 202   25 118   20 291   41 323   34 1 530       33 

Yhteensä 771 100 746 100 813 100 605 100 704 100 946 100 4 585   1 00 

 

 

Samoin kuin sukupolvenvaihdoksissa myös 
lisäalueluopumisissa erottuu vuokrausmah-
dollisuuden poistuminen vuonna 2000. Ky-
seisenä vuonna toteutettiin vielä edellisenä 
vuonna annettuun edellisen kauden päätök-
seen perustuneita luopumisia, mutta jo vuon-
na 2001 lisäalueluopumiset vähenivät olen-
naisesti.  

Maatalouden rakennekehitystä kokonai-
suudessaan voidaan arvioida tarkastelemalla 
maatilojen lukumäärän, sijainnin ja keski-
määräisen tilakoon, tuotantosuuntien, maata-
lousyrittäjien lukumäärän sekä maatalous-
yrittäjäikäluokkien ja yrittäjien keski-iän 
muutoksia. Näistä luopumistuen voidaan ar-
vioida vaikuttavan erityisesti maatilojen tila-
kokoon, maatalousyrittäjien lukumäärään ja 

heidän keski-ikäänsä. 
Sellaisten maatilojen, joilla maataloutta 

harjoittaa MYEL:n mukaisen yrittäjävakuu-
tuksen ottanut henkilö, jäljempänä MYEL- 
vakuutettu henkilö, lukumäärä on vähentynyt 
viime vuosina keskimäärin noin 3,5 prosent-
tia vuodessa. MYEL-vakuutettujen henkilöi-
den määrä taas on alentunut viime vuosina 
noin 4 prosenttia vuodessa. Vuoden 2005 lo-
pussa MYEL-vakuutettuja henkilöitä oli 
90 008 ja MYEL-tiloja 57 698. 

Toisaalta MYEL-vakuutettujen henkilöiden 
maatilojen eli MYEL- tilojen peltopinta-ala 
on 1990-luvun puolivälin jälkeen alkanut 
kasvaa voimakkaasti. Ennen luopumistuki-
lain voimaantuloa vuonna 1995 MYEL-
tilojen keskimääräinen peltopinta-ala vuonna 



 HE 34/2006 vp  
  
 

10

1994 oli 20,2 hehtaaria ja yli puolella 
MYEL-tiloista tilakoko jäi alle 20 hehtaarin. 
Vuoden 2005 lopussa MYEL-tilojen keski-
määräinen peltoala oli noin 32,9 hehtaaria. 
Vaikka tuolloinkin noin 22 500 MYEL-tilalla 
oli edelleen peltoa alle 20 hehtaaria, noin 
13 000 tilalla peltoala oli 30—49,9 hehtaaria 
ja yli 50 hehtaarin tiloja oli jo noin 11 000. 
MYEL-tilojen keskimääräinen peltopinta-ala 
on näin ollen kasvanut miltei 12 hehtaarilla 
kymmenessä vuodessa. 

Luopumistukijärjestelmän vaikutusta ta-
pahtuneeseen kehitykseen voidaan arvioida 
luopumisintensiteetin avulla. Tällöin tarkas-
tellaan luopumisjärjestelmää hyväkseen käyt-
täneiden MYEL-vakuutettujen henkilöiden 
prosentuaalista osuutta kaikista niistä 
MYEL-vakuutetuista henkilöistä, joilla olisi 
ollut mahdollisuus luopua maatalouden har-
joittamisesta luopumistuen avulla kunakin 
vuonna. Intensiteetti on vaihdellut vuosittain 
1,8 prosentista 9,7 prosenttiin. Matalin se oli 
vuonna 1995, jolloin luopumistukijärjestel-
mää vasta käynnistettiin ja suurimmillaan 
vuonna 1999, jolloin yhteensä noin 2 100 
maatalousyrittäjää luopui maatalouden har-
joittamisesta. Sanottuna vuonna luopumista-
poina olivat vielä vuokraus sekä sukupolven-
vaihdoksissa että lisämaaluovutuksissa ja 
niiden lisäksi viljelemättömyys- ja myynti-
rajoitussitoumus, mikä osaltaan selittää poik-
keamaa. Normaaleina vuosina ennen vuotta 
2000 luopumisintensiteetti oli lähellä kuutta 
prosenttia, vuosina 2000—2002 noin viisi 
prosenttia ja vuoden 2003 jälkeen lähellä nel-
jää prosenttia.  

Sekä maatilojen että maatalousyrittäjien 
määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet 
olennaisesti EU:n yhteiseen maatalouspoli-
tiikkaan kuuluneet muutokset maatalouden 
tukijärjestelmissä sekä tuotanto-olosuhteiden 
muutokset. Tästä huolimatta luopumistuki-
järjestelmällä on merkittävä osuus tapahtu-
neessa rakennekehityksessä. Tukijärjestelmä 
on ollut voimassa koko EU-jäsenyyden ajan. 
Sen avulla toteutetaan noin puolet kaikista 
sukupolvenvaihdoksista. Järjestelmän oh-
jaava vaikutus ilmenee varsinkin siinä, millä 
tavoin maatalouden harjoittamisesta luovu-
taan. Vuokrausmahdollisuuden sisältyminen 
luopumistapoihin on lisännyt lisäalueluopu-
misten osuutta ja sen poistuminen sukupol-
venvaihdosluopumisten osuutta silloinkin, 

kun luopumisten kokonaismäärä on säilynyt 
lähes ennallaan.  

Luopumistukilaki on koskenut myös poro-
talouden harjoittajia vuodesta 2000 alkaen. 
Muutoksella pyrittiin mahdollistamaan poro-
talouden harjoittajille yhdenmukainen mah-
dollisuus luopua porotaloudesta kuin muille-
kin maatalouden harjoittajille. Muutoksen 
maaseutu- ja sosiaalipoliittiset tavoitteet ovat 
samoja, vaikka ehdoiltaan luopumistukijär-
jestelmä jonkin verran poikkeaakin porota-
loudessa. Porotalouden sukupolvenvaihdos-
luovutuksilla on pyritty alentamaan porota-
louden harjoittajien keski- ikää sekä lisäporo-
luovutuksilla lisäämään porotaloutta jo har-
joittavien porokarjan määrää. Erot tukijärjes-
telmässä johtuvat osaksi siitä, että poronhoi-
totyötulo määräytyy pitkälti porojen luku-
määrän ja poronhoitotyöpäivien perusteella. 
MYEL-vakuutus on pakollinen, jos poron-
hoitotyötulon määrä ylittää MYEL:n mukai-
sen vähimmäismäärän, joka vuonna 2005 on 
2 829,14 euroa. 

Samoin kuin muiden maatalouden harjoit-
tajien, myös porotalouden harjoittajien lu-
kumäärä on alentunut vuodesta 2000 lukien. 
Vuoden 2000 lopussa MYEL-vakuutettuja 
porotalouden harjoittajia oli 1 459, kun heitä 
vuoden 2005 lopussa oli enää 1 182. Luopu-
mistukilain voimaantulon jälkeen myös poro-
talouden harjoittajien keski-ikä on jatkanut 
nousemistaan. Keski-ikä oli vuoden 2000 lo-
pussa 44,8 vuotta, mutta vuoden 2005 lopus-
sa jo 47,0 vuotta. Sen sijaan vuotuinen kes-
kimääräinen poronhoitotyötulo on noussut 
vuoden 2000 lopun 4 368 eurosta vuoden 
2005 loppuun mennessä 6 144 euroon. Tämä 
viittaa siihen, että porokarjat ovat hienoisesti 
kasvaneet porotaloutta koskevan luopumis-
tukijärjestelmän voimaantulosta eli vuodesta 
2000 lukien. On kuitenkin todennäköistä, että 
porotaloudessa luopumistukijärjestelmän 
vaikutus rakennekehitykseen on ollut vähäi-
sempää kuin tavanomaisessa maataloudessa. 

Luopumistukijärjestelmässä erityisesti su-
kupolvenvaihdosten tukemisen tavoitteena 
on ollut aikaansaada kehitystä maatalousyrit-
täjien ikärakenteessa siten, että tilanpito siir-
tyisi luopujaa nuoremmalle henkilölle. Suku-
polvenvaihdoksissa luovutuksensaajan 
enimmäisikä on 39 vuotta. Lisämaaluovutuk-
sissa sen sijaan luovutuksensaajan vastaava 
ikä on ollut 54 vuotta. MYEL-vakuutettujen 
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miesten keski-ikä vuonna 1994 oli 44,5 vuot-
ta ja naisten 45,3 vuotta. Vastaavat luvut 
vuonna 2005 olivat miehillä 47,4 vuotta ja 
naisilla 47,8 vuotta. Sekä miesten että naisten 
keski-ikä on noussut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana noin 2,5 vuotta. Pääasiallisena 
syynä tähän kehitykseen on ollut alkavien 
yrittäjien vähäinen määrä ja se, että jatkajiksi 
tullaan muun muassa pidemmän kouluttau-
tumisen ja muun työkokemuksen hankkimi-
sen vuoksi vanhempina kuin aikaisemmin. 
Toisaalta, jos luopumistukijärjestelmää ei 
tuona aikana olisi ollut, keski-ikä olisi mitä 
ilmeisimmin noussut vielä enemmän, sillä 
sukupolvenvaihdoksia olisi toteutettu vä-
hemmän. Luopumisjärjestelmän voidaan si-
ten arvioida hidastaneen maatalousyrittäjien 
keski-iän nousua. 
 
 
2.1.2. Laki maatalousyrittäjien sukupol-

venvaihdoseläkkeestä 

Vuosina 1991—1995 maatilansa jatkajalle 
luovuttaneille maatalousyrittäjille myönnet-
tiin sukupolvenvaihdoseläkettä, jonka pe-
rusmäärä vastaa MYEL:n mukaista työkyvyt-
tömyyseläkettä ja täydennysosa KEL:n mu-
kaisen kansaneläkkeen pohja- ja lisäosan yh-
teismäärää.. Luopujan täyttäessä 65 vuotta 
täydennysosa lakkaa ja perusosa muuttuu 
MYEL:n mukaiseksi perusosan suuruutta 
vastaavaksi vanhuuseläkkeeksi. Sukupolven-
vaihdoseläkkeitä on vielä maksussa 724 kap-
paletta. 

Sukupolvenvaihdoseläkkeisiin sovelletaan 
suurelta osin vastaavia MYEL:n säännöksiä 
kuin luopumiseläkkeisiinkin. 
  
 
2.1.3. Luopumiseläkelaki 

Vuosina 1974—1992 toteutettujen lisäalue-
luovutusten ja eräiden muiden luovutusten 
sekä annettujen viljelemättömyys- ja myynti-
rajoitussitoumusten perusteella myönnettiin 
maataloustuotannon lopettaneille viljelijöille 
luopumiseläkettä LUEL:n nojalla. Luopu-
miseläke muuttuu vähennetyksi eläkkeeksi 
viljelijän saavutettaessa 65 vuoden iän. Luo-
pumiseläkkeitä on vielä täysimääräisenä 
maksussa 350 ja vähennettyinä 21 600 kap-
paletta. 

Luopumiseläkkeisiin sovelletaan muun 
muassa TEL:n säännöksiä indeksitarkistuk-
sesta, tiedon saantia, salassapitoa ja luovut-
tamista, eläkkeen takaisinperintää ja kuittaus-
ta, edunvalvontaa ja muutoksenhakua koske-
via säännöksiä sekä MYEL:n säännöksiä 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta ja sen 
tiedonsaantioikeudesta. 
 
2.1.4. Laki maatalousyrittäjien luopumis-

korvauksesta 

Vuosina 1993—1995 maataloustuotannon 
lopettamiseen sitoutuneille maatalousyrittä-
jille myönnettiin luopumiskorvausta, jonka 
perusmäärä vastasi MYEL:n mukaista työ-
kyvyttömyyseläkettä ja lisäosan suuruus luo-
pujan osuutta maatilakohtaisesta hehtaari- ja 
kotieläinkorvauksesta. Lisäosan maksaminen 
lakkaa luopujan täyttäessä 65 vuotta ja pe-
rusosa muuttuu MYEL:n mukaiseksi van-
huuseläkkeeksi. Luopumiskorvauksia on 
maksussa vielä 145 kappaletta. 

Myös luopumiskorvauksiin sovelletaan 
joiltakin osin MYEL:n säännöksiä. 
 
 
2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

Suomen liityttyä Euroopan unioniin maata-
louden varhaiseläkejärjestelmä on sopeutettu 
yhteisön lainsäädäntöön. Vuosina 1995—
1999 yhteisön osarahoitusta oli mahdollista 
saada maatalouden varhaiseläkejärjestel-
mään, jos järjestelmä noudatti maatalouden 
varhaiseläketukea koskevasta yhteisön järjes-
telmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2079/92 ehtoja. Asetuksen mukaan vä-
hintään 55-vuotiaalle viljelijälle, joka oli har-
joittanut maataloutta päätoimisesti vähintään 
10 vuotta ja joka ei ollut saavuttanut vielä ta-
vanomaista eläkeikää, oli mahdollista myön-
tää varhaiseläketukea, jos hän lopetti koko-
naan kaupallisen maatalouden harjoittamisen 
luovuttamalla maatilansa jatkajalle tai muulle 
asetuksen ehdot täyttävälle. Jatkajan tuli si-
toutua viljelemään tilaa vähintään 5 vuotta 
noudattaen ympäristönsuojelua koskevia vaa-
timuksia ja parantamaan tilan elinkelpoisuut-
ta muun muassa tilakokoa kasvattamalla. 
Luovutettaessa tila maatilaa jatkavalle muul-
le kuin maatalousyrittäjälle luovutettuja mai-
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ta tuli hyödyntää tavalla, joka on sopusoin-
nussa ympäristön ja maaseudun laadun säi-
lyttämisen tai parantamisen kanssa.  

Vuodesta 2000 alkaen vastaava tukijärjes-
telmä korvattiin neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1257/1999 Euroopan maatalouden ohja-
us- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseu-
dun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta. Asetus on 
voimassa vuoden 2006 loppuun. Luopujan 
maatilalta ei enää ole edellytetty päätoimi-
suutta, mutta muutoin luopujaa koskevat 
edellytykset ovat säilyneet ennallaan. Luo-
pumistapoina ovat edelleen olleet maatilan 
luovuttaminen jatkajalle, jolloin jatkajalla 
tarkoitetaan sekä samalla tilalla jatkavaa vil-
jelijää että lisämaata hankkivaa viljelijää. 
Jatkajan tilan on tullut parantua määräajassa. 
Lisäksi jatkajalla on tullut olla riittävä am-
mattitaito ja pätevyys ja hänen on pitänyt si-
toutua harjoittamaan tilalla maataloutta vä-
hintään viiden vuoden ajan. Luopuminen on 
ollut mahdollista myös luovuttamalla maatila 
muulle kuin maataloutta harjoittavalle jatka-
jalle siten, että tämä ottaa luovutetun maan 
käyttöönsä muihin kuin maatalouden tarkoi-
tuksiin, kuten metsätalouteen tai perustaak-
seen luonnonsuojelualueita ympäristön ja 
maaseudun laadun suojelemiseen tai paran-
tamiseen soveltuvalla tavalla.  

EY:n lainsäädäntö on mahdollistanut myös 
osarahoitettua varhaisseläketukea vastaavan 
tukijärjestelmän toimeenpanon kansallisin 
varoin. Komission tiedonannossa, joka kos-
kee yhteisön suuntaviivoja maatalousalan 
valtiontuesta (EYVL C 028, 01/02/2000 s. 
0002—0022) ja jota sovelletaan vuosina 
2000—2006, komissio nimenomaan on to-
dennut suhtautuvansa myönteisesti tukijärjes-
telmiin, joiden tarkoituksena on kannustaa 
ikääntyviä maanviljelijöitä siirtymään var-
haiseläkkeelle. Suuntaviivoissa komissio on 
todennut sallivansa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1257/1999 10—12 artiklassa sää-
detyn yhteisön tuen lisäksi valtiontuen myön-
tämisen sanotun tyyppisiin toimenpiteisiin, 
jos tukijärjestelmiin liittyy edellytyksiä, joi-
den mukaan kaupallisesta viljelytoiminnasta 
on luovuttava pysyvästi ja lopullisesti.   

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisia 
varhaiseläkejärjestelmiä on otettu käyttöön 
muun muassa Ranskassa, Saksassa, Tanskas-
sa, Irlannissa, Italiassa, Kreikassa ja Portuga-

lissa. Kuten Suomessakin, nämä varhaiselä-
kejärjestelmät on yleensä sopeutettu kunkin 
jäsenvaltion omaan sosiaali- ja eläkelainsää-
däntöön sopiviksi. 

Vuodesta 2007 alkaen ohjelmakaudella 
2007—2013 yhteisrahoitettuun eli EU:n ja 
jäsenvaltion yhteisesti rahoittamaan maata-
louden varhaiseläkejärjestelmään sovelletaan 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1698/2005 Eu-
roopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseu-
dun kehittämiseen. Asetuksella säädetään 
niistä tavoitteista, joihin yhteisön maaseutu-
politiikalla on pyrittävä. Tavoitteena on 
muun muassa parantaa maa- ja metsätalou-
den kilpailukykyä rakenneuudistukseen, ke-
hittämiseen ja innovaatioihin myönnettävän 
tuen avulla. Tavoitteet toteutetaan neljään 
toimintalinjaan jaetuilla toimenpiteillä. Näis-
tä ensimmäiseen toimintalinjaan kuuluvat 
muun muassa maatilojen investointituet, 
nuorten viljelijöiden aloitustuki sekä var-
haiseläketuki. Viimeksi mainitun toimenpi-
teen tavoitteeksi on asetettu luovutettujen ti-
lojen merkittävä rakennemuutos, joka on tar-
koitus toteuttaa nuorten viljelijöiden toimin-
nan aloittamista koskevalla toimenpiteellä 
kyseisen toimenpiteen vaatimusten mukai-
sesti tai luovuttamalla tila tilakoon kasvatta-
miseksi, samalla otetaan huomioon tämän 
alan aiempien yhteisön toimien toteuttami-
sesta saatu kokemus. 

Uuden neuvoston asetuksen mukaan var-
haiseläketukea voidaan maksaa maanviljeli-
jöille, jotka päättävät lopettaa maataloustoi-
minnan harjoittamisen ja luovuttaa tilansa 
muille viljelijöille sekä maataloustyönteki-
jöille, jotka päättävät lopettaa pysyvästi maa-
tilalla työskentelyn tilan luovuttamisen yh-
teydessä. Luopujan on oltava luovutushetkel-
lä vähintään 55-vuotias, muttei vielä yleises-
sä eläkeiässä, tai oltava luovutushetkellä 
enintään kymmenen vuotta nuorempi kuin 
yleinen eläkeikä kyseisessä jäsenvaltiossa. 
Luopujan on luovuttava pysyvästi kaikesta 
kaupallisen maatalouden harjoittamisesta. 
Luopujan on täytynyt harjoittaa maataloutta 
kymmenen vuoden ajan ennen luovutusta. 
Tilan jatkajan taas on seurattava luopujaa 
ryhtymällä sellaiseksi maatalousyrittäjäksi, 
joka täyttää asetuksen mukaiset nuorten vil-
jelijöiden aloitustuen myöntämisen edelly-
tykset, tai oltava alle 50-vuotias maanviljelijä 
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tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja otettava 
haltuunsa edeltäjänsä luovuttama maatila sen 
koon lisäämiseksi. Tuen kokonaiskesto voi 
olla enintään 15 vuotta. Se ei saa jatkua sen 
jälkeen, kun luopuja on täyttänyt 70 vuotta. 
Jos jäsenvaltio maksaa luopujalle vanhuus-
eläkettä, varhaiseläketuki myönnetään sen li-
sänä ottaen huomioon kansallisen vanhuus-
eläkkeen määrä. Tuen enimmäismäärä on 
18 000 euroa luopujaa kohti vuodessa ja ko-
konaistuki 180 000 euroa luopujaa kohti. 
Varhaiseläketukea koskevat yhteisön lain-
säädännön ehdot muuttuvat näin ollen aikai-
semmasta siten, että lisäalueen saajan ikäraja 
alenee 55 vuodesta 50 vuoteen. Lisäalueen 
saajana voi olla myös yksityisoikeudellinen 
yhtiö. Sen sijaan mahdollisuus luovuttaa alu-
eita muuhun, kuin viljelytarkoitukseen, pois-
tuu. Säädökseen ei sisälly mahdollisuutta 
saada eläke jättämällä pellot viljelemättä. 

Porotalouden osalta Suomen liittymistä 
EU:hun koskevassa sopimuksessa sallitaan 
muuten kielletyn kansallisen tuen myöntämi-
nen tuotannon tukemiseen. Sen sijaan luo-
pumistukijärjestelmä luetaan EU:n maaseutu- 
ja rakennepolitiikan alaan, jota koskevat 
poikkeukset ovat pääosin lakanneet. Liitty-
missopimuksen pöytäkirjan 3 mukaan sen es-
tämättä, mitä EY:n perustamissopimuksessa 
määrätään, Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on 
oikeus myöntää saamelaisille yksinoikeuksia 
poronhoidon harjoittamiseen perinteisillä 
saamelaisalueilla. Tällaista yksinoikeutta ei 
kuitenkaan ole Suomessa myönnetty, koska 
päinvastoin kuin Ruotsissa ja Norjassa, Suo-
messa poronhoitoa harjoittavat myös muut 
kuin saamelaiset.  

Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan 
saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus yl-
läpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuu-
riaan. Kulttuuriin on luettu myös perinteisten 
elinkeinojen harjoittaminen. Luopumistuki-
järjestelmä ei kuitenkaan ole tarkoitettu es-
tämään porotalouden harjoittamisen jatka-
mista vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän 
saavuttamiseen eläkeikään, vaan ainoastaan 
tukemaan niiden henkilöiden toimeentuloa, 
jotka tätä nuorempina haluavat luopua elin-
keinona harjoitetusta porotaloudesta. Jotta 
saamelaisalueilla poronhoitajat voisivat osal-
listua luopumisen jälkeenkin yhteisönsä toi-
mintaan, on poromerkin säilyttäminen ja 
kolmen poron pitäminen ollut sallittua.  

2.3. Nykytilan arviointi 

Sekä voimassa olevan että aikaisempien 
luopumisjärjestelmien päämääränä on ollut 
edistää maatalouden rakennekehitystä. Kei-
noina ovat olleet sukupolvenvaihdosten ja li-
säalueluovutusten edistäminen. Samalla 
ikääntyville viljelijöille on luotu edellytyksiä 
luopua fyysisesti usein hyvin kuluttavasta 
työnteosta tilanteissa, joissa viljelijän tervey-
dentila ei enää mahdollista täysipainoista 
työskentelyä tilalla. Varsinkin sukupolven-
vaihdosten tukemisen avulla on lisäksi vaiku-
tettu maaseudun elinkeino- ja palveluraken-
teen säilymiseen. 

Maatalousyrittäjien ikärakenteeseen sekä 
elinkelpoisten maatilojen vahvistumiseen 
voidaan vaikuttaa mahdollistamalla maatilan 
siirtäminen nuorelle jatkajalle ennen kuin 
luopuja itse on vielä ikänsä puolesta oikeutet-
tu vanhuuseläkkeeseen. Tämä yleensä edel-
lyttää luopujan toimeentulon turvaamista 
muulla tavoin, esimerkiksi luopumistuen 
avulla. Lisäksi tuen avulla maatilan voi luo-
vuttaa jatkajalle huomattavasti edullisemmin 
ehdoin kuin ilman tukea. Tämä puolestaan 
helpottaa jatkajan mahdollisuuksia kehittää 
saamaansa maatilaa investoimalla ja laajen-
tamalla tuotantoa.  

Toisena keskeisenä tavoitteena on ollut pa-
rantaa maatilojen elinkelpoisuutta tilakokoa 
kasvattamalla. Varsinkin jatkajaa vailla ole-
villa pienehköillä tiloilla ikääntyvät viljelijät 
joko vuokraavat tai luovuttavat tilansa pellot 
lisäalueeksi taikka jatkavat maatalouden har-
joittamista vanhuuseläkeikään asti. Viimeksi 
mainittu vaihtoehto voi kuitenkin johtaa sii-
hen, että tilan viljelyyn ja maatalousmaan 
kunnossapitoon eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen ei enää panosteta yhtä voimakkaasti 
kuin sitä ennen. Varsinkin harvaan asutulla 
maaseudulla, missä tilaluku laskee, on mah-
dollista, että pellot jäävät kokonaan viljele-
mättä ja maatila jätetään esimerkiksi muissa 
ammateissa toimivien lasten kesänviettopai-
kaksi. Tilakoon kasvattamiseksi on kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeää, että jatkaville maatiloil-
le on saatavissa lisäalueita kohtuullisin eh-
doin. Luopumistuen avulla on voitu osaltaan 
vaikuttaa siihen, että pienehköjenkin tilojen 
maatalousmaa säilyy maataloustuotannossa 
jatkavien tilojen lisäalueina. 

Viimeksi luopumistukijärjestelmän voi-
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massaoloa jatkettaessa vuosiksi 2003—2006 
sukupolvenvaihdosten määräksi arvioitiin 
noin 600 vuodessa. Toteuma on tähän men-
nessä ollut 400—500 sukupolvenvaihdosta 
vuodessa. Vuonna 2005 tukihakemusten pe-
rusteena on kuitenkin ollut edellisvuosia run-
saammin sukupolvenvaihdos. Myös vuonna 
2006 niiden määrän arvioidaan nousevan 
noin 600 sukupolvenvaihdokseen vuoden 
loppuun mennessä.  

Ikärajojen muutoksella vuonna 2003 voi-
daan arvioida olleen vaikutusta sukupolven-
vaihdosten määrään. Sukupolvenvaihdosten 
ajoitukseen tiloilla vaikuttavat oleellisesti 
luopujan ikärajaa koskevat säännökset. Jo 
yhden vuoden viive sukupolvenvaihdoksen 
mahdollisuudessa toteuttaa sukupolvenvaih-
dos vaikuttaa olennaisesti siihen, toteutuuko 
sukupolvenvaihdos lainkaan. Lisäksi ero 
vuokrauksen ja omistusoikeusluovutuksen 
mahdollisuudessa yhdessä eri ikärajoja kos-
kevien säännösten kanssa ovat vaikuttaneet 
myös luopumistapojen keskinäiseen suhtee-
seen eri vuosina.  

Sukupolvenvaihdosten tavoitemäärän alit-
tumisesta huolimatta järjestelmällä on kui-
tenkin merkittävästi vaikutettu siihen, että 
maatalouden harjoittajiksi jäävät nimen-
omaan ammattitaitoiset nuoret viljelijät, jotka 
ovat valmiita kehittämään tilaansa yhä elin-
kelpoisemmiksi sekä laajentamalla että in-
vestoimalla.  

Voimassa olevissa luopumistukilain mu-
kaisissa ikärajoissa on jo otettu huomioon 
yleiset eläkepoliittiset tavoitteet myöhentää 
eläkkeelle siirtymisen ikärajoja keskimäärin 
kahdella tai kolmella vuodella pitkällä aika-
välillä, kun ikäraja sukupolvenvaihdoksissa 
nostettiin vuoden 2005 alusta 55 vuodesta 56 
vuoteen ja lisäalueluovutuksissa vuoden 
2003 alusta 55 vuodesta 57—60 vuoteen 
luopumistavasta riippuen. Muutoksen tar-
koituksena oli sopeuttaa luopumistukijärjes-
telmää niihin muutoksiin, joita tehtiin työelä-
kejärjestelmiin ja joiden tavoitteena oli myö-
hentää eläkkeelle siirtymistä.  

Ikärajoja arvioitaessa on kuitenkin otettava 
huomioon, että maatalouden harjoittamisesta 
luopuminen on aina tilakohtainen ratkaisu ja 
edellyttää molempien puolisoiden toimeentu-
lon turvaamista silloin, kun kumpikin osallis-
tuu maatalouden harjoittamiseen. Työeläk-
keen saamiseksi vaaditaan, että kumpikin 

puoliso erikseen täyttää eläkkeen myöntämi-
sen edellytykset. Jos työkyvyttömyyseläkettä 
ei voi saada, kyseeseen tulee lähinnä varhen-
nettu vanhuuseläke, joka puolestaan pienen-
tää vanhuuseläkkeen määrää. Varhennetun 
vanhuuseläkkeenkin alaikäraja on noussut 
vuoden 2005 alusta kahdella vuodella. Näin 
ollen vain harvoilla viljelijöillä on taloudelli-
sesti mahdollista luopua ilman luopumistu-
kea tilanpidosta ennen työeläkelainsäädän-
nön mukaista vanhuuseläkkeeseen oikeutta-
vaa vähimmäisikää, joka vuodesta 2005 al-
kaen on ollut 63 vuotta. 

Luopumistukijärjestelmän olemassaolosta 
huolimatta ikä, jolloin maatalousyrittäjät ovat 
jääneet eläkkeelle, on korkeampi kuin kes-
kimääräinen ikä, jolloin yleensä on siirrytty 
eläkkeelle.  

Vaikka luopumisjärjestelmän avulla onkin 
tarkoitus edistää tilojen siirtymistä mahdolli-
simman aikaisin nuorelle tilanpidon jatkajal-
le, toisaalta yleiset eläkepoliittiset tavoitteen 
myöhentää eläkkeelle siirtymistä puoltavat 
luopujien vähimmäisikärajojen nostamista 
eräiltä osin. 

Luopujan on tuen saadakseen lopetettava 
luopumisen tapahduttua paitsi kaupallisen 
maatalouden harjoittaminen myös muu an-
siotoiminta, josta hän saa ansiotuloja enem-
män kuin säädetyn määrän kuukaudessa. 
Vuonna 2004 tämä raja oli 523,61 euroa ja 
sitä tarkistetaan vuosittain indeksillä. Lailla 
593/2002 kuitenkin mahdollistettiin luotta-
mistointen jatkaminen luopumisen jälkeen 
huolimatta siitä, että niistä saatava tulo ylit-
tää edellä mainitun enimmäismäärän. Tällöin 
kuitenkaan tukea ei makseta, ennen kuin tu-
lot ovat lakanneet tai alentuneet alle enim-
mäismäärän. Ottaen huomioon työeläkeuu-
distuksen tavoitteet myöhentää eläkkeelle 
siirtymistä tuloa tuottavan muun toiminnan 
jatkamisen rajoittaminen vain luottamistoi-
miin ei ole enää tarkoituksenmukaista. Eten-
kin tiloilla, joilla harjoitetaan muutakin tuo-
tantotoimintaa kuin maataloutta, sukupol-
venvaihdoksen ajoittamiseen voimassa olevat 
säännökset ovat tarpeettoman rajoittavia.  

Sukupolvenvaihdosten toteutumiseen vai-
kuttaa paitsi luopuvan sukupolven toimeentu-
lomahdollisuudet luopumisen jälkeen myös 
tilan pitoa jatkavan viljelijän mahdollisuudet 
rahoittaa tilan hankinta tai muut järjestelyt, 
joiden avulla sukupolvenvaihdos tai lisämaan 
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hankinta rahoitetaan. Tällöin merkittävää on 
myös se, mitkä luopumistuen ja toimintaa 
jatkavan yrittäjän rahoitustuen saamisen 
edellytykset ovat. Huolimatta tavoitteista yh-
denmukaistaa tuen saamisen edellytykset 
toistaiseksi eroja on eikä niitä kaikilta osin 
voida poistaa senkään vuoksi, että luopumis-
tuesta eläkkeen luonteisena muodostuu oike-
us sen saamiseen, kun taas rahoitustuet ovat 
harkinnanvaraisia ja riippuvat lisäksi käytet-
tävissä olevista määrärahoista. Merkittävin 
ero on kuitenkin mahdollisuudessa myöntää 
rahoitustukea myös sellaisille yrittäjille, jotka 
ovat yhtiöittäneet tai yhtiöittävät toimintansa, 
kun taas luopujan maatila ei voi kuulua yhti-
ölle, vaikka yrittäjä onkin voinut saada 
MYEL-vakuutuksen. Toisaalta jatkaja voi 
heti luopumisen jälkeen yhtiöittää toiminnan. 
Seurauksena on, että jo perustettu yhtiö on 
ensin purettava ja perustettava uudelleen, jos 
jatkaja haluaa edelleen yhtiönä maataloutta 
harjoittaa. Tätä ei voida pitää tarkoituksen-
mukaisena menettelynä. Menettely ei myös-
kään vastaa EY:n oikeuskäytäntöä, jossa on 
edellytetty, että tuen saajia kohdellaan yh-
denmukaisesti siitä riippumatta, harjoitetaan-
ko toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoitta-
jana tai yhteisönä. EY:n tuomioistuin on 
maatalouden rakennetukea koskevassa rat-
kaisussaan C-164/96 katsonut, ettei yksityistä 
viljelijää ja oikeushenkilöä voida asettaa 
eriarvoiseen asemaan yksinomaan oikeudel-
lisen muodon tähden. 

Nykyinen tukijärjestelmä ei myöskään riit-
tävällä tavalla ota huomioon sitä, että maati-
lan sukupolvenvaihdos on monivaiheinen ta-
pahtuma, jonka toteuttaminen vie runsaasti 
aikaa. Sukupolvenvaihdoksen suunnitelmal-
linen toteuttaminen on pitkäjänteistä toimin-
taa ja sen voidaan arvioida vievän kaiken 
kaikkiaan yhdestä kahteen vuotta. Lisäksi it-
se luopumisen toteuttamisajankohtaan vai-
kuttavat muutkin seikat kuin luopumistuen 
saaminen. Tällaisia seikkoja ovat muun mu-
assa sukupolvenvaihdoksen tai lisämaan 
hankinnan rahoituksen ja aloitustuen järjes-
tyminen, maataloustuotannon tulotukien eh-
dot ja yrittäjän vaihdoksen aiheuttamat vero-
seuraamukset. Nykyiset säännökset edellyt-
tävät, että luopuja on jo täyttänyt säädetyn 
iän, ennen kuin luopuminen voi tapahtua. 
Tukea voi hakea luonnoksen perusteella etu-
käteen, mutta tukipäätös voidaan antaa vain 

ehdollisena siten, että luopuminen voi tapah-
tua vasta sen jälkeen, kun ikä on saavutettu. 
Toisaalta luopuminen on toteutettava kuuden 
kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. 
Tämä järjestelyaika on osoittautunut riittä-
mättömäksi etenkin sukupolvenvaihdoksissa, 
missä joudutaan odottamaan useaa muutakin 
viranomaisen ratkaisua tuen myöntämisistä 
tai siirtämisistä omistajanvaihdoksen vero-
seuraamuksiin.  

Maatiloista on edelleen valtaosa luonnolli-
nen henkilöiden omistuksessa joko yksityisi-
nä yrittäjinä tai luonnollisten henkilöiden 
muodostamana verotusyhtymänä. Vuonna 
2005 yksityisten henkilöiden ja perheviljel-
mien hallinnassa oli 61 197 maatilaa, yhty-
mien, perikuntien ja kuolinpesien hallinnassa 
oli 7 185 maatilaa sekä henkilöyhtiöiden hal-
linnassa 119 maatilaa. Yhteisen maatalous-
politiikan suoria tukia hakeneiden osakeyh-
tiöiden hallinnassa oli yhteensä 290 maatilaa. 

Maatilojen määrän vähentyessä tilojen kes-
kikoko on kasvanut. Maatalouden harjoitta-
minen osakeyhtiönä on hiljalleen lisäänty-
mässä. Osin tämä johtuu muun muassa yrittä-
jätoimintaan liittyvien riskien kasvusta, tek-
nologian ja tuottavuuden kasvusta, suurista 
yksiköistä sekä yhteistyörenkaiden ja yhteis-
koneiden hallintaongelmien lisääntymisestä. 

Tilakohtaisesti yritystoiminnan jatkuvuu-
den kannalta sukupolvenvaihdoksilla on suu-
ri merkitys. Voimassa oleva maatalousyrittä-
jien eläkejärjestelmä on syntynyt aikana, jol-
loin maatilayrittäminen on perustunut itse-
näisiin, lähes yksinomaan maataloudesta 
toimeentulon antaviin perheviljelmiin, joilla 
maataloutta on harjoitettu luonnollisina hen-
kilöinä. Yhteisömuotoinen maatalous on kui-
tenkin alkanut lisääntyä. Maatalouden har-
joittamista varten perustetut yhteisöt ovat 
yleensä henkilöyhtiöitä tai osakeyhtiöitä. 
Henkilöyhtiöitä ovat avoimet yhtiöt ja kom-
mandiittiyhtiöt. Maataloutta harjoitetaan 
myös verotusyhtymissä, mutta tällöin ei ole 
kysymys varsinaisesta yhtiömuodosta eikä 
erillisestä oikeushenkilöstä. 

Nykyisin luopumistukijärjestelmässä luo-
puminen voi tapahtua vain luonnollisten 
henkilöiden välillä.  

Toiminnan yhtiöittäminen on sallittu luo-
vutuksensaajalle luopumisen kohteena ole-
van maatilan hankkimisen jälkeen edellyttä-
en, että luovutuksensaajalla on määräysvalta 
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siinä yhtiössä, jolle tila siirretään. Luovutuk-
sensaajaa koskee edelleen yhtiöittämisen jäl-
keenkin hänen henkilökohtaisesti antamansa 
sitoumus peltojen viljelemisestä. 

Maatalouden toimintaympäristön muutok-
set pakottavat viljelijöitä yhä enemmän yh-
teistyöhön. Tällöin yhteistoiminnalle tulisi 
voida valita toivottu oikeudellinen muoto il-
man, että se samalla johtaa sosiaaliturvaa 
koskeviin menetyksiin. Tämä on jo otettu 
huomioon MYEL:ssä siten, että vuoden 2002 
alusta lukien osakeyhtiömuotoisen toiminnan 
MYEL- vakuuttaminen on ollut mahdollista. 
Luopumistuen osalta voimassa olevat sään-
nökset kuitenkin johtavat siihen, ettei esi-
merkiksi osakeyhtiömuodon valinneella 
MYEL-vakuutetulla, joka omistaa yksin tai 
yhdessä puolisonsa kanssa koko osakepää-
oman, ole mahdollisuutta siirtää tilaansa nuo-
remmalle sukupolvelle luopumistukijärjes-
telmän turvin, vaikka hän olisikin yhtiön lu-
kuun harjoittanut maataloutta vähintään 
kymmenen vuoden ajan ennen luopumista. 
Toisaalta tilanpidon jatkaja on voinut perus-
taa yhtiön ja siirtää hankkimansa maatilan 
sille, jos sekä jatkaja että yhtiö ovat sitoutu-
neet niihin velvoitteisiin, joita luopumistuki-
laissa jatkajalta edellytetään. Yhtiöitetyn 
maatalouden harjoittaminen on siten mahdol-
lista sekä ennen luopumista että sen jälkeen, 
mutta ei itse luopumishetkellä. 

Luopumistukijärjestelmä on Euroopan yh-
teisöjen perustamissopimuksessa tarkoitettu 
valtiontuki maatalouden rakenteen paranta-
miseksi. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
on katsonut maatalouden rakennetukia kos-
kevassa ratkaisussaan, ettei yrittäjien valit-
sema juridinen toimintamuoto saa johtaa sii-
hen, ettei tuki koskisi näitä yrittäjiä. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimien val-
tiontukia koskenut päätös huomioon ottaen 
olisi perusteltua, että myös osakeyhtiömuo-
toisesta toiminnasta MYEL-vakuutetut voisi-
vat päästä luopumistukijärjestelmän piiriin 
luopujina. 

Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, 
että luopumistukijärjestelmän avulla on voitu 
parantaa sekä maatalouden tilarakennetta että 
viljelijöiden ikärakennetta. Viimeksi mainittu 
seikka on tärkeää varsinkin kotieläintuotan-
nossa, mihin koneellistumisesta huolimatta 
kuuluu edelleen runsaasti raskasta ruumiillis-
ta työtä. Tukijärjestelmää tarvitaan siten 

myös vuoden 2006 jälkeen turvaamaan osal-
taan nuorten viljelijöiden saamista maatalo-
usammattiin. Tätä edistää osaltaan mahdolli-
suus järjestää luopuvan sukupolven toimeen-
tulo ennen vanhuuseläkeikää luopumistuen 
avulla. Lisäksi luopumistukijärjestelmällä on 
luopujien osalta toimeentulon turvaamisen 
ohella myös toinen sosiaalipoliittinen ulottu-
vuus. Jatkajan asettuminen tilalle tuo ikään-
tyvälle luopujalle niin henkistä kuin fyysistä-
kin turvaa, mikä sinällään on yhteiskunnalli-
sesti merkittävä asia. 

 
 

3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi 

Kansallisen maatalouspolitiikan tavoitteena 
on eri toimenpiteillä vaikuttaa siihen, että 
maatilojen toimintaedellytykset säilyvät ja 
maatalouden harjoittaminen voi jatkua koko 
maassa. Tähän pyritään toimenpiteillä, joiden 
avulla maatilatalouden rakennetta voidaan 
parantaa tilakokoa suurentamalla. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluu myös luopumistuki-
järjestelmä  

Luopumistukijärjestelmään sisältyy kaksi 
tapaa vaikuttaa maatilojen toimintaedellytyk-
siin. Toisaalta luopumistuen avulla helpote-
taan sukupolvenvaihdosten toteuttamista 
maatiloilla ja siten turvataan elinkelpoisten 
maatilojen säilymistä ja kehittämistä. Toi-
saalta edistetään tilakoon kasvua helpotta-
malla tilojen maatalousmaan luovutuksia li-
säalueiksi toisiin maatiloihin, jolloin näiden 
viljelijät voivat parantaa maatilansa toiminta-
edellytyksiä tilakokoa kasvattamalla. Varsin-
kin sukupolvenvaihdosten, mutta osittain 
myös lisäalueluovutusten tukemisen tavoit-
teena on myös nuoren yrittäjäpolven saami-
nen maatalouselinkeinon harjoittajiksi. Tämä 
helpottaa elinkeinon kehittämistä ja rakentei-
den uudistamista. 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on jatkaa 
luopumistukijärjestelmää siten, että sen avul-
la mahdollistettaisiin pitkäjänteinen suku-
polvenvaihdosten suunnittelu ja maatila-
talouden rakenteen kehittäminen. Tukijärjes-
telmän soveltamisjakso olisi kolme vuotta ly-
hyempi kuin EY:n maaseudun kehittämis-



 HE 34/2006 vp  
  
 

17

ohjelmakausi, mutta samanpituinen kuin ku-
luva soveltamisjakso. Jakson alkuvaiheessa 
tämä helpottaisi luopumisen ja jatkamisen 
tukiehtojen yhdenmukaistamista myös jatka-
jan rahoituksen kannalta. Tukijärjestelmä 
koskisi vuosina 2007—2010 toteutettavia 
luopumisia. 

Ehdotetun lain tavoitteena on, että luopu-
mistukijärjestelmän avulla toteutettaisiin 
noin 550 elinkelpoisen maatilan sukupolven-
vaihdosta ja noin 250 lisäalueluovutusta vuo-
sittain. Lisäksi tavoitteena on, että luopu-
mistuen avulla toteutettujen lisäalueluovu-
tusten johdosta saajien maatilojen tilakoko 
kasvaisi noin 25 prosentilla. Porotalouden 
osalta esityksen tavoitteena on saada tuen 
avulla toteutetuksi noin 20 sukupolvenvaih-
dosta porotaloustiloilla. 

Esityksellä pyritään myös poistamaan maa-
talousyritysten erilaisista oikeudellisista 
muodoista aiheutuvia sukupolvenvaihdosten 
esteitä. Tämän johdosta esitykseen on sisälly-
tetty mahdollisuus toteuttaa luopumistuen 
avulla sukupolvenvaihdos maatilalla huoli-
matta siitä, että maatilan toiminta on yhtiöi-
tetty. Koska toisaalta tuki kohdennettaisiin 
edelleen pääasiassa perheviljelmille, luopu-
mistukea voisivat saada vain sellaiset yrittä-
jät, jotka ovat voineet saada yhtiöittämisestä 
huolimatta MYEL-vakuutuksen. Tavoitteena 
on siten edelleen tukea luopumistukijärjes-
telmän avulla ainoastaan perheviljelmän 
luonteista maataloutta. 

Esityksessä on myös otettu huomioon ylei-
nen eläkepoliittinen tavoite edistää ikäänty-
vien henkilöiden pysymistä työelämässä. 
Luopuminen maatalouden harjoittamisesta ei 
enää estäisi luopujaa jatkamasta muussa 
työssä tai aloittamasta muuta tointa. Luopu-
mistuen maksamisen alkaminen siirtyisi täl-
löin siihen asti, kunnes luopuja on lopettanut 
nämäkin työt tai vähentänyt niitä siinä mää-
rin, että ansiotulot niistä jäävät pienemmiksi 
kuin 523,61 euron kuukaudessa vuoden 2004 
indeksitasossa arvioiden. Edellä mainittua ra-
jamäärää tarkistettaisiin vuosittain eduskun-
nan hyväksymän työntekijän eläkelain 
(TyEL) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoi-
mella. Vaikka luopujien ei odotetakaan hyö-
dyntävän tätä mahdollisuutta kovin runsaasti, 
voisi luopuminen maatalouden harjoittami-
sesta ennen muiden töiden lopettamista tai 
vähentämistä kuitenkin joissakin tapauksissa 

helpottaa oikea-aikaisen sukupolvenvaihdok-
sen toteuttamista maatilalla. 

 
3.2. Laki maatalouden harjoittamista 

luopumisen tukemisesta  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
maatalousyrittäjien luopumisen tukemisesta. 
Laki koskisi luopumisia, jotka toteutetaan 
vuosina 2007—2010. Lailla korvattaisiin 
voimassa oleva laki maatalousyrittäjien luo-
pumistuesta. Luopumistuki rahoitettaisiin 
edelleen kokonaan kansallisista varoista. 
Myös tuen myöntämisen edellytykset säilyi-
sivät pääosin ennallaan.  

Koska tukikelpoisiksi luopujiksi tulisivat 
myös maatalousyrittäjät, jotka ovat muodos-
taneet maatilastaan tai maataloustuotannos-
taan yhtiön, näitä yrittäjiä ja yhtiöitä koske-
vien säännösten lisääminen aiheuttaa tarpeen 
muuttaa huomattavaa määrää voimassa ole-
van lain sisäisistä viittauksista ja samalla sel-
keyttää lain rakennetta. Tämän vuoksi ehdo-
tetaan, että tukijärjestelmän toteuttamista ei 
jatketa muuttamalla voimassa olevaa lakia, 
vaan tukisäännökset annetaan uutena lakina. 
Tätä puoltaa myös se, että luopumistukilain 
viittaukset MYEL:iin on tarpeen tarkistaa 
MYEL:n muutosten johdosta. 
 
Luopujaa koskevat edellytykset 

Laki maatalouden harjoittamisesta luopu-
misen tukemisesta noudattaisi ehdoiltaan 
pääosin neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 mukaisia edellytyksiä. Tukea saa-
dakseen luopujan tulisi siten olla maataloutta 
vähintään 10 vuotta harjoittanut maanviljeli-
jä, joka luovutushetkellä on vähintään 55-
vuotias, muttei vielä yleisessä eläkeiässä. 
MYEL:n mukainen vanhuuseläke alkaa 63 
vuoden iässä. Voimassa olevan tukijärjestel-
män ja ehdotetun uuden tukijärjestelmän ikä-
rajat vastaavat näitä edellytyksiä. Toteutetta-
essa maatilalla sukupolvenvaihdos luopujalta 
edellytettäisiin edelleen vähintään 56 vuoden 
ikää, jos luovutuksensaajana on oma lapsi tai 
tämän puoliso. Ikäraja nousisi sen sijaan 60 
vuoteen, jos luovutuksensaajana on muu 
henkilö. Luovutettaessa lisäalueen omistus-
oikeus edellytettäisiin pääsääntöisesti edel-
leen vähintään 60 vuoden ikää. Jos lisäalue 
kuitenkin luovutettaisiin luopujan lapselle 
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taikka tämän puolisolle, ikäraja olisi 56 vuot-
ta. Vuokrattaessa maatalousmaa lisäalueeksi 
vähimmäisikä olisi edelleen 60 vuotta. Poro-
talouden harjoittajilla ikäraja nousisi 56 vuo-
teen. Peltoalueiden vuokrauksesta luopumis-
tapana luovuttaisiin, mutta tilatuki-
järjestelmä huomioon ottaen suunnitelmallis-
ten vuokrausten mahdollistamiseksi se säilyi-
si kuitenkin vielä vuosina 2007 ja 2008.  

Kuten voimassa olevassa laissa, luopujalta 
edellytettäisiin MYEL-vakuutusta vähintään 
viiden vuoden ajalta ennen luopumista ja vä-
hintään 10 vuodelta maatalousyrittäjätoi-
mintaa joko omaan tai yhteiseen lukuun. Ny-
kyisinkin luopuja on voinut harjoittaa yri-
tystoimintaa myös yhtiön lukuun ja tämä on 
otettu huomioon yritystoiminnan pituudessa, 
jos yrittäjällä on ollut yhtiössä harjoitetusta 
toiminnastaan MYEL-vakuutus. Vaatimus ei 
muuttuisi. Yhtiöitä olisivat avoimet yhtiöt, 
kommandiittiyhtiöt ja osakeyhtiöt. Luopu-
mistukea voisi saada vain yrittäjä, joka on 
yhtiössä sellaisessa yrittäjäasemassa, että hä-
nelle on voitu myöntää MYEL-vakuutus.   
MYEL:iin on vuodesta 2002 asti sisältynyt 
mahdollisuus vakuuttaa yrittäjä, joka toimii 
yrittäjänä perheviljelmätyyppisessä osakeyh-
tiössä. Voimassa olevan MYEL:n 1 §:n 2 
momentin 6 kohdan mukaan osakeyhtiön lu-
kuun harjoitetusta toiminnasta MYEL-va-
kuutetaan maatalousyrittäjä, joka omistaa yk-
sin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 
puolet yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänivallasta ja joka on yhtiössä 
johtavassa asemassa oleva toimihenkilö. Li-
säksi edellytetään, että yhtiön toimintaa ve-
rotetaan maatilatalouden tuloverolain 
(543/1967) mukaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama 
yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistä pohtinut 
työryhmä on 10 päivänä elokuuta 2005 luo-
vuttamassaan mietinnössä ehdottanut 
MYEL:n soveltamisalarajauksen muuttamis-
ta osakeyhtiömuodossa harjoitetun toiminnan 
osalta. Työryhmän ehdotuksen mukaan 
MYEL-vakuutettavana yrittäjänä pidettäisiin 
osakeyhtiömuotoisen toiminnan osalta hen-
kilöä, joka omistaa yrityksestä yksin vähin-
tään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsen-
ten kanssa vähintään 50 prosenttia siten, että 
hän itse omistaa vähintään yhden osakkeen. 
Vakuutettavan henkilön tulisi työskennellä 
yhtiössä ja olla siinä johtavassa asemassa. 

Lisäksi osakeyhtiön osalta edellytettäisiin, et-
tä kaikki osakkeet ovat luonnollisten hen-
kilöiden omistuksessa ja että vähintään 70 
prosenttia osakeyhtiön osakkeista on 
MYEL:n mukaisen yrittäjäaseman täyttävien 
henkilöiden omistuksessa. 

Eduskunnalle tultaneen antamaan keväällä 
2006 hallituksen esitys MYEL:n uudistami-
sesta. Esitykseen sisältynee säännökset myös 
yhtiössä toimivan maatalousyrittäjän vakuut-
tamisesta. MYEL:ä koskevaa hallituksen esi-
tystä valmistellaan sosiaali- ja terveysminis-
teriössä.  

Tässä esityksessä luopujan tukikelpoisuus 
perustuisi pääosin siihen, että hänellä on 
MYEL-vakuutus. Siten MYEL:in säännökset 
edellytyksistä, joilla MYEL:n mukaisen va-
kuutuksen saa, tulisivat sellaisinaan sovellet-
taviksi luopumistuen saamisen edellytyksinä. 
Tältäkään osin ehdotettu laki ei poikkeaisi 
voimassa olevasta laista. Esityksessä on kat-
sottu, että vaatimus MYEL-vakuutuksesta 
ohjaa sellaisenaan tuen maatalouden harjoit-
tajille, jotka yhtiöstä huolimatta harjoittavat 
maataloutta perheviljelmän luonteisesti. Jos 
MYEL-vakuutus tullaan rajaamaan edellä 
mainitun työryhmän ehdottamalla tavalla, ei 
MYEL koskisi enää sellaisia osakeyhtiöitä, 
joissa on osakkaana esimerkiksi muita osa-
keyhtiöitä rahoittajana. Lisäksi soveltamisala 
rajaisi omistajapiiriä siten, että yhtiön osak-
kaiden enemmistön tulisi olla MYEL-
vakuutettuja yrittäjiä. Omistajuutta määritel-
täessä perheenjäsenenä pidettäisiin aviopuo-
lisoa, samassa taloudessa asuvia avopuolisoi-
ta sekä henkilöä, joka on sukua ylenevässä 
tai alenevassa polvessa ja joka asuu samassa 
taloudessa yrittäjän kanssa. Nämä vaatimuk-
set tulisivat koskemaan myös luopumistukea. 

Maatalousyrittäjä, joka toimii maatalousy-
rittäjänä avoimessa yhtiössä tai kommandiit-
tiyhtiössä, täyttää voimassa olevan lain luo-
pujaa koskevat edellytykset. Ehdotetussa 
laissa tähän ei tulisi muutosta.  

Kuten tähänkin asti, luopujan tulisi lopettaa 
kaupallisen maatalouden harjoittaminen ko-
konaan. Luopuja ei saa omistaa osuuksia 
muistakaan maatiloista kuin siitä, jolla hän 
on itse harjoittanut maataloutta. Hän ei saisi 
myöskään pitää eläimiä tuotantotarkoituk-
sessa. Lemmikkieläimiin rinnastettavien 
eläinten pito olisi yleensä sallittua. Tavan-
omaiseen kotieläintalouteen kuuluvien eläin-
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ten pitäminen olisi kuitenkin edelleen pää-
sääntöisesti kielletty. Luopuja ei saisi käyttää 
sellaisia tuotantorakennuksia, jotka ovat 
mahdollisesti jääneet hänelle lisäalue-
luovutuksissa, maataloustuotannon harjoit-
tamiseen tai sallia niiden käyttöä omaan tai 
yhteiseen lukuun. Kuten tähänkin asti, luo-
pujan olisi luovuttava muissa mahdollisissa 
maataloutta harjoittavissa yhtiöissä omista-
mistaan osuuksista, jotka tuovat yrittäjäase-
man, vaikka luopuminen perustuisi yrittäjä-
toimintaan luonnollisena henkilönä.  

Samoin kuin nykyisin, luopuja voisi pitää 
maatilan metsämaan itsellään. Hän ei kuiten-
kaan saisi tehdä hankintatöitä. Ainoastaan 
metsänhoidolliset ja energianpuun ottami-
seen metsästä liittyvät työt olisivat edelleen 
sallittuja. Kuten nykyisinkin, luopujan tulisi 
antaa sitoumus siitä, ettei hän ryhdy harjoit-
tamaan maataloutta niin kauan kuin luopu-
mistukea maksetaan.  

Maatalouden ja maatilatalouden määritel-
mät säilyisivät ennallaan, mutta ne siirrettäi-
siin asetuksesta lakiin. Laissa tarkoitettaisiin 
maataloudella samaa tuotantotoimintaa, mitä 
EY:n perustamissopimuksen mukaan pide-
tään maataloutena.  

Luopumistuen saamisen edellytyksenä säi-
lyisi edelleen maatilan tai sen osan omistus. 
Jos luopuja omistaa maatilasta vain osan, tu-
lisi myös muiden omistajien luovuttaa osuu-
tensa, vaikka he eivät olisikaan oikeutettuja 
luopumistukeen. Kyseinen edellytys sisältyy 
myös voimassa olevaan lakiin. Lisäksi luopu-
jana voisi olla maatalousyrittäjä, joka ei suo-
raan omista maatilaa, vaan maatilan omistaa 
osakeyhtiö, josta hän omistaa osakkeita. Täl-
löinkin kaikkien yhtiön osakkaiden tulisi 
luovuttaa osuutensa tai yhtiön tulisi luovuttaa 
koko omistamansa maatila. Lisäksi luopujana 
voisi olla maatalousyrittäjä, joka ei suoraan 
omista maatilaa, vaan maatilan omistaa hen-
kilöyhtiö, josta hän omistaa yhtiöosuuden ja 
jossa hän toimii vastuunalaisena yhtiömiehe-
nä. Siinä tapauksessa, että yhtiö luovuttaisi 
omistamansa maatilan, luopujayhtiö ei saisi 
enää harjoittaa maataloutta tai luopujan 
omistusosuus ja asema yhtiössä olisi muutet-
tava sellaiseksi, ettei hänellä olisi enää yrittä-
jäasemaa. Yhtiöitä olisivat avoimet yhtiöt, 
kommandiittiyhtiöt ja osakeyhtiöt. Luopuja 
ei voisi toimia muissakaan yhteisöissä sellai-
sessa asemassa, että niihin liittyisi yrittäjä-

asema. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimer-
kiksi osuuskunnat. 

Voimassa olevan lain mukaan luopujan 
aviopuolisolla on oikeus luopumistukeen, 
vaikka hän ei omistaisi edes osaa luopumisen 
kohteena olevasta maatilasta. Aviopuolisoon 
rinnastetaan avopuoliso. Tukiedellytys säilyi-
si ennallaan. Samoin puolisolla säilyisi mah-
dollisuus luopua enintään viisi vuotta ennen 
eläkeiän täyttymistä, jos omistava puoliso on 
oikeutettu tukeen, mutta tukea ei edelleen-
kään maksettaisi ennen luopumistuki-iän 
saavuttamista. Vastaavalla tavalla voisi edel-
leen saada luopumistukea myös maatalous-
yrittäjän leski sekä henkilö, joka on harjoit-
tanut tilalla maataloutta yhdessä vanhemman 
sisaruksensa kanssa. 

Luopuja voisi saada luopumisen jälkeen 
ansiotuloja muusta toiminnasta kuin toimi-
malla maatalousyrittäjänä. Luopumistukea ei 
kuitenkaan maksettaisi ennen kuin tulot ovat 
kokonaan lakanneet tai vähentyneet pienem-
miksi kuin 523,61 euroa. Tämä määrä vastaa 
työntekijän eläkelain voimaanpanosta hyväk-
sytyssä laissa säädettyä vastaavaa määrää, 
joka sallitaan työttömyyseläkettä saaville 
henkilöille. Määrä on vuoden 2004 tasossa ja 
sitä korotettaisiin asetuksella vastaavalla ta-
valla kuin TYEL:n mukaista ansiotulorajaa.  

 
Luopumistavat  

Voimassa olevan lain mukaiset luopumis-
tavat, maatilan sukupolvenvaihdos, lisäalue-
luovutus ja lisäaluevuokraus säilyisivät.  

Luopuja tai luopujat voisivat edelleen luo-
vuttaa omistamansa maatilan maatalousmaan 
ja tuotantorakennusten omistusoikeuden ti-
lanpidon jatkajalle. Tällöin kysymyksessä 
olisi sukupolvenvaihdos ja tilan tulisi olla 
elinkelpoinen tai jatkajan tulisi sitoutua mää-
räaikana toteuttamaan toimenpiteitä, joiden 
avulla maatila muodostuu elinkelpoiseksi. 
Samoin kuin nykyisin, jatkajan tulisi antaa 
sitoumus harjoittaa maataloutta luovutetulla 
tilalla niin kauan kuin luopumistukea makse-
taan. Maataloutta olisi kuitenkin aina harjoi-
tettava vähintään viiden vuoden ajan. 

Samoin luopuja voisi edelleen luovuttaa 
maatilan maatalousmaan omistusoikeuden 
toiselle viljelijälle, joka hankkii sen lisäalu-
eeksi maatilaansa. Maatalousmaan voisi 
myös vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopi-
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muksella vastaavaan tarkoitukseen, mutta 
vain vuosina 2007 ja 2008. Vuokrauksen tu-
lisi kestää luopumistuen maksamisen ajan. 
Vähimmäisvuokra-aika olisi kuitenkin edel-
leen kymmenen vuotta. 

Uutena luopumistapana tulisi kysymykseen 
sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen luovut-
tamalla koko osakekanta sellaisessa osakeyh-
tiössä, joka omistaa maatilan tai joka on pe-
rustettu maataloustuotannon harjoittamista 
varten. Viimeksi mainitussa tapauksessa jat-
kajalle on lisäksi luovutettava luopujien ko-
konaan tai osaksi omistama maatila. Tällöin 
yhtiön tulisi sitoutua harjoittamaan maatalo-
utta ja pitämään maatila omistuksessaan luo-
pumistuen maksamisen ajan. Vähimmäisaika 
tässäkin olisi kuitenkin viisi vuotta. Tilanpi-
don jatkajan tulisi puolestaan antaa sitoumus 
siitä, että hän pitää yhtiön osakkeet tai yhtiö-
osuus omistuksessaan vastaavan ajan. Myös 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiö-
osuuden voisi luovuttaa vastaavin edellytyk-
sin. Lisäksi sukupolvenvaihdos voitaisiin to-
teuttaa siten, että luopumisen kohteena oleva 
maatila luovutettaisiin osakeyhtiölle, jossa ti-
lanpidon jatkajalla on määräysvalta tai avoi-
melle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jossa 
hän on vastuunalaisena yhtiömiehenä. Luo-
vutuksensaajina tulisivat kysymykseen vain 
maataloutta harjoittavat yhtiöt ja tilanpidon 
jatkajan tulisi täyttää MYEL:n mukaisen va-
kuuttamisen edellytykset toiminnasta, jota 
yhtiö ryhtyy harjoittamaan luopumisen koh-
teena olevalla maatilalla. Luovutus voisi ta-
pahtua myös perustettavan yhtiön nimiin. 
Mahdollisuus luovuttaa maatila suoraan jat-
kajan perustamalle yhtiölle helpottaa niitä ti-
lanteita, joissa osana sukupolvenvaihdosta on 
tarkoitus ryhtyä harjoittamaan maataloutta 
yhtiömuotoisesti. Sukupolvenvaihdoksen to-
teuttaminen loppuun nopeutuisi, kun luovu-
tuksista luopujalta jatkajalle ja jatkajalta yh-
tiölle jälkimmäinen jäisi pois. Näissäkin ta-
pauksissa sekä yhtiön että tilanpidon jatkajan 
tulisi antaa edellä mainitut sitoumukset.  

Luopumistapana osakeyhtiönä harjoitetusta 
maataloudesta olisi ainoastaan sukupolven-
vaihdos siten, että luopuja, hänen puolisonsa 
ja muut mahdolliset osakeyhtiön omistajat 
luovuttaisivat osakkeensa tilanpidon jatkajal-
le. Luovutuksen jälkeen jatkajalla tulisi olla 
määräysvalta yhtiössä. Vaikka yhtiössä mu-
kana oleva pääomasijoittaja joutuisikin luo-

vuttamaan osakkeensa tai osuutensa jatkajal-
le, hänellä ei kuitenkaan olisi yhtiöosuuden 
luovuttamisen perusteella oikeutta luopumis-
tukeen, sillä häneltä puuttuisi olennainen tu-
en myöntämisen edellytys eli maatalouden 
harjoittaminen.  

 Jos luopujat harjoittavat maataloutta yhti-
ön lisäksi elinkeinonharjoittajina, tulisi hei-
dän luovuttaa myös omistamansa maatalo-
usmaa ja maataloustuotantoon käytetyt ra-
kennukset jatkajalle.  

Edellyttämällä koko osakekannan luovut-
tamista olisivat yhtiömuotoista maataloutta 
harjoittava yrittäjä ja luonnollisena henkilönä 
maataloutta harjoittava maatalousyrittäjä yh-
denvertaisessa asemassa, sillä maatalousyrit-
täjältä on edellytetty koko maatilan luovut-
tamista myös siinä tapauksessa, että osaomis-
tajana on luopujan ja hänen puolisonsa lisäk-
si muita henkilöitä.  

Jos luopuja omistaa osuuksia muussa, maa-
taloutta harjoittavassa yhtiössä, luopujalle ei 
voisi jäädä tällaisessa yhtiössä määräävää 
asemaa eikä hänen omistusosuutensa yhdessä 
puolison ja perheenjäsenten kanssa voisi 
muodostaa yli 15 prosenttia yhtiön määräys-
vallasta. 

Niissäkin tapauksissa, joissa maatila on 
siirretty yhtiöön, sukupolvenvaihdos olisi 
edelleen mahdollista toteuttaa luovuttamalla 
osakkeiden sijasta maatilakiinteistö tilanpi-
don jatkajalle. Tällaisessa tilanteessa yhtiö ei 
enää saisi jatkaa mitään maatalouden harjoit-
tamista tai luopujan olisi luovuttava osak-
keistaan.  

Jos maatila on yhtiön omistuksessa ja hal-
linnassa, ei luopumistukilakiin kuitenkaan si-
sälly säännöksiä sellaisesta luopumistavasta, 
jossa yhtiöosuus suoraan eikä maatila siirret-
täisiin jatkajalle. Yhdenmukaisesti osakeyh-
tiönä harjoitetun maatalouden osalta esityk-
sessä ehdotetaan, että sukupolvenvaihdos 
voitaisiin toteuttaa luovuttamalla jatkajalle 
osuudet henkilöyhtiöstä. Osuuden luovutta-
nutta luopujaa koskisivat vastaavat vaati-
mukset kaupallisen maatalouden lopettami-
sesta kuin osakeyhtiön osakkeiden luovutta-
jaakin.  

Lisäksi tukijärjestelmään otettaisiin mu-
kaan myös MYEL:n mukaisella osatyöky-
vyttömyyseläkkeellä olevat maatalousyrittä-
jät.  
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Luovutuksensaaja 

Myös luovutuksensaajaa koskevat edelly-
tykset säilyisivät pääosin ennallaan. Suku-
polvenvaihdoksissa luovutuksensaajan tulisi 
edelleenkin olla alle 40-vuotias henkilö, jolla 
on riittävä ammattitaito maatalouselinkeinon 
harjoittamiseen. Luovutuksensaajalta ei edel-
lytetä aikaisempaa maatalousyrittäjätoimin-
taa. 

Samoin tilan, jolla sukupolvenvaihdos to-
teutetaan, tulisi olla elinkelpoinen tai muo-
dostua elinkelpoiseksi määräajassa. Voimas-
sa olevassa luopumistukiasetuksessa määrä-
aika on kolme vuotta eikä tätä ole tarkoitus 
muuttaa. Elinkelpoisuus osoitettaisiin elin-
keinosuunnitelmalla ja siihen sisältyvällä 
laskelmalla, jonka laskentaperiaatteista ja tu-
loksen vähimmäismäärästä samoin kuin elin-
keinosuunnitelmasta säädettäisiin valtioneu-
voston asetuksella. Elinkelpoisena on pidetty 
maatilaa, jonka maatalouden tulos on ollut 
vähintään 9 000 euroa vuodessa. Tämä vä-
himmäismäärä on tarkoitus korottaa 10 000 
euroon. 

Lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajan 
tulisi edelleen olla maatalouden harjoittaja, 
jolla on ennestään hallinnassaan maatila ja 
jolla on MYEL-vakuutus. Hallinta voi perus-
tua omistukseen tai vuokraukseen. Lisäalu-
een voisi myös vuokrata. Koska luovutuk-
sensaajan tulisi sitoutua viljelemään lisäalu-
etta niin kauan kuin luopumistukea makse-
taan, kuitenkin aina vähintään viisi vuotta, 
tulisi vuokrasopimus tehdä vähintään kym-
meneksi vuodeksi. Samoin kuin aikaisemmin 
maatalousmaan voisi luovuttaa myös osina 
useammalle viljelijälle lisäalueeksi. Jokaisen 
luovutuksensaajan maatilan peltoalan tulisi 
kuitenkin lisääntyä vähintään kahdella heh-
taarilla.  
 
Luopumistuen määrä 

Luopumistuen määrä perustuisi edelleen 
MYEL:n mukaiseen työtuloon. Luopumistu-
kena maksettaisiin perusmäärä ja täydenny-
sosa. 

Voimassa olevassa laissa perusmäärä mää-
räytyy pitkälti kuten MYEL:n mukainen työ-
kyvyttömyyseläke. Perusmäärää maksetaan 
siihen saakka, kun luopumistuensaaja täyttää 
65 vuotta, jonka jälkeen luopumistuen pe-

rusmäärä muutetaan pääosin samansuurui-
seksi MYEL-vanhuuseläkkeeksi. Koska 
MYELn mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi 
jäädä jo 63-vuotiaana, ehdotetaan, että luo-
pumistuen perusmäärä lakkaisi luopujan täyt-
täessä 63 vuotta. Tämä vastaisi MYEL:n 
mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen muuttu-
mista vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä.  

Sen sijaan luopumistuen täydennysosaa 
maksettaisiin kuten tähänkin asti, kunnes 
luopuja täyttää 65 vuotta. Vasta tällöin hän 
voi saada KEL:n mukaisen kansaneläkkeen, 
joka vastaa täydennysosan määrää. 

Luopumistuen määräytymisessä ehdotetaan 
otettavaksi huomioon myös ne muutokset, 
jotka on tehty MYEL:n mukaisen eläkkeen 
karttumaprosentteihin, tulevan ajan eläkkeen 
karttumaprosentteihin ja laskentatapaan sekä 
työeläkkeiden keskinäiseen yhteensovittami-
seen siltä osin, kuin niitä ei vielä ole otettu 
huomioon luopumistukijärjestelmässä.  

Siltä osin, kuin kysymys on luopumistuen 
täydennysosan lakkauttamisen aiheuttavista 
eläkkeistä sekä oikeudesta saada eläkettä 
muiden lakien kuin MYEL:n nojalla, näitä 
muutoksia sovellettaisiin myös luopumistuki-
lain mukaisiin luopumistukiin. Lisäksi mui-
takin tukijärjestelmän toimeenpanoon liitty-
viä muutoksia otettaisiin huomioon aikai-
sempia tukijärjestelmiä koskevissa laeissa. 

 
Menettely 

Tukimenettely säilyisi pääosin ennallaan. 
Tukea haettaisiin edelleen ennen luopumisen 
tapahtumista. Luopumistukea olisi kuitenkin 
mahdollista hakea jo vuosi ennen varsinaista 
luopujaa koskevan vähimmäistuki-iän saa-
vuttamista ja myös toteuttaa hakemisen jäl-
keen luopuminen ennen vaaditun iän saavut-
tamista. Luopumisen katsottaisiin tapahtu-
neen silloin, kun hallinta on siirtynyt, eikä 
luovutuskirjan allekirjoitushetkellä kuten ny-
kyisin. Tuen maksaminen alkaisi kuitenkin 
vasta sen jälkeen, kun vähimmäisikä on saa-
vutettu edellyttäen, että hallinta ja omistusoi-
keus ovat tällöin siirtyneet. Tällä mahdollis-
tettaisiin usein hyvinkin pitkäkestoisen luo-
pumisen ajoittaminen siten, että myös jatka-
jan mahdollisuudet järjestellä rahoitusmah-
dollisuuksiaan ja tilan viljelytoiminnan siir-
täminen tilatukijärjestelmä huomioon ottaen 
tapahtuu asianmukaisesti. 
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Hakemuksen voisi edelleenkin jättää eläke-
laitokselle, työvoima- ja elinkeinokeskuksel-
le, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
tai eläkelaitoksen valtuuttamalle asiamiehel-
le. Viimeksi mainittu antaisi hakemuksesta 
lausuntonsa, minkä lisäksi eläkelaitos voisi, 
samoin kuin tähänkin asti, tarvittaessa pyytää 
työvoima- ja elinkeinokeskukselta lausun-
non. Porotaloutta koskevista hakemuksista 
antaisi lausunnon Paliskuntain yhdistys. Ah-
venanmaalla työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen tehtäviä hoitaisi Ahvenanmaan maakun-
nan hallitus. 

Eläkkeen myöntäisi Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos etukäteispäätöksellä, jos luopu-
minen ei ole vielä tapahtunut ja lopullisena, 
jos luopuminen on jo toteutettu. Etukäteis-
päätös olisi voimassa nykyisen kuuden kuu-
kauden sijasta 12 kuukautta. Eläkkeen mak-
saminen alkaisi, kun kaikki luopumista kos-
kevat lopulliset asiakirjat ja sitoumukset on 
toimitettu eläkelaitokselle. 

Tehtävien jako tuen valvonnassa säilyisi 
ennallaan. Eläkelaitos valvoisi tukea hallin-
noidessaan tuen maksua ja sitoumusten täyt-
tämistä. Maa- ja metsätalousministeriö puo-
lestaan vastaisi tuen saajia ja sitoumusten an-
tajia koskevien tarkastusten järjestämisestä 
sekä valvontajärjestelmän toimivuudesta se-
kä hallintojärjestelmän valvonnasta.  

Tukimenot ja tuen hoitokulut rahoitettaisiin 
edelleen valtion varoista.  
 
3.3. Aikaisempi lainsäädäntö 

Aikaisempaa vastaavaa lainsäädäntöä eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että niissä otet-
taisiin osittain huomioon työeläkelainsäädän-
töä koskevat muutokset sekä osittain vuoden 
2007 alusta sovellettavaan luopumistukijär-
jestelmään tehtävät muutokset. Näitä ovat lä-
hinnä ansiotulorajan vaikutus takaisinperin-
tään, eläkkeen karttuminen maatalousyrittä-
jälle, jolle on myönnetty niin sanottu uinuva 
luopumistuki, saatavien vanhentuminen sekä 
viittaukset muuhun työeläkelainsäädäntöön. 
Lisäksi luopumistukilaissa otettaisiin huomi-
oon ehdotettuun uuteen lakiin sisältyvät 
säännökset sallituista metsänhoitotoimenpi-
teistä luopumistuen myöntämisen jälkeen. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1. Vaikutukset valtiontalouteen 

Luopumistukijärjestelmästä on aiheutunut 
menoja vuosina 1995—2005 seuraavasti:  

 
Vuosi  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  Yhteensä  

menot  milj. 

euroa   2,3 12,1 21,8 31,2 43,7 57,4 65,1 74 79,4 81,9 85,9 554,8 

 
Näistä EU on korvannut vuosina 1995—

1999 myönnetyistä tuista noin 37 prosenttia. 
Maksussa olevista tuista arvioidaan aiheutu-
van vielä menoja vuodesta 2007 noin vuo-
teen 2021 yhteensä noin 410 miljoonaa eu-
roa, joista EU:n arvioidaan vastaavalla taval-
la korvaavan vuosina 1995—1999 tapahtu-

neista luopumisista noin 37 prosenttia. 
Luopumistukijärjestelmän jatkamisesta eh-

dotetulla tavalla siten, että tukea myönnettäi-
siin vuosina 2007—2010 toteutettujen luo-
pumisten perusteella, arvioidaan aiheutuvan 
valtiolle lisäksi menoja seuraavasti: 

 

Vuosi  2007   2008  2009  2010   2011-    Yhteensä 

Menot  

milj.euroa    2,6   12,6   21,4    26,4   111,6         174,5 

 

Ehdotetun ikärajan nostaminen osassa su-
kupolvenvaihdoksissa neljällä vuodella, 
osassa lisäalueluovutuksissa kolmella vuo-
della ja porotalouden luopumisissa vuodella 
arvioidaan vähentävän valtion kustannuksia 
nykyiseen tukijärjestelmään verrattuna noin 

7 miljoonalla eurolla sekä vuokrausmah-
dollisuuden poistuminen vuodesta 2009 lu-
kien noin 12 miljoonalla eurolla eli yhteensä 
19 miljoonalla eurolla. 

Luopujien mahdollisuus jatkaa sivuansioita 
ja muita töitä myöhentäisi luopumistuen 
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maksamisen alkamista, minkä arvioidaan vä-
hentävän kustannuksia noin 8,5 miljoonalla 
eurolla. Luopumistuen saajien yläikärajan 
laskeminen 65 vuodesta 63 vuoteen arvioi-
daan myös pienentävän luopumistuen kus-
tannuksia noin 1,5 miljoonalla eurolla. Sen 
sijaan lisäkustannuksia arvioidaan aiheutu-
van yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa, mistä 
noin 3,4 miljoonaa euroa tukikelpoisuuden 
ulottaminen osatyökyvyttömyyseläkkeellä 
oleviin maatalousyrittäjiin ja noin 3,6 mil-
joonaa euroa yhtiöiden mukaan ottaminen 
luopumistukijärjestelmään. 

Lisäksi luopumistuen perusmäärän muut-
tuminen 65 vuoden sijasta vanhuuseläkkeeksi 
jo 63 vuoden iässä pienentää luopumistuen 
korvausmenoja 98 miljoonalla eurolla, mutta 
lisää vastaavasti MYEL:n mukaisia korva-
usmenoja. Valtiontalouden kannalta muutos 
on kustannusneutraali. 

Lisäksi tukijärjestelmän toimeenpanosta 
arvioidaan aiheutuvan noin yhden miljoonan 
euron suuruiset vuotuiset hoitokustannukset. 

 
4.2. Yritysvaikutukset ja vaikutukset 

elinkeinoelämään 

Ehdotetulla lailla arvioidaan tulevaisuudes-
sakin edistettävän maatilojen sukupolven-
vaihdosten toteutumista. Samoin sen arvioi-
daan edistävän jo olemassa olevien maatilo-
jen elinkelpoisuutta tarjoamalla sukupolven-
vaihdoksen rinnalle vaihtoehtoisen tavan pa-
rantaa maatalouden rakennetta lisäalueluovu-
tuksilla. Tukijärjestelmän avulla arvioidaan 
toteutettavan enemmän sukupolvenvaihdok-
sia kuin ilman sitä toteutettaisiin. Tämä taas 
turvaa merkittävästi elinkeinon jatkuvuutta. 
Maatalous- ja porotalousyrittäjien ikäraken-
teen nuorentaminen heijastuu myös maata-
loudessa itse yritystoiminnan kehittämiseen. 
Nuoremmat yrittäjät ovat ikääntyneitä yrittä-
jiä valmiimpia tekemään uusia yritystoimin-
nan kehittämiseksi tarkoituksenmukaisia in-
vestointeja. Varhaiseläkejärjestelmän kautta 
turvataan siten maatalouden harjoittaminen 
koko Suomen alueella ja ikärakenteen nuo-
rentamisen kautta edistetään Suomessa har-
joitetun maatalouden kilpailukykyä.  

Vaikka sukupolvenvaihdosten määrälle 
asetetut tavoitteet eivät ole kaikilta osin täy-
sin toteutuneet odotusten mukaisesti, luopu-
mistukijärjestelmän avulla kehitystä on voitu 

ohjata oikeaan suuntaan. On odotettavissa, 
että järjestelmällä sen jatkuessa on edelleen 
samaan suuntaan ohjaava vaikutus maatalou-
den rakennekehitykseen.  

Esitykseen sisältyvien ehdotusten, joilla 
pyritään poistamaan ainakin eräitä esteitä su-
kupolvenvaihdoksilta, arvioidaan edistävän 
uusien maatilayritysten syntyä. Yhtiöittämis-
kehitykseen varautuminen myös luopumistu-
kijärjestelmässä mahdollistaa maatiloille val-
miudet järjestellä yritystoimintansa myös lii-
ketaloudellisesti tarkoituksenmukaisella ta-
valla. Sukupolvenvaihdosten turvaaminen 
myös yhtiömuotoisen toimintatavan valin-
neilla maatilayrityksillä helpottaa pitkäjän-
teistä yritystoimintaa ja turvaa MYEL- va-
kuutettujen maatalousyrittäjien tasavertaista 
kohtelua. 
 
4.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Luopumistukijärjestelmän toimeenpano-
organisaatioon ei ehdoteta muutoksia. Toi-
meenpanossa arvioidaan tarvittavan sekä elä-
kelaitoksessa että hallinnossa nykyinen mää-
rä henkilötyövuosia. 

Luopumistukijärjestelmän on katsottu kuu-
luvan Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 29 §:n 1 momentin 3 kohdan 
nojalla valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Py-
kälän 2 momentin mukaan lailla voidaan asi-
assa siirtää toimivaltaa maakunnalle. Tällais-
ta toimivaltaa ei ole tarkoituksenmukaista 
siirtää. Sen sijaan lain 32 §:n nojalla on ai-
kaisempien luopumisjärjestelmien hallinnoi-
misessa käytetty osaksi maakunnan hallin-
toelimiä. Niin sanotulla sopimusasetuksella 
olisi tarkoitus siirtää maakunnan hallinnolle 
ne tehtävät, jotka muualla Suomessa kuulu-
vat työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Ha-
kemusten vähäisen määrän johdosta tämän ei 
voida katsoa juurikaan vaikuttavan maakun-
nan hallintoelinten työmäärään. 

 
4.4. Ympäristövaikutukset 

Luopumistukijärjestelmä turvaa osaltaan 
sen, että luopuja voi siirtää viljelemänsä pel-
tomaan sopivalle luovutuksensaajalle viljel-
täväksi. Luopumistukijärjestelmän turvin 
tehdyissä sukupolvenvaihdoksissa edellyte-
tään, että aluetta viljellään ympäristönsuoje-
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lulliset näkökohdat huomioon ottavalla taval-
la. Tämä osaltaan edistää maatalouden har-
joittamista ympäristön suojelun ja hoidon 
kannalta kestävällä tavalla. Samalla vaikute-
taan myös maaseudun maiseman pysymiseen 
hoidettuna.  

Helpottamalla sukupolvenvaihdoksia maa-
seudulla siirtyy nuoria yrittäjiä asumaan 
maatiloille. Varsinkin niissä tapauksissa, 
joissa luopujat jäävät maatilalle asumaan su-
kupolvenvaihdoksen jälkeen, hidastetaan 
osaltaan maaseudun väestön vähenemistä 
etenkin syrjäisellä maaseudulla. Tällä voi ol-
la vaikutusta palvelujen säilymiseen maaseu-
dulla, kun palvelujen säilyttämiseksi välttä-
mättömän käyttäjäkunnan vähenemistä voi-
daan hidastaa. Viimeaikainen kehitys osoit-
taa, että monessa tapauksessa luopujat myös 
siirtyvät maatilalta asumaan joko maatilan si-
jaintikunnan keskukseen tai muuhun lähellä 
sijaitsevaan palveluja tarjoavaan keskukseen. 
Varsinkin iäkkäimmät ja erityisesti tervey-
denhuoltopalveluja tarvitsevat luopujat ha-
keutuvat yleensä asumaan lähemmäksi terve-
yspalveluja, mikä toisaalta vahvistaa asutusta 
ja palvelujen kysyntää kuntataajamissa. 

 
 

4.5. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaan 

Alueelliset vaikutukset 

Alueellisesti eniten sukupolvenvaihdoksia 
on vuosina 1995—2005 toteutettu Etelä-
Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-
Suomen työvoima- ja elinkeinokeskusten 
alueella, missä niitä toteutettiin 4 734 suku-
polvenvaihdoksesta yhteensä 1 630, ja vähi-
ten Kainuun, Lapin ja Pohjois-Karjalan työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen alueella, missä 
niitä toteutettiin yhteensä vain 342. Vastaa-
vana aikana lisäalueiksi on luovutettu eniten 
maatilojen Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-
Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen alueella, missä niitä to-
teutettiin 4 466 lisäalueluovutuksesta yhteen-
sä 1 427, ja vähiten, yhteensä 336, Kainuun, 
Lapin ja Uudenmaan työvoima- ja elinkeino-
keskuksen alueella. Kehitys vastaa maatilo-
jen yleistä sijaintia maan eri osissa. Vuosina 
1995—1999, viljelemättömyyssitoumuksen 
perusteella luovuttiin eniten Etelä-Savon, 

Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen työvoi-
ma- ja elinkeinokeskusten alueelle. Viljele-
mättömyyssitoumusten avulla voitiin alku-
vuosina tasapainottaa sitä murrosta, jonka 
liittyminen EU:hun pienehköille maatiloille 
aiheutti. Sen jälkeen luopumistuen avulla on 
voitu osaltaan edistää maatilojen rakenneke-
hitystä siten, että pientilavaltaisilla alueilla 
järjestelmän avulla on voitu helpottaa lisä-
maiden hankintaa. Alueilla, joilla maatilat jo 
ennestään ovat olleet rakenteeltaan vahvem-
pia, sukupolvenvaihdos on ollut luopumista-
pana suositumpi. 

Koska esityksen tavoitteena on jatkaa luo-
pumistukijärjestelmää pääosin entisin ehdoin, 
on ilmeistä, että lakiehdotuksen alueelliset 
vaikutukset jatkuvat samansuuntaisina kuin 
voimassa olevan lain aikanakin. Sukupol-
venvaihdosten odotetaan painottuvan edel-
leen Etelä- ja Länsi-Suomeen, jossa keski-
määräinen tilakoko on suurempi kuin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. Lisäalueluovutuksissa ei 
odoteta yhtä suurta alueellista hajontaa, sillä 
luopumistuen avulla maataloustuotannon lo-
pettavia tiloja on koko maassa. Lisäalue-
luovutuksilla voitaneen kuitenkin katsoa ole-
van enemmän merkitystä Itä- ja Pohjois-
Suomessa maataloustuotannon säilymisen 
kannalta, sillä vähäisemmän tarjonnan joh-
dosta jatkavilla tiloilla on vaikeampaa laajen-
taa peltoalaansa kuin alueilla, joilla peltoa on 
runsaasti. 

 
Tasa-arvovaikutukset 

Luopumistukijärjestelmän voidaan katsoa 
kohtelevan sekä miehiä että naisia yhdenver-
taisesti. 

Luopumistukeen ovat oikeutettuja maata-
lousyrittäjinä toimivat miehet ja naiset sa-
moin ehdoin. Puolisoiden erilaiset iät on otet-
tu huomioon siten, että nuorempi puoliso voi 
luopua samaan aikaan kuin vanhempikin, 
mutta tuen maksaminen alkaa ikärajan saa-
vuttamisen jälkeen. Luopumistuessa ei ero-
tella, kumpi puolisoista on nuorempi, vaikka 
käytännössä useimmiten mies onkin van-
hempi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luo-
puminen tapahtuisi välittömästi vanhemman 
saavutettua tuki-iän, vaan usein luopujat 
odottavat, että kumpikin on sen saavuttanut. 
Mahdollisuus luopua viisi vuotta ennen tuki-
ikää on tarpeen sen johdosta, että ikäero voi 
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olla niin suuri, ettei luopuminen yhdessä olisi 
missään vaiheessa mahdollista. 

Myös luopumistuen määrä puolisoilla saat-
taa vaihdella. Silloinkin, kun luopumistuen 
määrä puolisoilla on erilainen, tämä ei johdu 
itse tukijärjestelmästä, vaan siitä, että luopu-
mistuen perusteena olevat MYEL-
työtulojaksot tai työtulojen jako maatilalla on 
ollut puolisoilla erilainen.  

 
Maatalousyrittäjät ja porotalouden harjoitta-
jat 

Luopumistuen saaminen ei pääsääntöisesti 
riipu siitä, millainen tuotantosuunta maatilal-
la tai luopumisen tapahduttua luovutuksen-
saajan tilalla on. Sukupolvenvaihdoksissa 
riittää, että maatila on elinkelpoinen. Vaikka 
tuotantosuunta vaikuttaa siihen, millaiset 
mahdollisuudet tilalta on saada riittävä tulos, 
sinänsä tuotantosuuntia ei ole asetettu eri 
asemaan. Käytännössä tämä yleensä tarkoit-
taa, että kotieläintuotantoa ja intensiivistä 
kasvinviljelyä harjoittavilla maatalousyrittä-
jillä riittää pienempi tila kuin pelkkää laaja-
peräistä tuotantoa harjoittavilla. Sen sijaan 
porotalouden harjoittajilla riittää pelkkä po-
rotilan luovuttaminen edellyttäen, että vä-
himmäismäärä poroja samalla siirretään. 
Tämä johtuu osittain siitä, että porotaloudes-
sa osa toiminnasta tapahtuu yhteisesti palis-
kunnan sisällä. Koska kirjanpito- ja verotus-
järjestelmä on erilainen kuin muilla maatalo-
ustuotantoa harjoittavilla, täysin yhdenmu-
kaista elinkelpoisuusvaatimusta ei ole mah-
dollista asettaa. Esityksessä ei sen vuoksi ole 
ehdotettu muutoksia voimassa olevaan järjes-
telmään. Elinkelpoisuustarkastelun erolla ei 
katsota olevan olennaista vaikutusta maata-
lousyrittäjien keskinäistä asemaa tarkastelta-
essa. Porotalouden harjoittajien kesken taas 
erot selittyvät enimmäkseen erilaisesta po-
ronhoitotavasta poronhoitolain soveltamis-
alueen eri osissa ja siitä, että alueen eteläises-
sä osassa porotaloutta harjoitetaan muun 
maatalouden ohella. 

Ikärajojen nostamisella muissa luopumis-
tavoissa kuin luovutettaessa maatila tai sen 
pellot omalle lapselle otetaan huomioon ylei-
set tavoitteet myöhentää eläkkeelle siirtymis-
tä. Porotalouden harjoittajien ikärajojen nos-
tamisen ikärajojen yhtenäistämiseksi ei arvi-
oida merkittävästi vaikuttavan porotalouden 

harjoittajien luopumishalukkuuteen. Vähim-
mäisikärajojen yhtenäistäminen 56 vuoteen 
lapselle luovutuksissa turvaisi vanhempien ja 
lasten väliset oikea-aikaiset luovutukset. Sen 
sijaan muiden välisissä luovutuksissa, myös 
muille sukulaisille tapahtuvissa, luopujan vä-
himmäisikä ei ole sukupolvenvaihdoksen to-
teutumiseksi yhtä ratkaiseva, koska luovu-
tuksensaajana voi olla kuka tahansa edelly-
tykset täyttävä alle 40-vuotias jatkaja.   

 
Muut yrittäjät 

Luopumistukijärjestelmä mahdollistaa 
maatilayrityksen siirtämisen sukupolven-
vaihdoksella nuorelle yrittäjälle jonkin verran 
aikaisemmin, kuin vastaava järjestely olisi 
mahdollista muilla yrittäjälle tavanomaisen 
vanhuuseläkkeen turvin. Tukijärjestelmän 
olennainen merkitys on kuitenkin siinä, että 
maatalouteen saataisiin ylipäätään riittävä 
määrä nuoria yrittäjiä, joiden avulla kansalli-
sen maataloustuotannon on mahdollista jat-
kua. 

 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 8 päi-
vänä lokakuuta 2004 työryhmän, jonka teh-
tävänä oli selvittää mahdollisuudet jatkaa 
maa- ja porotalouden luopumistukijärjestel-
mää vuoden 2006 jälkeen sekä luopumistuki-
järjestelmää edeltäneiden luopumisjärjestel-
mien sitoumusehtojen tarkistamisen tarve.  

Työryhmässä olivat maa- ja metsätalous-
ministeriön lisäksi edustettuina valtiovarain-
ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
r.y., Svenska lantbruksproducenternas Cent-
ralförbund rf., Paliskuntain yhdistys ry ja 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).  

Työryhmä ehdotti muistiossaan (MMM 
2005:12), että luopumistukijärjestelmää jat-
kettaisiin vuoden 2013 loppuun asti siten, et-
tä luopumistuen saamisen edellytykset nou-
dattaisivat pääosin voimassa olevan lain eh-
toja. Työryhmä kuitenkin ehdotti järjestel-
mää muutettavaksi ja täydennettäväksi siten, 
että luopujien tulisi olla alle 63-vuotiaita, 
luopuminen olisi mahdollista vuosi ennen 
vähimmäisiän saavuttamista ja luopujien olisi 
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mahdollista jatkaa muita ansiotöitä luopumi-
sen tapahduttua. Työryhmä lähti myös siitä, 
että luopumistukea ei alettaisi maksaa ennen 
kuin luopuminen on tapahtunut ja vähim-
mäisikä saavutettu sekä muut ansiotulot la-
kanneet tai pienentyneet alle määrän, joka 
olisi sama, minkä TYEL:n mukaista työttö-
myyseläkettä saava voi ansaita kuukaudessa. 
Samoin työryhmä ehdotti, että tilanpidon jat-
kajia koskeva sivutulojen enimmäismäärä 
poistettaisiin kokonaan, koska sen määrä oli 
jo korotettu asetuksella 50 000 euroon vuo-
dessa. Lisäksi työryhmä ehdotti, että suku-
polvenvaihdosten toteuttaminen mahdollis-
tettaisiin myös silloin, kun luopuja on yhti-
öittänyt maatilansa toiminnan ennen luopu-
mista tai jatkaja on jo valmiiksi perustanut tai 
ryhtynyt valmistelemaan yhtiön perustamista 
maatalouden harjoittamista varten. Työryhmä 
piti kuitenkin tärkeänä, että näissäkin tapauk-
sissa luopumistuki rajattaisiin vain perhevil-
jelmien luonteisille maatalousyrityksille. 
Tämän vuoksi työryhmä edellytti, että osake-
yhtiöissä kaikki yhtiön osakkeet luovutettai-
siin tilanpidon jatkajalle. Henkilöyhtiöissä 
taas sekä luopujana että luovutuksensaajana 
tulisi olla vastuunalainen yhtiömies yhtiö-
osuutta siirrettäessä. Lisäksi työryhmä edel-
lytti, että sekä tilanpidon jatkajan edellytyk-
set täyttävän henkilön, jonka tuli saada yksin 
tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa määrä-
ysvalta yhtiössä, että yhtiön tuli antaa si-
toumukset maatilan ja maatilan omistavan 
yhtiön osakkeiden säilymisestä näillä niin 
kauan kuin luopumistukea maksetaan, kui-
tenkin vähintään viiden vuoden ajan samoin 
kuin maatalouden harjoittamisesta sanotun 
ajan. 

Lisäksi työryhmä ehdotti, että työeläke-
järjestelmään tehdyt muutokset, jotka osaksi 
on jo otettu huomioon luopumistukilaissa, 
otettaisiin kaikilta osin huomioon tuen mää-
räytymisen perusteissa ja muutoin tuen mak-
suun vaikuttavina myönnettäessä luopumis-
tukia tukijärjestelmää jatkettaessa.  

Työryhmän toimiaikaa jatkettiin tämän jäl-
keen vielä hallituksen esityksen laatimista 
varten vuoden 2005 loppuun.  

Asiaa on lisäksi käsitelty valtioneuvoston 
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 16 
päivänä marraskuuta 2005.  

Maa- ja metsätalousministeriö on myös 
neuvotellut esityksestä Saamelaiskäräjien-

kanssa. Neuvotteluissa käsiteltiin erityisesti 
kysymystä enimmäisporomäärästä, jonka 
luopuja saa pitää luopumisen jälkeen ja po-
ronhoidon merkitystä saamelaisille osana 
heidän kulttuuriaan. Saamelaiskäräjien edus-
tajat painottivat neuvotteluissa porotaloutta 
osana saamelaista kulttuuria, joka olennaises-
ti vaikuttaa saamen kielen säilymiseen. Sa-
malla edustajat kiinnittivät huomiota saame-
laisten asemaan alkuperäiskansana ja siihen 
liittyvään kansainväliseen oikeuteen. Saame-
laiskäräjät katsovat, että porotaloutta ei tulisi 
lainkaan lukea maataloudeksi tai ainakin se 
on vain puoliksi maataloutta. Keskeinen ky-
symys oli luopujille luopumisen jälkeen sal-
littujen porojen enimmäismäärä, mikä Saa-
melaiskäräjien mielestä tulisi olla 30 poroa.  

 
5.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Työryhmän ehdotuksesta hallituksen esi-
tykseksi laeiksi maatalouden harjoittamisesta 
luopumisen tukemisesta ja luopumistuki-jär-
jestelmiä koskevien lakien muuttamisesta 
pyydettiin lausunnot valtiovarainministeri-
öltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, oike-
usministeriöltä, sekä Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokes-
kuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain kes-
kusliitto MTK ry:ltä, Svenska lantbrukspro-
ducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, Pa-
liskuntain yhdistykseltä, Saamelaiskäräjiltä, 
Kuntaliitolta, Maatalousyrittäjien eläkelai-
tokselta (MELA), Kansaneläkelaitokselta ja 
Eläketurvakeskukselta. Ahvenanmaan lää-
ninhallitukselta ja Ahvenanmaan maakunta-
hallitukselta pyydettiin erikseen lausunto 
suunnitelluista muutoksista ja toimeenpa-
nosta Ahvenanmaalla. 

Lausunnoissa tukijärjestelmän jatkamista ja 
ehdotettuja muutoksia on pääosin pidetty pe-
rusteltuina. Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry puolusti voimakkaasti 
nykyisten ikärajoja säilyttämistä. Valtiova-
rainministeriön lausunnossa on kuitenkin 
kiinnitetty huomiota valtiontaloudellisiin ja 
yleisiin eläkepoliittisiin linjauksiin ja katsot-
tu, että vaikka jo edellisellä kerralla luopu-
mistukijärjestelmää jatkettaessa ikärajoja 
nostettiin, tulisi luopujien ikärajoja nostaa 
kauttaaltaan vähintään vuodella, jos kysymys 
on perheen sisäisistä luovutuksista lapselle 
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tai tämän aviopuolisolle ja vieraiden välisissä 
luovutuksissa kolmella tai neljällä vuodella, 
mikä olisi myös nykyisen eläkepolitiikan 
mukaista. Lausunnossa myös katsottiin, että 
vuokraus luopumistapana tulisi poistaa ko-
konaan ja tukijärjestelmän rahoittaa koko-
naan kansallisista varoista siten, että tukikau-
si käsittäisi vuodet 2007—2010. 

Oikeusministeriö on ensinnäkin edellyttä-
nyt, että esityksessä otetaan huomioon oike-
usministeriön lausunto työeläkelainsäädäntöä 
koskevasta hallituksen esityksestä 45/2005 
vp. siltä osin, kuin työeläkelainsäädäntö vai-
kuttaa ehdotettuun luopumistukijärjestel-
mään. Lisäksi oikeusministeriö on keskitty-
nyt arvioimaan esitystä valtiosääntöoikeudel-
liselta, hallinto-oikeudelliselta ja informaa-
tio-oikeudelliselta kannalta ja suppeammin 
yhtiö- ja siviilioikeuden sekä rikosoikeuden 
näkökulmista. Ministeriön lausunnossa on 
kiinnitetty huomiota luopumistukea koske-
van lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin, 
12 §:n 2 momentin, 15 §:n 2 ja 4 momentin, 
17 §:n 1 momentin ja 45 §:n 3 momentin ase-
tuksenantovaltuuksiin, säännökseen, jolla so-
siaali- ja terveysministeriö oikeutetaan vah-
vistamaan tiettyjä perusteita sekä valvontaa 
koskeviin säännösehdotuksiin. Lisäksi oike-
usministeriö on arvioinut ehdotuksen 32 ja 
34 §:n säännöksiä suhteessa hallintolakiin 
hakemuksen vireilletulon ja täydentämisen 
osalta ja ehdottanut 34 §:n muotoilemista uu-
delleen. Lausunnossa on myös ehdotettu tie-
donsaantia koskevia säännöksiä täsmennettä-
väksi, kiinnitetty huomiota yhtiöitä koskevis-
sa säännöksissä velvollisuuteen luovuttaa 
kaikki osakkeet luovutuksensaajalle sekä 
edellytetty 80 §:ään sisältyvä rangaistussään-
nös muotoiltavaksi uudelleen sekä perustel-
tavaksi asiallisesti. Lisäksi lausunnossa on 
ehdotettu muutoksia ja täsmennyksiä säädök-
sen kirjoitusasuun.  

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa 
taas katsottiin, että tukijärjestelmän jatkami-
nen pääosin entisin ehdoin on asianmukaista, 
mutta ministeriö kiinnitti huomiota tukijär-
jestelmän laajentamiseen myös yhtiömuotoi-
sesti maataloutta harjoittaviin maatalousyrit-
täjiin ja siihen, että yrittäjien eläkelain ja 
maatalousyrittäjien eläkelain uudistamisen 
yhteydessä valmistellaan myös MYEL-
vakuutuksiin sovellettava osakeyhtiömääri-
telmä.  

Eläketurvakeskuksen lausunnossa taas on 
esitetty eräitä teknisluontoisia muutoksia eh-
dotettuun lakiin maataloustuotannosta luo-
pumisen tukemisesta. Ahvenanmaan läänin-
hallituksen lausunnossa esitettiin, että vas-
tuuviranomainen luopumistukiasioissa Ah-
venanmaalla olisi Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus. Samaa mieltä oli Ahvenanmaan 
maakuntahallitus omassa lausunnossaan.  

Esityksessä on otettu osaksi huomioon val-
tiovarainministeriön lausunnoissa esitetyt 
luopujien ikärajoja koskevat muutosehdotuk-
set ja tukijärjestelmän kesto on rajattu päät-
tymään vuonna 2010. Vuokrausta ei ehdoteta 
poistettavaksi kokonaan, vaan vasta vuodesta 
2009 alkaen. Tämän tasapainottamiseksi val-
tiontaloudellisista syistä ehdotetaan sukupol-
venvaihdoksissa jatkajien enimmäistuloraja 
säilytettäväksi.  

Esityksessä on otettu huomioon Eläketur-
vakeskuksen lausunnossa esitetyt muutoseh-
dotukset. Esityksessä on myös otettu huomi-
oon Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja 
Ahvenanmaan lääninhallituksen kannat eh-
dotetun lain toimeenpanosta Ahvenanmaalla. 
Oikeusministeriön lausunnossa esitetyt muu-
tosehdotukset on suurimmalta osin otettu 
huomioon. Luopumistukea koskevan lakieh-
dotuksen 11 §:ssä on kuitenkin säilytetty 
mahdollisuus hyväksyä ennen luopumista ta-
pahtuva luovutus erityisestä syystä myös 
muulla kuin pykälässä luetelluilla perusteilla 
ja mahdollisuus lykätä hakemuksen vireille-
tulon ajankohtaa on säilytetty. Yhtiöitä kos-
kevia säännöksiä on täsmennetty, mutta asi-
allisia muutoksia ei ole tehty, koska viljelijän 
oikeuteen saada luopumistukea ei saisi vai-
kuttaa elinkeinon harjoittamiseen valittu oi-
keudellinen muoto.  

Esityksessä on pitäydytty työryhmän ehdo-
tuksessa ottaa tukijärjestelmän piiriin myös 
yhtiömuotoiset maatilat. Kuten sosiaali- ja 
terveysministeriön lausunnossa todetaan, tu-
levat mahdolliset, yhtiöitä koskevat muutok-
set MYEL:iin aikanaan vaikuttamaan myös 
luopumistukijärjestelmään. Esityksessä on 
myös lähdetty siitä, ettei porotaloutta EY:n 
lainsäädännön mukaan voida pitää muuna 
kuin maataloutena, jonka kaupallinen harjoit-
taminen tulee tuen saamiseksi lopettaa. Esi-
tyksessä ei sen vuoksi ehdoteta luopujille 
jäävien porojen määrää lisättäväksi.  
 



 HE 34/2006 vp  
  
 

28

6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys 
kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksis-
ta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 
209/2005 vp). Ehdotettuun lakiin sisältyvät 
viittaukset ovat osittain viittauksia eduskun-
nan käsiteltävänä olevaan kansaneläkelakiin 
ja osaksi voimassa olevaan kansaneläkelakiin 
(347/1956). Siinä tapauksessa, että käsiteltä-
vänä oleva ehdotusta kansaneläkelaiksi ei 
hyväksytä sellaisenaan tai sen hyväksyminen 
jää myöhempään ajankohtaan, vaikutukset 
tähän esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin 
tulisi ottaa huomioon.  

Eduskunnalle annettaneen vuonna 2006 
hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläke-
laiksi. Siinä tapauksessa, että sekä tämä esi-
tys että sanottu esitys ovat yhtä aikaa edus-
kunnan käsiteltävinä, on tähän esitykseen si-
sältyvien lakiehdotusten viittauksissa 
MYEL:iin otettava huomioon, että viittaukset 
sen jälkeen tulisi kohdistaa vastaaviin sään-
nöksiin kyseiseen esitykseen sisältyvässä la-
kiehdotuksessa. Tämä olisi tarkoituksenmu-
kaista huolimatta siitä, että uuteen maatalo-
usyrittäjän eläkelakiin tultaneenkin sisällyt-
tämään säännös aikaisempien viittausten 
kohdentumisesta lain voimaantulon jälkeen 
uuden lain vastaaviin säännöksiin. Eduskun-
nalle annettaneen vuonna 2006 myös halli-
tuksen esitys laiksi, joka koskisi maaseutuvi-
raston perustamista. On ilmeistä, että perus-
tettavalla virastolla tulisi olemaan luopumis-
tukea koskevia tehtäviä ainakin siltä osin 
kuin kysymys on tuen valvonnasta. Siinä ta-
pauksessa, että tämä esitys ja mainittu halli-
tuksen esitys olisivat yhtä aikaa eduskunnas-

sa käsiteltävinä, tulisi tätä esitystä käsiteltä-
essä ottaa huomioon ne tehtävät, jotka on 
tarkoitus siirtää suunnitellulle uudelle viras-
tolle.  

Mikäli tähän ehdotukseen sisältyvä laki 
ehdittäisiin antaa ennen kuin viraston perus-
tamista koskeva laki tulisi eduskunnan käsi-
teltäväksi tai sen hyväksyminen siirtyisi 
myöhempään ajankohtaan, sisällytettäisiin 
maaseutuvirastolle siirrettävät luopumistukea 
koskevat tehtävät siihen hallituksen esityk-
seen, joka annettaneen eduskunnalle myö-
hemmin vuonna 2006 niiden lakien muutta-
misesta, joilla on tarkoitus perustaa virastolle 
toimivaltaa tehtävien suorittamiseen. 

Lisäksi eduskunnalle annettaneen vuonna 
2006 esitys laiksi työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnasta annetun lain muutta-
misesta, jolla saattaa olla vaikutuksia luopu-
mistukijärjestelmiä koskevaan lainsäädän-
töön. Sanottuun esitykseen sisältyvien ehdo-
tusten vaikutukset ehdotettuihin lakeihin tuli-
si ottaa huomioon, jos eduskunta hyväksyy 
kyseisessä esityksessä ehdotetun lain ennen 
kuin tämä esitys käsitellään.  

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioesi-
tykseen.  
 
6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopi-

muksista ja velvoitteista 

Luopumistukijärjestelmä on sellainen Eu-
roopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
artiklassa tarkoitettu valtiontuki, joka edelly-
tetään perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdan mukaisesti ilmoitettavaksi yhteisöjen 
komissiolle ennen tukijärjestelmän toimeen-
panoa. 

Maa- ja metsätalousministeriö tekee valti-
ontuki-ilmoituksen sen jälkeen, kun esitys on 
saatettu eduskunnan käsiteltäväksi. 

 
 



 HE 34/2006 vp  
  
 

29

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki maatalouden harjoittamisesta 
luopumisen tukemisesta 

1. luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Luopumistukijärjestel-
män tarkoituksena on parantaa maatalouden 
rakennetta tukemalla maatalousyrittäjää, joka 
luopuu pysyvästi maatalouden harjoittami-
sesta lakiehdotuksessa säädettävällä tavalla. 
Maatalouden rakenteen parantamisena pidet-
täisiin sitä, että ikääntynyt maatalousyrittäjä 
siirtää tilanpidon nuoremmalle viljelijälle 
jatkettavaksi taikka luovuttaa tai vuokraa pit-
käaikaisella maanvuokrasopimuksella pelto-
maat lisäalueeksi parantamaan toisen maati-
lan elinkelpoisuutta. Laki vastaisi tarkoituk-
seltaan voimassa olevaan luopumistukilakia. 

2 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
vuosina 2007—2010 tapahtuviin luopumis-
toimenpiteisiin. EY:n maaseutupolitiikan 
seuraava ohjelmakausi ulottuu vuoteen 2013. 
Ehdotettu soveltamisjakso olisi lyhyempi, 
mutta kattaisi kuitenkin yli puolet ohjelma-
kaudesta. Muuten luopumistukijärjestelmä 
vastaisi pääosin periaatteiltaan maaseudun 
kehittämisasetuksen säännöksiä varhaiseläk-
keestä, mutta rahoitettaisiin kuitenkin koko-
naan kansallisesti.  

3 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan si-
sällytettäväksi eräiden laissa käytettävien 
keskeisten käsitteiden määritelmät, jotka si-
sällöltään vastaavat nykyisen luopumistuki-
lain ja luopumistukiasetuksen säännöksiä. 
Maatalouden käsite on lakia sovellettaessa 
erityisen keskeinen, minkä vuoksi siitä olisi 
tarpeen säätää lailla. Maataloutena pidettäi-
siin sitä tuotantotoimintaa, jota Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen liitteen I mu-
kaan pidetään maataloustuotteiden tuotanto-
na. Maataloudeksi luettaisiin siten perintei-
nen peltoviljely, karjatalous ja muu eläinten 
pito, puutarhatalous, kalanviljely, mehiläista-
lous, porotalous sekä muu eläinten kasvatus. 
Maataloudeksi luettaisiin myös metsästys, 
marjastus ja sienestys, jos niitä harjoitetaan 
ammattimaisesti. Lisäksi maataloudeksi luet-
taisiin myös näihin tuotantomuotoihin rinnas-
tettava muu lihan ja muiden elävien kasvien 

tuotanto samoin kuin muu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettu-
jen tuotteiden tuotantotoiminta. Maatalouden 
määritelmä vastaisi nykyisen luopumistu-
kiasetuksen 2 §:n määritelmää. Valtioneu-
voston asetuksella säädettäisiin kuitenkin 
vielä tarkemmin siitä, mitä on pidettävä Eu-
roopan yhteisöjen perustamissopimuksen liit-
teessä I tarkoitettujen maataloustuotteiden 
tuotantotoimintana. Tarkennusta edellyttää 
lähinnä maataloudeksi luettava niin sanottu 
ensiasteen jalostus, jossa jalostettu tuote lue-
taan vielä maataloustuotteeksi.  

4 §. Luopuminen. Pykälä on uusi. Siinä 
määriteltäisiin yleisellä tasolla se, mitä eh-
dotetussa laissa tarkoitetaan maatalouden 
harjoittamisesta luopumisella. Luopumista-
voista säädettäisiin erikseen yksityiskohtai-
semmin omissa pykälissään. Luopumisajan-
kohdan määrittäminen on keskeinen luopujaa 
koskevien ikärajojen osalta samoin kuin mo-
nien muiden luopumistuen saamisen ehtojen 
osalta. Luopumisen katsottaisiin tapahtuneen, 
kun luovutuskirja on allekirjoitettu ja maati-
lan hallintaoikeus tai lisämaaluovutuksissa 
peltomaan hallintaoikeus on siirtynyt luovu-
tuksensaajalle. Jos hallinta ei siirry luovutus-
kirjan allekirjoituksella, luopumisajankohta 
olisi hallinnan siirtymisen ajankohta. Ky-
seessä on siten se ajankohta, jolloin luopuja 
tosiasiallisesti lopettaa toimimisen maatalo-
usyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuna maata-
lousyrittäjänä, koska hänellä ei tällöin ole 
enää peltomaata hallinnassaan. Maatalous-
yrittäjien eläkelain mukainen vakuutus pää-
tetään myös siihen ajankohtaan, jolloin tilan 
hallintaoikeus on siirtynyt luovutuksensaa-
jalle. Kuitenkin niissä tilanteissa, joissa su-
kupolvenvaihdos tapahtuisi yhtiöosuuden 
luovutuksella tai osakkeiden luovutuksella, 
luopumisajankohtana pidettäisiin luovutus-
kirjan allekirjoituspäivää.  Kuten nykyisessä 
luopumistukijärjestelmässä, porotaloudesta 
luopuvien osalta luopumisajankohta olisi niin 
ikään edelleen luovutuskirjan allekirjoitus-
päivä. 

5 §. Maatalousyrittäjä. Maatalousyrittäjän 
käsitteestä ehdotetaan säädettäväksi lain 
5 §:ssä. Voimassa olevan luopumistukilain 
mukaan maatalousyrittäjällä tarkoitetaan 
maatalousyrittäjää, joka on harjoittanut maa-
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taloutta omaan tai yhteiseen lukuun. Koska 
luopumistukijärjestelmää ehdotetaan sovel-
lettavan myös yhtiömuotoisesta maata-
loudesta luopuviin maatalousyrittäjiin, on 
tarpeen tarkistaa laissa olevaa maatalous-
yrittäjän määritelmää. Lakiehdotuksen mu-
kaan laissa tarkoitettuja maatalousyrittäjiä 
olisivat myös MYEL:n mukaan vastuunalai-
sina yhtiömiehinä avoimista tai kommandiit-
tiyhtiöistä sekä osakeyhtiöistä vakuutetut 
maatalousyrittäjät. 
 
2 luku. Luopujaa koskevat edellytykset 

6 §. Luopuja. Luopujana pidettäisiin omaan 
tai yhteiseen lukuun harjoitetusta toiminnasta 
luopuvien osalta maatilan tai sen osan omis-
tavaa maatalousyrittäjää sekä tällaisen henki-
lön puolisoa, joka ei omista maatilaa. Oikeus 
luopumistukeen olisi myös maatilan tai sen 
osan omistavan maatalousyrittäjän leskellä, 
jos luopumisen kohteena oleva maatila kuu-
luu omaisuuteen, johon leskellä on avio-
oikeus. Pykälän 1 momentti vastaisi sisällöl-
tään voimassa olevan luopumistukilain 
3 §:ää.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhtiö-
muotoisesta luopumisesta. Ehdotuksen mu-
kaan luopujana voisi olla myös sellainen 
MYEL-vakuutettu maatalousyrittäjä, jonka 
vakuutus perustuu maatalousyrittäjänä toi-
mimiseen avoimessa tai kommandiittiyhtiös-
sä taikka osakeyhtiöstä, jos luopumisen koh-
teena oleva maatila on sanotun yhtiön omis-
tuksessa ja hallinnassa. Pykälän 3 momentin 
mukaan puolisoa koskevia 1 momentissa 
olevia säännöksiä sovellettaisiin myös avoi-
mesta tai kommandiittiyhtiöstä vakuutetun 
vastuunalaisen yhtiömiehen puolisoon, koska 
hänet voidaan myös MYEL-vakuuttaa vas-
tuunalaisen yhtiömiehen kanssa yhteiseen lu-
kuun harjoitetusta toiminnasta, vaikka hän it-
se ei toimisi yhtiössä vastuunalaisena yhtiö-
miehenä. 

7 §. Toimiminen maatalousyrittäjänä. Ku-
ten voimassa olevan luopumistukilain 
4 §:ssä, luopumistuen saaminen edellyttäisi, 
että luopuja on luopumista edeltävän kym-
menen vuoden ajan harjoittanut maataloutta 
laissa tarkoitettuna maatalousyrittäjänä. Li-
säksi edellytettäisiin, että luopuja on ollut 
vähintään viiden vuoden ajan välittömästi 
ennen luopumista vakuutettu MYEL:n nojal-

la maatalousyrittäjänä. Vakuutuksen voimas-
saoloaikaan rinnastettaisiin aika, jona vakuu-
tus on ollut keskeytyneenä maatalousyrittäjän 
työkyvyttömyyden perusteella saaman kun-
toutustuen vuoksi.  

Vuoden 2005 alusta tulivat voimaan työ-
eläkelainsäädäntöön sisältyvät säännökset 
eläkkeen rinnalla harjoitetun toiminnan va-
kuuttamisesta. Ennen vuotta 2005 osatyöky-
vyttömyyseläkkeellä olevaa maatalousyrittä-
jää ei vakuutettu MYEL:n mukaisesti eikä 
eläkkeen rinnalla tehdystä maatalousyrittäjä-
työstä karttunut hänelle uutta eläketurvaa. 
Vuoden 2005 alusta lukien voimaan tulleiden 
säännösten taustalla on keskeisenä ajatus 
eläkkeen karttumisesta kaikesta tehdystä an-
siotyöstä.  

Luopumistukijärjestelmä on tarkoitettu 
maatalousyrittäjille, jotka ovat harjoittaneet 
maataloutta luopumisajankohtaan asti. Tä-
män vuoksi myös osatyökyvyttömyyseläk-
keellä olevalta maatalousyrittäjältä tulisi 
edellyttää, että hän on harjoittanut maatalo-
utta ennen luopumista vielä siinä määrin, että 
hän täyttää MYEL-vakuuttamisen edellytyk-
set viitenä vuotena välittömästi ennen luo-
pumista. MYEL-vakuuttamisen alaraja on 
vuonna 2005 ollut 2 829,14 euron työtulo 
vuodessa. Myös vapaaehtoinen MYEL-va-
kuutus riittää täyttämään edellä sanotun edel-
lytyksen. Koska vakuuttautuminen on ollut 
mahdollista vasta vuodesta 2005 lukien, eh-
dotetaan lainkohtaan kuitenkin siirtymäaikaa 
siltä osin kuin työkyvyttömyys on alkanut 
ennen lain ehdotettua voimaantuloa eli ennen 
1 päivää tammikuuta 2007. Siirtymäsäännös 
olisi voimassa kuitenkin siten, että osatyöky-
vyttömyyseläkkeelläoloaika rinnastettaisiin 
vakuutettuna olemiseen vain 31 päivään jou-
lukuuta 2007 asti. Vuoden 2008 alusta lukien 
osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalta maata-
lousyrittäjiltä luopumistuen saaminen edel-
lyttäisi MYEL-vakuutusta lainkohdan 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla.  

8 §. Luopujan ikää koskevat edellytykset. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi varsinais-
ta luopumisikää koskevista edellytyksistä. 
Luopumistuen saaminen edellyttäisi, että 
luopuja on täyttänyt 56 vuotta, jos luopumis-
tapana on sukupolvenvaihdosluovutus ja luo-
vutuksensaajana on oma lapsi tai tämän puo-
liso. Lapsella tarkoitettaisiin tässä myös otto-
lasta. Puolisoon sovellettaisiin, mitä ehdote-
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tussa laissa säädetään maatalousyrittäjän 
aviopuolisosta. Sen sijaan sukupolvenvaih-
doksissa, joissa luovutuksensaaja on muu 
kuin lapsi tai tämän puoliso, vähimmäisikä 
olisi 60 vuotta. Korkeampaa ikärajaa sovel-
lettaisiin myös silloin, jos maatila luovute-
taan sukupolvenvaihdoksessa kahdelle henki-
lölle, jotka eivät ole puolisoita, joko yhdessä 
tai erikseen viljeltäväksi niin, että joku luo-
vutuksensaajista ei ole luopujan lapsi tai tä-
män puoliso.  

Vähimmäisikä olisi 60, jos maatilan pelto-
maa tai osa siitä luovuttaisiin lisäalueeksi 
muulle kuin lapselle tai tämän puolisolle tai 
luopumistapana olisi maatilan pellon vuokra-
us lisämaaksi.  Jos lisäalueen omistusoikeus 
kuitenkin luovutetaan luopujan lapselle tai 
tämän puolisolle, edellytettäisiin vain 56 
vuoden ikää.  

Vanhempien ja lasten välisissä lisäalueluo-
vutuksissa ikäraja laskisi siten vuodella ja 
muissa lisäalueluovutuksissa taas nousisi 
kolmella vuodella. Vieraiden välisissä suku-
polvenvaihdoksissa ikäraja nousisi neljällä 
vuodella. Myös porotalouden harjoittajilla 
vähimmäisikä nousisi 55 vuodesta 56 vuo-
teen.  

Ehdotetuilla muutoksilla yhtenäistettäisiin 
luopujien vähimmäisikä sukupolvenvaihdok-
sissa ja sukupolvenvaihdoksiin verrattavissa 
lisäalueluovutuksissa, mutta toisaalta toteu-
tettaisiin yleistä eläkepoliittista linjausta 
myöhentää eläkkeelle siirtymistä nostamalla 
ikärajoja osassa luopumisia. Jotta ikärajojen 
nosto ei tarpeettomasti vaikeuttaisi maatilan 
siirtämistä perheen sisällä seuraavalle suku-
polvelle liian myöhäisen luopumisiän takia, 
ikärajoja ei ehdoteta nostettavaksi vanhempi-
en ja lasten välisissä luovutuksissa. Vastaa-
vaa tarvetta pitää ikäraja ennallaan sen sijaan 
ei ole esimerkiksi luovutettaessa maatila lap-
senlapselle tai sisaruksen lapselle.  

Luopumistuen saamisen edellytyksenä olisi 
kuitenkin, ettei luopuja ole luopumisen ta-
pahtuessa täyttänyt 63 vuotta. Edellä mainittu 
yläikäraja johtuu luopumistuen määräytymis-
tä koskevista ehdoista, jotka ovat yhdenmu-
kaisia työeläkeuudistuksen säännösten kans-
sa. Luopumistuen perusmäärä muuttuu 
MYEL:n mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta. Henkilö, jolla on oikeus MYEL- van-
huuseläkkeeseen, ei siten voisi enää kuulua 

luopumistukijärjestelmän piiriin. 
Vastaavia ikärajoja sovellettaisiin, kun ky-

symys on yhtiön harjoittamasta maataloudes-
ta. 

9 §. Luopuminen ennen vähimmäisiän saa-
vuttamista. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi tilanteesta, jossa aviopuolisot 
harjoittavat maataloutta yhdessä ja vain toi-
nen puolisoista on luopumistukeen oikeutet-
tu. Pykälän 1 momentin mukaan nuoremmal-
la puolisolla olisi oikeus niin sanottuun uinu-
vaan luopumistukeen, jos hän täyttää muut 
luopumistuen saamisen edellytykset ja on 
luopumisen tapahtuessa enintään viisi vuotta 
nuorempi kuin kyseinen luopumistapa edel-
lyttää. Jos luovutuksensaajana on oma lapsi 
tai tämän puoliso, tulisi sukupolvenvaihdos- 
ja lisäalueluovutuksissa nuoremman puolison 
olla luopumisen tapahtuessa täyttänyt 51 
vuotta. Luovutettaessa maatila tai lisäalue 
muulle henkilölle taikka vuokrattaessa alue 
lisämaaksi nuoremman puolison vähim-
mäisikä olisi 55 vuotta. Porotaloudesta luo-
vuttaessa vähimmäisikä olisi 51 vuotta. Py-
kälän 2 momentin mukaan myös maatalous-
yrittäjän leskellä olisi vastaava oikeus uinu-
vaan luopumistukeen. Edellä mainitut uinu-
vaa luopumistukea koskevat säännökset vas-
taavat voimassa olevan luopumistukilain 5 
§:n säännöksiä.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi lisäksi säännökset täydellä MYEL:n 
mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevan 
maatalousyrittäjän puolison oikeudesta uinu-
vaan luopumistukeen. Täysi MYEL:n mu-
kainen työkyvyttömyyseläke on voimassa 
olevan lain mukaan luopumistuen saamisen 
estävä etuus. Koska nuoremman puolison oi-
keus luopumistukeen edellyttää, että van-
hempi puoliso on oikeutettu luopumistukeen, 
ei täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan 
maatalousyrittäjän puoliso ole voinut saada 
uinuvaa luopumistukea, vaikka tilalla saat-
taisi olla suuri tarve toteuttaa sukupolven-
vaihdos tilanteessa, jossa toinen yrittäjistä on 
sairastunut. Mainitun epäkohdan poistami-
seksi ehdotetaan lainkohtaan otettavaksi 
myös täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan 
puolison oikeus luopumistukeen.  

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin voimassa 
olevan luopumistukilain 5 §:n 4 momenttia 
vastaava säännös yhtymän nuoremman osak-
kaan oikeudesta uinuvaan luopumistukeen. 
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Uinuvaa luopumistukea alettaisiin kuiten-
kin kaikissa edellä mainituissa tapauksissa 
suorittaa vasta, kun luopuja täyttää 8 §:ssä 
säädetyn luopumistuen saamista koskevan 
ikärajan. 

10 §. Luopumistuen saamisen estävät eläk-
keet. Pykälässä säädettäisiin eläkkeistä, jotka 
estäisivät luopumistuen saamisen. Luopumis-
tuki on tarkoitettu maatalouden harjoittami-
sesta luopuvien maatalousyrittäjien toimeen-
tulon turvaksi. Eläkkeensaajien toimeentulo 
on turvattu lainkohdissa mainituilla eläkkeil-
lä. Muilta kuin työkyvyttömyyseläkettä kos-
kevalta osin säännöksen sisältö vastaa nykyi-
sen luopumistukilain 6 §:ää. Työkyvyttö-
myyseläkkeen osalta ehdotetaan, että vain 
täysi työkyvyttömyyseläke olisi luopumistu-
en saamisen estävä etuus. Osatyökyvyttö-
myyseläkettä saava maatalousyrittäjä voisi 
siten olla luopujana edellyttäen, että hän on 
osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäämisen jäl-
keenkin vielä toiminut maatalousyrittäjänä.  

11 §. Luopumista ja maatilaa koskevat 
edellytykset. Luopumistuen saamisen edelly-
tyksenä olisi, että luopuja hakee luopumistu-
kea ennen kuin hän toteuttaa lopullisen luo-
pumisen. Luopumisajankohta on ehdotetussa 
laissa viime kädessä tilan hallintaoikeuden 
siirtymisajankohta, joka myös määrää sen 
ajankohdan, mihin asti luopujan harjoitta-
masta MYEL-toiminnasta tuleva eläke kart-
tuu. Tämän vuoksi pykälän 1 momentissa 
edellytettäisiin, että lopullinen luopumistoi-
menpide on toteutettava vuoden kuluessa sii-
tä ajankohdasta, jolloin luopumistukea kos-
keva etukäteispäätös annetaan.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
luopumisen kohteena olevaa maatilaa koske-
vasta pirstomiskiellosta. Luopumistuen saa-
misen estäisi se, että luopumisen kohteena 
olevan maatilan pelloista olisi luovutettu 
olennaisia osuuksia vastoin lain tavoitteita. 
Säännös vastaa luopumistukilain 8 §:ää. Lain 
tavoitteiden vastaisena ei kuitenkaan pidet-
täisi luovutusta, joka on johtunut pakottavista 
taloudellisista vaikeuksista, vaiheittain toteu-
tetusta sukupolvenvaihdoksesta, lisämaan 
luovutuksesta lähialueen viljelijöille tai muun 
kuin tonttimaan luovutuksesta valtiolle tai 
kunnalle, jos näillä olisi ollut oikeus saada 
luovutettu alue pakkolunastuksena tai etuos-
to-oikeuden käyttämisen seurauksena taikka 
jos luovutukseen on ollut muu näihin rinnas-

tettava painava syy. Sellainen luovutus, jo-
hon on ollut hyväksyttävä, edellä mainittui-
hin luovutuksiin rinnastettava syy ja jota ei 
kokonaisuutena arvioiden voitaisi pitää luo-
pumistukilain tavoitteiden vastaisena, ei olisi 
vastoin laissa säädettyä maatilan pirstomis-
kieltoa. Lisämaan luovutuksen osalta edelly-
tetään, että luovutus on koskenut enintään 
neljännestä tilan peltoalasta. Säännös vastaisi 
voimassa olevan luopumistukiasetuksen 4 
§:ää. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin tarkemmin näistä luovutuksista 
sekä niistä kooltaan vähäisistä luovutuksista, 
joita ei pidettäisi lain tavoitteiden vastaisina.  

12 §. Luopujaa luopumisen jälkeen koske-
vat rajoitukset. Pykälässä ehdotetaan säädet-
täväksi luopujaa koskevista rajoituksista sen 
jälkeen, kun luopuminen on tapahtunut. Py-
kälän 1 momentin mukaan luopumistuen 
saamisen edellyttäisi pysyvää luopumista 
kaupallisen maatalouden harjoittamisesta. 
Tällä tarkoitettaisiin lain 3 §:ssä määritellystä 
maataloudesta luopumista. Kaupallisesta 
maataloudesta luopuminen koskisi nimen-
omaan yrittäjänä omaan tai yhteiseen lukuun 
harjoitettua toimintaa sekä myös erilaisissa 
yhtiöissä tai yhteisöissä harjoitettua toimin-
taa. Luopuja ei saisi myöskään tehdä metsä-
talouden hankintatyötä. Luopumistuki mää-
räytyy MYEL-toiminnan perusteella ja luo-
pumistuessa on mukana metsätaloustyön pe-
rusteella määrätty työtulo. Luopumistukea 
määrättäessä otetaan huomioon niin sanottu 
tulevan ajan osuus eli aika sen kalenterivuo-
den alusta lukien, jolloin luopuminen tapah-
tuu luopujan 63 vuoden iän täyttämiseen 
saakka.  Edellä mainitussa tulevan ajan 
osuudessa on mukana myös metsätyön osuus. 
Tämän vuoksi on edellytettävä, ettei luopuja 
luopumisen jälkeen itse osallistu metsätalou-
den hankintatöiden tekemiseen. Hankinta-
työkiellosta voitaisiin kuitenkin poiketa sil-
loin kun on kysymys lainkohdan 
3 momentissa erikseen luetelluista metsän 
hoitoa ja käyttöä edistävistä töistä, jotka ovat 
luopumistukilain 7 §:n mukaan sallittuja 
myös nykyisessä luopumistukijärjestelmässä.  

Voimassa olevaa luopumistukilakia sovel-
lettaessa on ollut selvää, ettei maataloustuo-
tantoa enää luopumistuen saajana voi harjoit-
taa juurikaan kasvitarhamaata laajemmin ei-
kä eläimiä pitää lemmikkieläimiä lukuun ot-
tamatta. Tätä edellyttää jo EY:n lainsäädäntö 
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sekä lisäksi kansallisista lähtökohdista tuki-
järjestelmän yhteiskunnallinen hyväksyttä-
vyys. Rajanveto lemmikkieläinten ja tuotan-
toeläinten suhteen on yleensä ollut selkeä. 
Ongelmallisia tilanteita on ilmennyt pääasi-
assa tiloilla, joilla on pidetty hevosia ja har-
joitettu ravitoimintaa. Lisäksi poronhoitolais-
sa (848/1990) tarkoitetun alueen pohjoisim-
missa paliskunnissa pidetään nykyistä poro-
jen alarajaa liian matalana. Myös tiloilla, jot-
ka ovat yhtiöittäneet sellaista toimintaansa, 
johon on kuulunut maatalouden harjoittami-
seksi katsottavaa maataloustuotteiden jatko-
jalostusta, on voinut aiheuttaa epäselvyyttä, 
voiko luopuja säilyttää osuutensa yhtiöstä. 
Näissäkin tapauksissa yleensä on löytynyt 
ratkaisu, jonka avulla luopuminen on voitu 
toteuttaa loppuun saakka.  

Edellä esitetyn vuoksi pykälän 2 momen-
tissa ehdotetaan säädettäväksi luopujien oi-
keudesta luopumisen jälkeen jättää omaan 
käyttöön vähäinen määrä hevosia ja poroja. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin nii-
den hevosten ja porojen enimmäismäärästä, 
joiden käyttöä luopumisen jälkeen ei pidetä 
kaupallisen maatalouden harjoittamisena. 
Voimassa olevassa luopumistukiasetuksessa 
on jo säädetty luopujan ja hänen puolisonsa 
omaan käyttöön jäävien porojen enimmäis-
määräksi kolme. Tarkoituksena on, että itsel-
le jäävien porojen enimmäismäärä säilyisi 
ennallaan. Varsinkin saamelaisissa paliskun-
nissa luopuja voisi edelleen säilyttää poro-
merkkinsä, mutta poronhoito rajoittuisi sel-
västi omaan käyttöön. Koska luopumistuki-
järjestelmää sovellettaessa luopujille jäävien 
hevosten määrä on erityisesti aiheuttanut 
epäselvyyttä tuen hakijoille ja saajille, myös 
hevosten enimmäismäärästä olisi tarpeen sää-
tää asetuksella. Enimmäismääräksi on tarkoi-
tus asettaa kaksi hevosta. Tämä koskisi sekä 
täysikasvuisia hevosia että varsoja. Kaupalli-
sen maatalouden harjoittaminen näillä he-
vosilla olisi kiellettyä. Tällaiseksi toiminnak-
si luettaisiin esimerkiksi eläinten kasvatus- ja 
jalostustoiminta. Ravihevostoimintaa omaan 
käyttöön jääneillä enintään kahdella hevosel-
la ei kuitenkaan pidettäisi maatalouden har-
joittamisena. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin metsi-
en käyttöä ja hoitoa edistävistä töistä, joita ei 
pidettäisi metsätalouden hankintatöinä. Mo-
mentti vastaisi sisällöltään voimassa olevan 

luopumistukilain 7 §:n 4 momenttia. 
13 §. Yhteisössä harjoitetun maatalouden 

lopettaminen. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan otettavaksi säännökset yhteisössä harjoi-
tetun maatalouden lopettamisesta. Säännös 
koskisi kaikkia luopujia luopumisen jälkeen. 
Säännös on tarpeen luopumistuen saajien yh-
denvertaisen kohtelun turvaamiseksi ja myös 
siksi, että kaupallisen maatalouden harjoit-
tamisesta luopumista koskevien velvolli-
suuksien perusteiden tulee ilmetä laista riit-
tävän selkeästi.  

Luopujalle maksetaan luopumistukea maa-
talouden harjoittamisesta luopumisen perus-
teella. Tämän vuoksi pykälän 1 momentin 
mukaan luopujan ei luopumisen jälkeen voi-
da sallia työskennellä yrittäjäasemassa maa-
taloutta harjoittavissa yhtiössä, vaan luopu-
jalle voitaisiin sallia lähinnä pääomasijoitta-
minen. Määräävä asema missään maataloutta 
harjoittavassa yhteisössä ei tulisi kysymyk-
seen. Yhteisöillä tarkoitettaan myös muita 
yhteisöjä kuin yhtiöitä kuten osuuskuntia.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännökset siitä, ettei luopuja voisi 
omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsenensä 
kanssa maataloutta harjoittavan osakeyhtiön 
osakepääomasta tai yhtiön osakkeiden ääni-
vallasta enempää kuin 15 prosenttia. Luopuja 
ei myöskään voisi työskennellä johtavassa 
asemassa sellaisessa maataloutta harjoitta-
vassa osakeyhtiössä, josta hän omistaa osak-
keita yksin tai yhdessä perheenjäsenensä 
kanssa. Edellä mainitut ehdot täyttävissä ti-
lanteissa luopujan ei katsottaisi rikkovan 
kaupallisen maatalouden harjoittamiskieltoa 
eikä luopumistukilakia sovellettaessa edellä 
mainitun osakeomistuksen perusteella saatuja 
tuloja pidettäisi yrittäjänä saatuina ansiotu-
loina, vaikka luopujalle olisi mainitun osake-
omistuksen perusteella verotusteknisistä syis-
tä jaettu ansiotuloa. 

Pykälän 3 momentissa täsmennettäisiin, 
mitä lainkohdassa tarkoitetaan perheenjäse-
nellä. Näiksi luettaisiin luopujan aviopuoliso 
sekä luopujan kanssa samassa taloudessa 
asuva henkilö, joka on hänelle sukua suoraan 
ylenevässä tai alenevassa polvessa. Sen si-
jaan puolison rintaperillisiä ei luettaisi per-
heenjäseniksi, jos puoliso ei olisi luopumis-
tukeen oikeutettu luopuja.  

Pykälän 4 momentin mukaan johtavalla 
asemalla tarkoitettaisiin työskentelemistä 
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osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitus-
johtajana tai muussa vastaavassa asemassa.  

14 §. Muun ansiotoiminnan rajoitukset. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi muista kuin kaupallisen maatalouden 
harjoittamista ja metsätalouden hankintatöitä 
koskevista ansiotoiminnan rajoituksista. 
Voimassa olevan luopumistukilain 7 §:n 
2 momentissa edellytetään, että luopuja luo-
pumisen yhteydessä lopettaa tai vähentää 
muut ansiotyönsä siten, että niistä saatavat 
ansiotulot alittavat laissa säädetyn ansiotulo-
rajan. Ehdotetun lainkohdan mukaan heti 
luopumisen yhteydessä ei enää tarvitsisi lo-
pettaa muita ansiotöitä tai vähentää niistä 
saatavia tuloja alle ansiotulorajan, mutta luo-
pumistuen maksamisen aloittamista lykättäi-
siin kuitenkin siihen saakka, kunnes luopuja 
on esittänyt selvityksen siitä, että muut ansio-
työt on lopetettu tai niitä on vähennetty laissa 
edellytetyllä tavalla.  Ansiotulorajaksi ehdo-
tetaan 523,61 euroa kuukaudessa, joka olisi 
sama kuin voimassa olevaan luopumistukila-
kiin vuoden 2005 alusta voimaantullut vas-
taava ansiotuloraja. Ehdotettu ansiotuloraja 
olisi vuoden 2004 indeksitasossa. Sitä tarkis-
tettaisiin vuosittain työntekijän eläkelain 
96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella, joka 
määräytyy siten, että palkkatason muutoksen 
painokerroin on 0,8 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,2. Jos luopujalla on ollut 
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, edelly-
tettäisiin työsuhteen irtisanomista tai työsuh-
teen muuttamista osa-aikaiseksi siten, että 
työsuhteesta saataviksi ansiotuloiksi on sovit-
tu ansiotulorajaa pienempi määrä. Jos luopu-
jalla on ollut maatalouden rinnalla muuta yri-
tystoimintaa, edellytettäisiin selvitystä yritys-
toiminnan päättymisestä tai siitä, että toimin-
nasta otettu yrittäjien eläkelain mukainen va-
kuutus on päätetty tai että työtulo yritystoi-
minnasta jää luopumistukilaissa säädetyn an-
siotulorajan alle. Uinuvaa luopumistukea ha-
kenut olisi velvollinen esittämään vastaavan 
selvityksen silloin, kun hän täyttää luopumis-
tuen suorittamiselle edellytetyn 8 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn ikärajan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
sosiaalilainsäädäntöön kuuluvista tuista ja 
palkkioista, joita ei pidettäisi 1 momentissa 
tarkoitettuna ansiotulona. 3 luku. Luopumis-
tavat 

 

3 luku. Luopumistavat 

15 §. Sukupolvenvaihdosluovutus. Lain-
kohdassa ehdotetaan säädettäväksi sukupol-
venvaihdoksesta. Pykälän 1 momentissa 
määriteltäisiin sukupolvenvaihdos siten, että 
sillä tarkoitettaisiin luovutusta, jossa luopuja 
luovuttaa maatilan peltomaan ja tuotantora-
kennukset tilanpidon jatkamiseksi luovutuk-
sensaajalle, joka täyttää tietyt momentissa 
säädetyt edellytykset.  

Momentin 1 kohdassa edellytettäisiin luo-
vutuksensaajalta riittävää ammatillista päte-
vyyttä maatalouden harjoittamiseen. Valtio-
neuvoston asetuksella säädettäisiin tarkem-
min ammattitaitovaatimuksesta.  Ammatti-
taito voitaisiin osoittaa joko yksinomaan 
koulutuksella tai työkokemuksella yhdistet-
tynä koulutukseen. Ammattitaitovaatimus tu-
lisi täyttyä viimeistään kahden kalenterivuo-
den kuluessa. Edellytykset vastaavat voimas-
sa olevan luopumistukilain ja -asetuksen vas-
taavia säännöksiä.  

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin luovu-
tuksensaajan enimmäisiästä, joka säilyisi 
voimassa olevan luopumistukilain 9 §:n 
1 momentin 2 kohdan mukaisena ja vastaisi 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 22 
artiklassa säädettyä enimmäisikää.  

Momentin 3 kohdassa edellytettäisiin, että 
jatkajan pysyväisluonteiset tulot muusta kuin 
maataloudesta ja tilalta käsin harjoitetusta 
maatilan liitännäistoiminnasta eivät luopu-
mishetkellä arvioituna ylittäisi valtioneuvos-
ton asetuksella säädettävää enimmäismäärää. 
Säännös vastaa voimassa olevan luopumistu-
kilain 9 §:n 1 momentin 3 kohtaa. Enim-
mäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 2005 
ollut 50 000 euroa. Määrä on tarkoitus säilyt-
tää ennallaan. 

Momentin 4 kohdassa edellytettäisiin, että 
luovutuksensaaja osoittaa luopumisen koh-
teena olevan maatilan tai hänelle muodostu-
van maatilan olevan taloudellisesti elin-
kelpoinen. Vastaava säännös sisältyy voi-
massa olevan luopumistukilain 9 §:n 1 mo-
mentin 4 kohtana. Luovutuksensaajan tulisi 
esittää tilaa koskeva elinkeinosuunnitelma, 
jota edellä mainitun neuvoston asetuksen 22 
ja 23 artiklan mukaan edellytetään tilanpidon 
jatkajalta. Valtioneuvoston asetuksella olisi 
tarkoitus säätää, mitä seikkoja elinkeino-
suunnitelmassa on tuotava esille. Samoin 
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asetuksella säädettäisiin siitä, että maatilaa 
pidettäisiin taloudellisesti elinkelpoisena, jos 
maatilan yritystoiminnan tulo viitenä luovu-
tusta seuraavana vuotena olisi vähintään 
10 000 euroa sekä niistä seikoista, jotka otet-
taisiin huomioon maatilan taloudellista elin-
kelpoisuutta arvioitaessa. Selvitys taloudelli-
sesta elinkelpoisuudesta annettaisiin laskel-
malla, joka laadittaisiin luopumistuen hake-
mista edeltäneiden kahden kalenterivuoden 
perusteella. Vastaava täsmennys sisältyy 
voimassa olevan luopumistukiasetuksen 8 
§:ään, mutta vähimmäismäärä on 9 000 eu-
roa, joka on vuoden 2000 tasossa. Jos maatila 
ei luopumishetkellä täyttäisi taloudellisen 
elinkelpoisuuden edellytyksiä, luovutuksen-
saajan olisi kuten nykyisinkin esitettävä 
suunnitelma toimenpiteiksi, joiden avulla ta-
loudellinen elinkelpoisuus saavutetaan vii-
meistään luopumishetkeä seuraavien kolmen 
vuoden aikana. Maatilan yritystoiminnan tulo 
määräytyisi samalla tavoin kuin voimassa 
olevassa luopumistukiasetuksessa. Yritys-
toiminnan tulolla tarkoitettaisiin maatalous-
tuloa, maatilan liitännäistoiminnasta saatavaa 
tuloa sekä metsätaloustuloa, jonka perusteena 
käytettäisiin metsän kestävää hakkuumäärää 
vastaavaa tuloa. Maataloustulosta vähennet-
tävien poistojen määräksi katsottaisiin aina 
vähintään 3 400 euroa. Edellä mainittujen 
elinkelpoisuusarviointiin liittyvien rajamääri-
en tarkistamistarve olisi tarkoituksenmukais-
ta arvioida luopumistukijärjestelmälle ehdo-
tetun soveltamisjakson puolivälissä uudel-
leen. 

Samoin kuin voimassa olevassa luopumis-
tukilaissa, momentin 5 kohdassa säädettäi-
siin, että sukupolvenvaihdosjatkajalle muo-
dostuvan maatilan olisi täytettävä tuotanto-
suuntansa mukaiset muun lainsäädännön vaa-
timukset, jotka koskevat ympäristöä ja eläin-
tensuojelua, sekä elintarvikelain (23/2006) 
vaatimukset, jotka koskevat tässä laissa tar-
koitettua maatalouden harjoittamista. Vas-
taavanlainen säännös sisältyy voimassaole-
van luopumistukilain 9 §:n 1 momentin 5 
kohtaan. Jos edellytykset eivät täyty luopu-
mistukea haettaessa, olisi luovutuksensaajan 
esitettävä suunnitelma niistä toimenpiteistä, 
joilla vaatimukset täytetään.  

Momentin 6 kohdassa edellytettäisiin, että 
luovutuksensaaja myös sitoutuu viljelemään 
maatilaa ja asumaan tilalla tai sellaisella etäi-

syydellä siitä, että tila tulisi asianmukaisesti 
hoidetuksi, ottaen huomioon muun muassa 
eläinsuojelulain (247/1996) säännökset. 
Myös tältä osin ehdotettu säännös vastaa 
voimassa olevaa luopumistukilain 9 §:n 
1 momentin 6 kohtaa.  

Pykälän 2 momentissa edellytettäisiin luo-
vutuksensaajan, jonka ammattitaito luopu-
mishetkellä ei täytä vaatimuksia, antavan si-
toumuksen ammattitaidon hankkimiseen 
määräajassa. Vastaava sitoumus olisi annet-
tava, jos tilan elinkelpoisuus ei täyty taikka 
tila ei täytä ympäristöä, eläinten hyvinvointia 
ja hygieniaa koskevia vaatimuksia. Vastaavia 
sitoumuksia vaaditaan voimassa olevan luo-
pumistukilain 9 §:n mukaankin. Ammattitai-
toa koskevan edellytyksen tulisi täyttyä vii-
meistään luopumista seuraavan kahden ka-
lenterivuoden aikana ja elinkelpoisuutta sekä 
ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja hygieni-
aa koskevien edellytysten luopumishetkeä 
seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Pykälän 3 momentissa rajoitettaisiin suku-
polvenvaihdosluovutusten käyttö sellaisissa 
tapauksissa, joissa suunnitellulle luovutuk-
sensaajalle jo on myönnetty nuoren viljelijän 
aloitustukea. Maaseudun kehittämisasetuk-
sessa edellytetään, että tilanpidonjatkajan on 
seurattava luopujaa ryhtymällä ensimmäistä 
kertaa tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrit-
täjäksi siten kuin asetuksen 22 artiklassa aloi-
tustuen myöntämisen edellytyksenä tilanpi-
don aloittamisesta säädetään. Koska valtion-
tuen myöntämistä ei yleensä estetä tarkoituk-
seen, johon voitaisiin myöntää EY:n osaksi 
rahoittamaa tukea, on tarkoituksenmukaista, 
että tältäkin osin Suomen luopumistukijärjes-
telmä periaatteiltaan vastattaisi maaseudun 
kehittämisasetuksen sisältöä. Tämän vuoksi 
ehdotetaan sukupolvenvaihdosluovutusta 
koskevaan lainkohtaan otettavaksi säännök-
set siitä, että sukupolvenvaihdosluovutuksena 
ei pidettäisi luovutusta sellaiselle jatkajalle, 
joka on jo aiemmin aloittamansa tilanpidon 
perusteella saanut nuoren viljelijän aloitustu-
en. Tällaista luovutusta olisi luopumistukijär-
jestelmässä käsiteltävä lisämaaluovutuksena, 
koska kysymys on jo olemassa olevan, kan-
nattavan maatilan taloudellisen elinkelpoi-
suuden lisäämiseen johtavasta luovutuksesta. 
Rajoite on uusi. Voimassa olevassa laissa ei 
edellytetä, ettei luovutuksensaaja voisi olla 
luovutuksensaajana kahden eri tilan sukupol-
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venvaihdoksissa, jos jälkimmäistä tilaa on 
mahdollista viljellä hänen aikaisemman 
hankkimansa tilan yhteydessä.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valtuu-
tuksesta säätää tarkemmin 1 momentissa 
edellytetyistä seikoista. 

16 §. Luovutus lisäalueeksi maatalousyrit-
täjälle. Lainkohdassa ehdotetaan säädettä-
väksi luopumisesta peltomaan lisäalueeksi 
luovutuksella.  

Pykälän 1 momentin mukaan luopuminen 
voisi tapahtua myös luovuttamalla luopujan 
maatilan pellot lisämaaksi toiseen maatilaan. 
Luovutus lisämaaksi voisi tapahtua osina tai 
kokonaan eli pellot voidaan luovuttaa myös 
osina useammalle viljelijälle lisämaaksi. 
Luovutettava vähimmäisala olisi kaksi pelto-
hehtaaria. Lisämaaluovutuksensaajan ikäraja 
olisi nykyinen eli hänen tulisi olla alle 55-
vuotias. Luovutuksensaajalla tulisi olla pa-
kollinen MYEL-vakuutus maatilatalouden 
harjoittajana. Hänen tulisi sitoutua jatkamaan 
tilan viljelyä niin kauan kuin luopumistukea 
maksetaan, kuitenkin vähintään viisi vuotta. 
Edellytykset vastaavat voimassa olevan lain 
ja asetuksen säännöksiä hyväksyttävästä luo-
vutuksesta lisäalueeksi.  

Ehdotettu luovutuksensaajan ikäraja on 
korkeampi kuin Euroopan yhteisöjen maa-
seudun kehittämisasetuksessa säädetty yh-
teisrahoitetun tuen edellytys, jonka mukaan 
luovutuksensaajan tulee olla 50 vuotta nuo-
rempi. Suomen maatalousyrittäjien ikäraken-
ne sekä nykyisten maatilojen hajanainen ti-
lusrakenne huomioon ottaen olisi tarkoituk-
senmukaista säilyttää nykyinen ikäraja sekä 
luopujan mahdollisuus luovuttaa peltomaa 
osina sellaisille luovutuksensaajille, joille se 
on peltojen tilusrakenteen kannalta tarkoituk-
senmukaisinta luovuttaa. Kansallisena tukena 
myönnettäviin luopumistukiin sovelletaan 
edellä mainitun EY:n maaseudun kehittä-
misasetuksen sijasta yhteisön maatalousalan 
valtiontukisuuntaviivoja. Voimassa olevia 
suuntaviivoja ei enää sovelleta uusiin tukijär-
jestelmiin vuoden 2006 jälkeen. Uusia suun-
taviivoja maatalousalan valtiontuelle kautta 
2007—2013 varten ei ole toistaiseksi annet-
tu. Vaikka voimassa olevat maatalousalan 
suuntaviivat noudattavatkin yhteisrahoitetun 
tuen edellytyksiä, toistaiseksi ei ole varmuut-
ta siitä, ovatko uudet suuntaviivat ehdoiltaan 
täysin yhdenmukaiset yhteisrahoitetun tuen 

edellytysten kanssa. 
Samoin kuin voimassa olevassa laissa, lisä-

alueen voisi pykälän 2 momentin mukaan 
myös vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopi-
muksella. Vuokraus luopumistapana olisi 
käytössä kuitenkin vain vuosina 2007 ja 
2008. Maatalouden rakenteen pysyväisluon-
teista parantamista edistää paremmin vuok-
rausten sijasta lisämaan hankintaan ohjaava 
tukijärjestelmä, sillä omistettuja peltoja pide-
tään tutkimustenkin mukaan paremmassa vil-
jelykunnossa kuin vuokrapeltoja. Maatilan 
hallintaa koskevat tilatukijärjestelmän sään-
nökset jäykistävät kuitenkin nykyisin jonkin 
verran peltomaan vuokrauskäytäntöjä. Tä-
män vuoksi äkillinen luopumistavan jättämi-
nen pois luopumistavoista voisi haitata tilan-
pidon jatkuvuuden pitkäjänteistä suunnitte-
lua.  

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin nykyises-
sä luopumistukiasetuksessa oleva säännös 
siitä, että luovutuksensaajan maatilan tulisi 
sijaita sellaisella etäisyydellä lisämaaksi luo-
vutetusta peltoalasta, että yhdysviljely on 
mahdollista. Momentissa rajoitettaisiin luo-
vutuksensaajan maatilan ja lisämaaksi luovu-
tettavan pellon välistä etäisyyttä siten, että 
yhdysviljelyn tulee olla mahdollista. Siinä 
tapauksessa, että maatilojen ja lisäalueiden 
välimatkat osoittautuisivat tilarakenteen kan-
nalta epätarkoituksenmukaisiksi, valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin tarvittaessa sää-
tää enimmäisetäisyydestä. 

17 §. Luopuminen porotalouden harjoitta-
misesta. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
porotalouden harjoittamisesta luopumisesta. 
Säännökset vastaisivat nykyisen luopumis-
tukijärjestelmän ehtoja. Ehdotettu 17 § vas-
taisi voimassa olevan luopumistukilain 9 §:n 
2 momenttia ja 10 §:n 3 momenttia. Pykälän 
1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin porota-
loutta harjoittavan tilan sukupolvenvaihdok-
sesta, joka tapahtuisi luovuttamalla koulutus-
vaatimukset täyttävälle alle 40-vuotiaalle 
luovutuksensaajalle porot ja tarpeelliset tuo-
tantorakennukset ja -rakennelmat. Luovutuk-
sen seurauksena luovutuksensaajalle tulisi 
muodostua valtioneuvoston asetuksella sää-
dettävän vähimmäiskokovaatimuksen täyttä-
vä porokarja. Kuten nykyisin, edellytettäisiin 
vähintään 80 poroa käsittävää porokarjaa. 
Sukupolvenvaihdoksena ei kuitenkaan 3 
momentin mukaan pidettäisi luovutusta sel-
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laiselle luovutuksensaajalle, joka on jo aikai-
semmin ryhtynyt porotalouden harjoittajaksi 
siten, että hänelle on myönnetty porotalouden 
ja luontaiselinkeinojen rahoituslaissa 
(45/2000) tarkoitettu nuoren viljelijän aloi-
tustuki tai sitä vastaava aikaisempien sään-
nösten mukainen käynnistystuki.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin puolestaan lisäporoluovutuksesta. Täl-
löin luopuminen tapahtuisi luovuttamalla po-
rot ennestään porotaloutta harjoittavalle po-
ronomistajalle, jolla olisi MYEL-vakuutus 
poronomistajana ja joka olisi iältään alle 55-
vuotias. Luovutuksen seurauksena luovutuk-
sensaajan porokarjan tulisi kasvaa vähintään 
kahdellakymmenellä porolla. Tässäkään eh-
dotettu ikäraja ei vastaa osarahoitetun tuen 
edellytyksiä ja tulisi rahoitettavaksi ainoas-
taan valtiontukena, mikä sekin edellyttää 
EY:n komission suostumusta. 

Myös porotaloutta harjoittavan luovutuk-
sensaajan olisi 2 momentin mukaan sitoudut-
tava harjoittamaan porotaloutta niin kauan 
kuin luopujalle maksetaan luopumistukea, 
kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan.  
 
4 luku. Yhtiöitä koskevat luopumistavat 

18 §. Sukupolvenvaihdos henkilöyhtiössä. 
Pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännökset 
sukupolvenvaihdosluovutuksesta henkilöyh-
tiössä. Säännöksiä sovellettaisiin tilantee-
seen, jossa maatila on henkilöyhtiön omis-
tuksessa ja hallinnassa. Luopujana voisi olla 
vain vastuunalainen yhtiömies. Luopuminen 
voisi tapahtua yhtiöosuuden luovutuksella, 
jolloin vastuunalainen yhtiömies luovuttaisi 
yhtiöosuutensa sukupolvenvaihdosjatkajan 
ehdot täyttävälle luovutuksensaajalle. Luopu-
jalta edellytettäisiin MYEL-vakuutusta siitä 
toiminnasta, jota luopumisen kohteena ole-
valla tilalla on harjoitettu. Tämä rajaisi luo-
pumistukijärjestelmän piiriin vain maatilata-
louden tuloverolain mukaan verotetut yhtiöt. 
Yhtiöosuuden hankkivalta luovutuksensaajal-
ta edellytettäisiin, että hän täyttää kaikki luo-
vutuksensaajaa koskevat ehdot kuten koulu-
tus- ja asumisvaatimuksen sekä että hän an-
taa henkilökohtaisesti viljelysitoumuksen. 
Maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioi-
taessa otettaisiin huomioon vain luopumisen 
kohteena olevan maatilan omistavan henki-
löyhtiön harjoittama toiminta. Lisäksi luovu-

tuksensaajan tulisi työskentelynsä ja yhtiön 
toiminnan osalta täyttää MYEL-
vakuuttamisen edellytykset luopumisen koh-
teena olevalla maatilalla harjoittamansa maa-
tilatalouden perusteella. Luovutuksensaajan 
tulisi myös sitoutua olemaan luovuttamatta 
yhtiöosuuttaan ja toimimaan yhtiössä vas-
tuunalaisena yhtiömiehenä niin kauan kuin 
luopumistukea maksetaan.  

Pykälän 2 momentissa yhtiöltä edellytettäi-
siin, että se antaa viljelysitoumuksen ja sitou-
tuu pitämään maatilan omistuksessaan ja hal-
linnassaan koko sitoumusajan. Lisäksi yhtiö 
sitoutuisi täyttämään maatilan elinkelpoisuut-
ta koskevan vaatimuksen sekä täyttämään 
maatilan osalta ympäristöä, hygieniaa ja 
eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset.  

Pykälän 3 momentissa mahdollistettaisiin 
sukupolvenvaihdoksen tapahtuminen myös 
kiinteistöluovutuksena siten, että yhtiö luo-
vuttaa omistamansa maatilan 15 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla. Luopujan tulisi tällöin esittää 
selvitys eläkelaitokselle siitä, ettei yhtiö enää 
maatilan luovuttamisen jälkeen harjoita maa-
taloutta. Silloin kun luopuminen tapahtuu 
edellä tarkoitetulla tavalla kiinteistöluovu-
tuksena, muodostaa jatkajalla jo ennestään 
oleva pelto- ja metsäala yhdessä luovutetta-
van kiinteistön kanssa sellaisen maatilatalou-
den harjoittamiseen tarkoitetun kokonaisuu-
den, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena. 
Tällöin elinkelpoisuusarvioinnissa on mene-
teltävä samoin kuin luonnollisten henkilöiden 
välisissä luovutuksissa. 

19 §. Sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä. 
Lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi säännök-
set osakeyhtiömuotoisesta toiminnasta luo-
pumisesta sukupolvenvaihdosluovutuksella. 
Kun maatila on osakeyhtiön omistuksessa, 
luopumistapana pykälän 1 momentin mukaan 
olisi kaikkien osakkeiden luovuttaminen jat-
kajalle tai osakeyhtiön omistaman maatilan 
luovutus kiinteistöluovutuksena. Jatkajan oli-
si täytettävä kaikki 15 §:ssä säädetyt ehdot: 
ikä-, koulutus-, asumisvaatimus sekä annet-
tava viljelysitoumus sekä sitoumus ympäris-
töä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia kos-
kevien vaatimusten täyttämisestä. Maatilan 
taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa 
voitaisiin ottaa huomioon vain osakeyhtiön 
harjoittama maatilatalous tai liitännäistoimin-
ta. Osakeluovutuksissa sekä osakeyhtiö että 
jatkaja antaisivat viljelysitoumuksen. Osake-
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yhtiö antaisi sitoumuksen siitä, että se pitää 
maatilan omistuksessaan ja hallinnassaan ko-
ko sitoumusajan ja jatkaja puolestaan sitou-
tuisi siihen, että hänellä on yksin tai yhdessä 
puolisonsa kanssa määräämisvalta osakeyh-
tiössä koko sitoumusajan, kuitenkin vähin-
tään viiden vuoden ajan. Lisäksi osakeyhtiö 
sitoutuisi täyttämään maatilan elinkelpoisuut-
ta koskevan vaatimuksen sekä täyttämään 
maatilan osalta ympäristöä, hygieniaa ja 
eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. 
Luovutuksensaajan tulisi täyttää luopumisen 
kohteena olevalla tilalla MYEL-
vakuuttamisen edellytykset osakeyhtiömuo-
toisen toiminnan vakuuttamisen osalta.  

Luovutuksensaajan tulisi sitoutua pitämään 
omistuksessaan osakeyhtiössä määräysvallan 
tuottavan määrän osakkeita niin kauan kuin 
luopumistukea maksetaan, kuitenkin vähin-
tään viiden vuoden ajan. Määräysvalta olisi 
jatkajalla, jos hän omistaa yksin tai yhdessä 
aviopuolisonsa kanssa yli puolet yhtiön osa-
ke-pääomasta tai osakkeiden tuottamasta ää-
nivallasta. Edellyttämällä koko osakekannan 
luovuttamista luopuja olisi samassa asemassa 
kuin maatilan omistajat, joiden kaikkien on 
luovutettava osuutensa, jotta joku tai jotkut 
osakkaista saisivat luopumistukea. Toisaalta 
tilanpidon jatkajalta ei vaadittaisi kuin mää-
räysvallan säilyttämistä vähintään viiden 
vuoden ajan, koska se varmistaa maatalouden 
harjoittamisen jatkumisen maatilalla. Maati-
laluovutuksissakaan ei edellytetä, että maati-
la säilyy sitoumusajan täysin samana, kun 
vain sitoumuksia noudatetaan.  

Paitsi osakeluovutuksena, luopuminen voi-
si tapahtua myös siten, että osakeyhtiö luo-
vuttaa 15 §:ssä säädetyllä tavalla maatilan 
pellot ja tuotantorakennukset jatkajalle. Luo-
vutettuaan osakeyhtiön omistaman, luopumi-
sen kohteena olevan maatilan osakeluovutuk-
sena tai kiinteistöluovutuksena, luopuja ei 
saisi jatkaa toimintaansa muissakaan maata-
lousosakeyhtiöissä vastoin ehdotetun uuden 
lain 7 §:ssä tarkoitettua kaupallisen maata-
louden harjoittamiskieltoa. Maatilan talou-
dellinen elinkelpoisuus arvioidaan kuten 
edellä 18 §:n yhteydessä on selostettu kiin-
teistöluovutusten osalta. 

20 §. Sukupolvenvaihdosluovutus henkilö-
yhtiölle. Lakiin ehdotetaan otettavan sään-
nökset siitä, että maatila voitaisiin luovuttaa 
kiinteistöluovutuksena suoraan henkilöyhti-

ölle. Henkilöyhtiön osalta kenelläkään yh-
tiömiehistä ei ole määräysvaltaa yhtiössä ell-
ei yhtiösopimuksessa ole toisin sovittu. Tä-
män vuoksi tulisi edellyttää, että luovutuk-
sensaajana olevan henkilöyhtiön vastuunalai-
set yhtiömiehet täyttäisivät kaikki luovutuk-
sensaajaa koskevat ehdot ja olisivat ottaneet 
tai ottaisivat sukupolvenvaihdoksen myötä 
toiminnastaan MYEL-vakuutuksen. Si-
toumuksen osalta edellytettäisiin, että yhtiö 
sitoutuisi pitämään maatilan omistuksessaan 
ja hallinnassaan koko sitoumusajan, kuiten-
kin vähintään viisi vuotta. Sekä henkilöyhtiö 
että vastuunalaiset yhtiömiehet antaisivat vil-
jelysitoumuksen sekä sitoumuksen täyttää 
maatilan osalta elinkelpoisuutta koskeva vaa-
timus sekä ympäristöä, hygieniaa ja eläinten 
hyvinvointia koskevat vaatimukset. Yhtiö-
miehet puolestaan sitoutuisivat pitämään yh-
tiöosuutensa itsellään koko sitoumusajan, 
kuitenkin vähintään viisi vuotta. 

21 §. Sukupolvenvaihdosluovutus osakeyh-
tiölle. Lakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset siitä, että myös maataloutta harjoitta-
va osakeyhtiö voisi tietyin edellytyksin olla 
luovutuksensaajana sellaisessa sukupolven-
vaihdoksessa, jossa luovutuksen kohteena on 
maatilaan kuuluvat pellot ja tuotantoraken-
nukset kiinteistöluovutuksena. Osakeyhtiössä 
edellytettäisiin määräysvallan omaavilta 
osakkailta luopumistukiehtojen täyttämistä. 
Ehdot täyttävällä luovutuksensaajalla tulisi 
olla yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa mää-
räysvalta yhtiössä. Ehdot täyttävän luovutuk-
sensaajan tulisi myös täyttää MYEL-
vakuuttamisen edellytykset. Määräysvallalla 
tarkoitettaisiin sitä, että luovutuksensaaja 
omistaisi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa 
vähintään yli puolet yhtiön osakepääomasta 
tai osakkeiden äänimäärästä ja toimisi yhti-
össä johtavassa asemassa.  

Koska maatila tai peltomaa siirtyisi yhtiön 
omistukseen, tulisi yhtiön sitoutua pitämään 
maatila tai hankkimansa peltomaa omistuk-
sessaan ja hallinnassaan sekä antaa vilje-
lysitoumus niin kauan kuin luopumistukea 
maksetaan, kuitenkin vähintään viideksi 
vuodeksi. Lisäksi yhtiön tulisi sitoutua täyt-
tämään maatilan osalta elinkelpoisuutta sekä 
ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvoin-
tia koskevat vaatimukset. Ehdot täyttävä 
luonnollinen henkilö antaisi lisäksi yhtiön 
puolesta henkilökohtaisen viljelysitoumuksen 
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ja sitoutuisi pitämään määräysvallan osake-
yhtiössä koko sitoumusajan, kuitenkin vähin-
tään viisi vuotta. Luovutus olisi mahdollista 
tehdä myös luonnolliselle henkilölle perustet-
tavan osakeyhtiön lukuun. Tällöin luovutuk-
sensaajan olisi annettava yhtiötä koskevat si-
toumukset perustettavan yhtiön lukuun sekä 
sitouduttava täyttämään luovutuksensaaja 
koskevat muut ehdot.  

 
5 luku. Eri luopumistapoja koskevat 

yhteiset säännökset 

22 §. Luovutustavat. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi niistä luovutustavoista, joilla 
luopuminen voi tapahtua. Pellon ja tuotanto-
rakennusten luovutus voisi kuten nykyisinkin 
tapahtua kaupalla, lahjalla tai vaihdolla muu-
hun kuin maa- ja metsätalousmaahan. Kun 
luopujana on leski, luovutuksena pidettäisiin 
myös lesken ja perillisten välistä ositusta ja 
perinnönjakoa. Lisämaavuokrauksen tulisi 
tapahtua vähintään kymmenen vuoden ajaksi 
tehdyllä vuokrasopimuksella. Porotaloudessa 
luovutus voisi tapahtua kaupalla tai lahjalla. 
Tältä osin ehdotetun pykälän säännökset vas-
taavat voimassa olevan luopumistukilain 
säännöksiä. Sen sijaan ehdotetun lain 18 §:n 
1 momentissa ja 19 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu osakkeiden tai yhtiöosuuden luovutta-
minen voisi tapahtua ainoastaan kaupalla tai 
lahjalla. Luopumistapa on uusi eikä sen toi-
meenpanosta ole vielä kokemusta. Osakkei-
den muita luovutustapoja ei ole tarkoituk-
senmukaista ottaa vielä mukaan tukijärjes-
telmään. 

23 §. Luovutuksensaajien lukumäärä. 
Lainkohdassa ehdotetaan säädettäväksi luo-
vutuksensaajien enimmäislukumäärästä. Ku-
ten voimassa olevan luopumistukilain mu-
kaan, luovutuksensaajia voisi olla enintään 
kaksi ja lisäksi heidän puolisonsa, jotka 
kaikki yhdessä ovat luovutuksensaajina sil-
loin, kun maatila tai pellot luovutetaan kiin-
teistöluovutuksena.  Luovutuksensaajien olisi 
tällöin pidettävä pellot jakamattomina omis-
tuksessaan ja hallinnassaan. Osakeyhtiön 
osakkeiden luovutus voisi tapahtua sen sijaan 
vain yhdelle luovutuksensaajalle ja hänen 
puolisolleen. Luovutuksensaajien olisi täytet-
tävä kaikki edellytykset. Jos kuitenkin luovu-
tuksensaajina olisivat aviopuolisot, riittäisi 
että toinen puolisoista täyttää edellytykset. 

Tällöin aviopuolisoiden tulisi antaa sitoumus 
siitä, että tilan pellot pidetään jakamattomina 
puolisoiden omistuksessa ja hallinnassa.  
Vastaavasti osakeluovutuksissa puolisoiden 
tulisi sitoutua pitämään omistuksessaan luo-
vutuksensaajille määräysvallan tuotava mää-
rä osakkeita niin kauan kuin luopumistukea 
maksetaan, kuitenkin vähintään viiden vuo-
den ajan.  

24 §. Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen 
viljeltäväksi. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi mahdollisuudesta poikkeustapauksissa 
jakaa maatila luopumisen yhteydessä myös 
sukupolvenvaihdoksissa. Säännös olisi uusi. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tietyistä 
erityistilanteista, joissa vaatimusta tilan luo-
vuttamisesta useammalle luovutuksensaajalle 
yhdessä viljeltäväksi ei pidettäisi maatalou-
den rakennekehityksen kannalta tarkoituk-
senmukaisena. Tällaisina syinä tulisivat lä-
hinnä kysymykseen toisistaan etäällä sijait-
sevat maatilat, joiden yhdysviljely ei olisi 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon maa-
tilojen eri tuotantosuuntien tarkoituksenmu-
kaiseen kehittämiseen vaadittava erikoistu-
minen, yrittäjäperheen ja muun työvoiman 
työpanoksen tarkoituksenmukainen kohden-
taminen tai maatalouden kannattavuuden pa-
raneminen tilusten ja rakennusten käytön te-
hostumisen vuoksi. Luopujien maatila voi 
käsittää kaksi tai useamman alun perin eril-
listä maatilaa siten, että tilat sijaitsevat toisis-
taan etäällä, ovat syntyhistorialtaan erilliset, 
tiloilla on omat asuin- ja tuotantorakennukset 
ja tilakokonaisuudet täyttävä erikseenkin 
luovutettuina maatilan taloudellista elinkel-
poisuutta koskevan edellytyksen. Tällaisten 
tilojen tilakokonaisuuksien luovuttaminen 
erikseen viljeltäväksi ehdot täyttäville tilan-
pidonjatkajille olisi perusteltua sallia. Lisäksi 
ehdotettaisiin, että silloin kun kysymyksessä 
on tuotannoltaan huomattavan laaja tilakoko-
naisuus, ei edellytettäisi maatilakokonaisuu-
den yhdessä viljelemistä, jos siitä on erotet-
tavissa useampia elinkelpoisia maatiloja, joil-
la olisi kullakin tuotantosuunnan kannalta 
tarpeelliset rakennukset. Tällöin edellytettäi-
siin, että kunkin maatilan yritystulo olisi 
kolminkertaisesti se, mitä edellytetään 
15 §:ssä tarkoitetulta taloudellisesti elinkel-
poiselta maatilalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin, että kunkin tila-
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kokonaisuuden osalta maatilan yritystoimin-
nan tulon tulisi olla vähintään 30 000 euroa 
viideltä luovutusta seuraavalta kalenterivuo-
delta. Valtioneuvoston asetuksella säädettäi-
siin, että yritystoiminnan tulosta olisi maata-
louteen kohdistuvina poistoina vähennettävä 
kuitenkin kunakin vuonna vähintään 5 000 
euroa. Yritystoiminnan tulo arvioitaisiin luo-
vutuksensaajien toimittamilla selvityksillä ja 
yritystulon laskennassa noudatettaisiin samo-
ja periaatteita kuin 15 §:n mukaisessa maati-
lan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioin-
nissa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
maatilojen luovutuksiin sovelletaan myös, 
mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään luo-
vutuksista aviopuolisoille.  

25 §. Porotalouden sukupolvenvaihdos-
luovutus useammalle luovutuksensaajalle. 
Pykälässä säädettäisiin sukupolvenvaihdos-
ten toteuttamisesta porotaloudessa siten, että 
porokarja luovutetaan erikseen useammalle 
luovutuksensaajalle. Säännös vastaisi 
24 §:ää. Sukupolvenvaihdosluovutuksessa 
voisi olla yhtä useampi luovutuksensaaja, jos 
kullekin muodostuu porokarja, joka täyttää 
valtioneuvoston asetuksella säädettävän vä-
himmäismäärän. Valtioneuvoston asetuksella 
on tarkoitus säätää, että porokarjan tulisi olla 
luovutuksen jälkeen kullakin luovutuksen-
saajalla vähintään 150 poron suuruinen.  

26 §. Luopumisen kohteena oleva maatila 
ja sallitut pidätykset. Kuten voimassa olevas-
sa luopumistukilaissa, pykälässä edellytettäi-
siin, että luopumisen tulisi koskea maatilan 
koko peltomaata. Samoin muissa kuin suku-
polvenvaihdosluovutuksissa olisi oikeus jät-
tää luopumisen ulkopuolelle talousrakennuk-
set sekä omassa taloudessa tarvittavien puu-
tarha- ja kasvitarhatuotteiden viljelemistä tai 
asuinrakennuksen rakentamista varten pelto-
alue, joka saisi olla enintään 10 prosenttia 
luopumisen kohteena olevasta peltoalasta. 
Pidätetty alue ei kuitenkaan voisi olla suu-
rempi kuin yksi hehtaari. 

27 §. Luopujan velvollisuus luopua kaikes-
ta peltomaasta. Lainkohdassa ehdotetaan 
säädettäväksi luopujan ja hänen aviopuo-
lisonsa velvollisuudesta luopua mahdollisesta 
muustakin peltomaasta kuin luopumisen koh-
teena olevan maatilan peltomaasta. Säännös 
vastaa voimassa olevan luopumistukilain eh-
toja. Lisäksi ehdotetaan, että luopujan tulisi 

luopua lakiehdotuksessa säädettävällä tavalla 
myös yhtiömuodossa harjoitetun maatalou-
den rinnalla omaan tai yhteiseen lukuun vil-
jellystä hänen tai hänen puolisonsa omista-
masta peltomaasta. Säännöksen avulla var-
mistettaisiin, että luopuja lopettaa kaiken 
kaupallisen maatalouden harjoittamisen. 

 
6 luku. Luopumistuen määräytyminen 

28 §. Luopumistuen osat. Lainkohdassa 
säädettäisiin luopumistuen osista. Kuten 
voimassa olevassa laissa, luopumistuki muo-
dostuisi perusmäärästä ja täydennysosasta. 
Perusmäärän suuruus määräytyisi MYEL:n 
mukaisen työtulon perusteella. 

29 §. Perusmäärän määräytyminen. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi luopumistuen 
perusmäärän määräytymisestä. Pääsääntöi-
sesti perusmäärä määräytyisi kuten se 
MYEL:n mukainen työkyvyttömyyseläke, 
jonka luopuja saisi, jos hän luopumishetkellä 
tulisi työkyvyttömäksi. Tilan hallintaoikeu-
den siirtymähetki olisi se hetki, jonka perus-
teella luopumistuen suuruus lasketaan. Luo-
pumistuen perusmäärässä otettaisiin huomi-
oon kuten nykyisinkin tulevan ajan eläke eli 
eläkeoikeus luopumisajankohdasta 63-
vuoden ikään saakka laskettuna. Luopumis-
tuen perusmäärässä ei kuitenkaan otettaisi 
huomioon palkattomilta ajoilta kertynyttä 
eläketurvaa eikä myöskään alle kolmevuoti-
aan lapsen hoidon ajalta tai opiskelun ajalta 
karttunutta etuutta. Mainittuja etuuksia ei 
otettaisi huomioon myöskään tulevan ajan 
eläkkeen perusteena olevissa ansioissa. 
Myöskään muusta toiminnasta kuin maatalo-
usyrittäjätoiminnasta karttunutta eläketurvaa 
ei otettaisi huomioon luopumistukea määrät-
täessä, eikä muun toiminnan ansioita otettaisi 
myöskään huomioon tulevan ajan eläkkeessä. 
Edellä mainituista etuuksista ja muusta työs-
kentelystä karttuneen eläketurvan luopuja 
saisi vanhuuseläkkeelle siirtyessään, mutta ei 
maatalouden rakenteen parantamiseksi tapah-
tuvan elinkeinotoiminnasta luopumisen yh-
teydessä. Jos luopuja olisi saanut ennen luo-
pumista työkyvyttömyyseläkettä kuntoutus-
tukena, sovellettaisiin TYEL 80 §:ssä olevaa 
säännöstä eläkkeen määräytymistä entisin pe-
rustein, kuitenkin siten, että palkattomilta 
ajoilta kertynyttä eläketurvaa eikä myöskään 
alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ajalta tai 



 HE 34/2006 vp  
  
 

41

opiskelun ajalta karttunutta etuutta otettaisi 
huomioon perusmäärää määrättäessä. Luo-
pumistuen perusmäärään sovellettaisiin työn-
tekijän eläkelain säännöksiä ensisijaisten 
etuuksien kuten luopujan saamien tapaturma-
eläkkeiden vaikutuksesta eläkkeen määrään. 
Lisäksi luopumistuen perusmäärään liitettäi-
siin lapsikorotus samoin edellytyksin kuin 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisissa 
eläkkeissä. 

30 §. Osatyökyvyttömyyseläkettä saavan 
perusmäärä. Lainkohdassa säädettäisiin osa-
työkyvyttömyyseläkettä saavan luopujan 
luopumistuen määräytymisestä. Luopumis-
tuen perusmäärä olisi tällöin luopujan saama 
maatalousyrittäjien eläkelain mukainen osa-
työkyvyttömyyseläke täyden työkyvyttö-
myyseläkkeen suuruisena. Palkattomilta 
ajoilta karttunut eläkkeen osa maksettaisiin 
kuitenkin edelleen osaeläkkeen suuruisena, 
koska myöskään 29 §:n mukaisessa luopu-
mistuen perusmäärässä ei oteta huomioon 
palkattomilta ajoilta karttunutta eläketurvaa.  
Osatyökyvyttömyyseläke muutettaisiin luo-
pumistuen perusmääräksi siitä ajankohdasta 
lukien, jona luopumistukea alettaisiin kaik-
kien luopumistuen suorittamisen edellytysten 
täytyttyä maksaa. MYEL-osatyökyvyttö-
myyseläkkeen maksaminen lakkaisi edellä 
mainittuun ajankohtaan.  

31 §. Luopumistuen täydennysosa. Pykä-
lässä säädettäisiin luopumistuen täydenny-
sosan määräytymisestä. Kuten voimassa ole-
vassa luopumistukilaissa, luopumistuen täy-
dennysosa olisi pääsääntöisesti yhtä suuri 
kuin kansaneläkelain mukaan määräytyvä 
työkyvyttömyyseläke, jonka luopuja saisi 
luopumishetkellä. Ehdotettu säännös vastaa 
muiltakin osin nykyisen luopumistukijärjes-
telmän säännöksiä. Avopuolisoa koskevat 
säännökset määräytyisivät ehdotetun lain 
5 §:n 2 momentin perusteella. Aviopuolisoi-
den osalta ei myöskään sovellettaisi kansan-
eläkelain säännöksiä aviopuolisoiden erillään 
elämisestä ja sen vaikutuksesta eläkkeen 
määrään. Kuten voimassa olevassa laissa, 
täydennysosaan ei sovellettaisi eläkkeen 
määrän suhteuttamista Suomessa asuttuun 
aikaan koskevia säännöksiä. Voimassa ole-
vassa luopumistukilaissa on säädetty, että 
täydennysosaa määrättäessä sovelletaan kan-
saneläkelain 26 §:n 5 momenttia sellaisena 
kuin se oli voimassa kansaneläkelain muut-

tamisesta annetun (547/1993) tullessa voi-
maan. Mainitun lainkohdan mukaan kansan-
eläkkeen lisäosaa määrättäessä voitiin ottaa 
huomioon kokonaan tai osittain 26 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja etuuksia vastaava, 
vieraasta valtiosta maksettava jatkuva etuus. 
Lain 26 §:n 1 momentissa on lueteltu erilai-
sia jatkuvia etuuksia kuten vakuutetun jatku-
vasti saama työ- tai virkasuhteeseen taikka 
yrittäjä- tai luottamustoimintaan perustuva 
eläke sekä tapaturmaeläke.  

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä 
lakiehdotus kansaneläkelaiksi (HE 
209/2005). Ehdotetun lain 23 §:n 1 momen-
tissa on lueteltu kansaneläkkeeseen vaikutta-
vat eläketulot. Lainkohdan 1 momentissa esi-
tetty henkilön jatkuvasti saamien etuuksien 
luettelo vastaa pitkälti ennen vuotta 1993 
voimassa olleen kansaneläkelain 26 §:n 
1 momenttia. Koska Suomessa asuttua aikaa 
koskevia säännöksiä ei sovellettaisi, lainkoh-
dassa ehdotetaan nimenomaisesti säädettä-
väksi, että luopumistuen täydennysosaa mää-
rättäessä otettaisiin huomioon kansaneläke-
lain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkettä 
vastaava ulkomailta maksettava jatkuva eläke 
tai korvaus.  

Luopumistuen täydennysosan määrää ei 
tarkistettaisi sen myöntämisen jälkeen muu-
toin kuin sen johdosta, että luopuja solmisi 
avioliiton tai että hänen avioliittonsa purkau-
tuisi.  

 
7 luku. Luopumistuen hakeminen ja 

päätökset 

32 §. Luopumistuen hakeminen. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin ajankohdasta, jol-
loin luopumistukea tulee hakea. Luopumis-
tukea voisi hakea aikaisintaan vuotta ennen 
ehdotetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisen 
luopumistuen saamista koskevan iän täyttä-
mistä. Sen jälkeen kun hakemus olisi tehty ja 
luopuja saanut myönteisen ehdollisen pää-
töksen luopumistuesta, luopuminen voisi ta-
pahtua jo ennen 8 §:n 1 momentin mukaisen 
luopumisiän täyttämistä. Edellä mainittu jär-
jestelyaika mahdollistaisi sukupolvenvaih-
doksen ja lisämaaluovutuksen nykyistä jous-
tavamman toteuttamisen siten, että yksilölli-
set tilakohtaiset olosuhteet voitaisiin ottaa 
huomioon. Luopumistukea ei kuitenkaan 
suoritettaisi järjestelyaikana, vaan vasta ai-
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kaisintaan sen jälkeen, kun luopuja on täyttä-
nyt kyseisen luopumistavan edellyttämän 
luopumistuen saamista koskevan iän. Voi-
massa olevan luopumistukilain 5 §:n mukaan 
luopumisen on voinut toteuttaa vasta luopu-
misiän täyttämisen jälkeen. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
myös hakemuksesta ja sen allekirjoittamises-
ta sekä hakemukseen liitettävistä, luovutuk-
sensaajien allekirjoitusta edellyttämistä luo-
vutuskirjan luonnoksista tai esisopimuksista 
ja sitoumuksista. Ehdotetut säännökset vas-
taavat voimassa olevan luopumistukilain 
edellytyksiä siten, että säännökseen on lisätty 
lähinnä yhtiömuotoista luopumista koskevat 
viittaukset ehdotetun lain asianomaisiin 
säännöksiin.  Pykälän 4 momentissa säädet-
täisiin yleisesti hakijan velvollisuudesta antaa 
eläkelaitokselle luopumistukiasian käsittele-
mistä ja ratkaisemista varten tarvittavat tie-
dot. 

33 §. Hakemukseen liitettävät selvitykset. 
Lainkohdassa säädettäisiin niistä selvityksis-
tä, jotka on liitettävä luopumistukihakemuk-
seen, jotta eläkelaitos pystyy tutkimaan haki-
jan oikeuden luopumistukeen. Lukuun otta-
matta yhtiöitä koskevia selvityksiä vaaditta-
vat asiakirjat vastaavat nykyistä käytäntöä. 
Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan eläkelaitos 
voisi tarvittaessa edellyttää muitakin kuin 
lainkohdassa nimenomaisesti mainittuja sel-
vityksiä, jos ne ovat asian selvittämiseksi 
tarpeen. 

34 §. Hakemuksen vireilletulo. Pykälässä 
säädettäisiin hakemuksen vireilletulosta ja 
toimittamisesta eläkelaitokselle. Säännös 
vastaa voimassa olevan luopumistukilain 
säännöksiä. Pykälän 1 momentin mukaan 
luopumistukihakemus olisi toimitettava kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka 
toimialueella maatila sijaitsee. Tämän olisi 
toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen 
eläkelaitokselle. Vireilletuloajankohdaksi 
katsottaisiin päivä, jona hakemus on saapu-
nut maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tältä 
osin sovellettaisiin hallintolain (434/2003) 
18 §:ää.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta toimittaa hakemusasiakirjat 
myös sille työvoima- ja elinkeinokeskuksel-
le, jonka toimialueella maatila sijaitsee, taik-
ka eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle 
asiamiehelle. Tällöinkin hakemus katsottai-

siin tulleen vireille sen mukaan, mikä näistä 
toimijoista on ensiksi vastaanottanut sen. 
Hakemusasiakirjat ensiksi vastaanottaneen 
olisi toimitettava ne viipymättä kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle lausuntoa var-
ten. Vireille tulo voisi kuitenkin 4 momentin 
mukaan siirtyä, jos 3 momentissa tarkoitetuin 
tavoin pyydettyä lisäselvitystä ei kohtuulli-
sessa määräajassa toimiteta sen pyytäjälle.  

35 §. Lausunnot. Pykälässä säädettäisiin 
hakemuksesta annettavista lausunnoista. 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen olisi 
aina annettava lausunto luopumistuen saami-
sen edellytysten täyttymisestä. Tulkinnanva-
raisissa tilanteissa eläkelaitos voisi pyytää 
työvoima- ja elinkeinokeskukselta tai Palis-
kuntain yhdistykseltä lausunnon. Ehdotettu 
säännös vastaa voimassa olevan luopumistu-
kilain 35 §:ää, mutta siihen ei sisälly valitus-
kieltoa, koska kysymyksessä ei ole asian rat-
kaisu. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
tarvittaessa säätää tarkemmin menettelystä 
lausuntoja annettaessa.  

36 §. Ehdollinen päätös. Lainkohdassa 
säädettäisiin luopumistukihakemuksen joh-
dosta annettavasta ehdollisesta päätöksestä. 
Koska luopumistukea on haettava ennen luo-
pumista, pääsääntöisesti päätökset luopumis-
tuesta annetaan luovutusasiakirjan luonnok-
sen tai esisopimuksen perusteella. Tältä osin 
lainkohdassa ei ehdoteta muutosta voimassa 
olevaan luopumistukilakiin nähden. Luopu-
mistuen saamiseen liittyy monia edellytyksiä 
ja ehtoja. Kaikkien edellytysten ei ole tarvin-
nut täyttyä vielä päätöstä annettaessa. Siksi 
kaikki näiden edellytysten täyttymistä koske-
vat ehdot samoin kuin ne ehdot, jotka koske-
vat tuen suorittamisen edellytyksiä, olisi 
mainittava eläkelaitoksen antamassa päätök-
sessä. Lainkohdassa säädettäisiin erikseen 
velvollisuudesta sisällyttää päätökseen ehto, 
jonka mukaan 4 §:ssä tarkoitettu luopuminen 
olisi toteutettava ja eläkelaitokselle toimitet-
tava luonnosta tai esisopimusta vastaava luo-
vutuskirja kahdentoista kuukauden kuluessa 
päätöksen antamisesta. Ehdollinen päätös 
raukeaisi, jos lopullista luopumista ei olisi to-
teutettu sanotussa määräajassa. Maatilan hal-
lintaoikeuden tulisi siten siirtyä viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluessa etukäteis-
päätöksen antamisesta luovutuksensaajalle. 
Ehdollisella päätöksellä ilmoitettaisiin myös 
arvio luopumistuen määrästä. Toisin kuin 
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voimassa olevassa luopumistukilaissa luo-
pumistuen määrän kannalta ei olisi enää rat-
kaisevaa ehdollisen päätöksen antamiskuu-
kausi, vaan se ajankohta, jolloin luopuminen 
tosiasiallisesti tapahtuu.  

37 §. Päätös luopumistuen määrästä. Kos-
ka ehdollisella päätöksellä ilmoitettaisiin 
vain arvio luopumistuen määrästä, pykälässä 
ehdotetaan, että luopumistuen saajan tulisi 
saada valituskelpoinen päätös luopumistuen 
lopullisesta määrästä. Päätös voitaisiin antaa 
erikseen tai luopumistuen maksamisen aloit-
tamista koskevan päätöksen yhteydessä. Vas-
taava säännös sisältyy voimassa olevaan luo-
pumistukilakiin. Eläkelaitos antaisi päätök-
sen myös osatyökyvyttömyyseläkkeen muut-
tumisesta luopumistueksi. 

38 §. Luopumistuen maksaminen. Lainkoh-
dassa säädettäisiin siitä ajankohdasta, josta 
lukien luopumistukea voidaan aikaisintaan 
alkaa suorittaa luopujalle. Luopumistukea 
alettaisiin maksaa luopumishetkestä alkaen 
edellyttäen, että kaikki luopumistuen saami-
sen edellytykset täyttyvät tuolloin. Jos jokin 
edellytyksistä ei täyty, maksun alkaminen 
siirtyy siihen asti, kunnes eläkelaitokselle on 
toimitettu selvitys edellytyksen täyttymisestä. 
Luopumistukea ei kuitenkaan maksettaisi va-
jaalta kuukaudelta. Jotta luopuja tietäisi mil-
loin tuen maksu alkaa, eläkelaitos antaisi sii-
tä erikseen päätöksen. Myös ehdotetut sään-
nökset vastaavat voimassa olevaa luopumis-
tukilakia lukuun ottamatta yhtiöitä koskevia 
lisäsäännöksiä. Pykälä vastaisi pääosin voi-
massa olevan luopumistukilain 22 §:ää. 

39 §. Päätöksen tiedoksianto. Kuten voi-
massa olevan luopumistukilain mukaan, py-
kälän mukaan eläkelaitoksen tulisi antaa pää-
tös tiedoksi lähettämällä se vastaanottajalle 
hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Pää-
töksestä tulisi antaa tieto työvoima- ja elin-
keinokeskukselle sekä kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle sekä Paliskuntain yhdis-
tykselle silloin, kun luopujana on porotalou-
den harjoittaja.  

40 §. Eläkelaitoksen ilmoitusvelvollisuus. 
Lainkohdassa säädettäisiin eläkelaitoksen il-
moitusvelvollisuudesta niille luovutuksensaa-
jille, jotka ovat antaneet luovutuksensaajilta 
edellytettävät sitoumukset. Lisäksi, jos luo-
puminen tapahtuu 18—21 §:ssä säädetyin ta-
voin, ilmoitus olisi annettava myös lainkoh-
dissa tarkoitetulle yhtiölle. Eläkelaitoksen 

olisi ilmoitettava sitoumusajan pituudesta se-
kä siitä, että sitoumus ei ole tullut voimaan, 
jos luopumistukihakemus on hylätty. Ilmoi-
tusvelvollisuutta koskevat säännökset sisäl-
tyvät myös nykyisin voimassa olevaan luo-
pumistukilakiin. 

41 §. Eläkkeen saaminen ja karttuminen 
luopumistukiajalta. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi eläkkeen saamisesta ja toisaalta 
eläkkeen karttumisesta siltä ajalta, jolta luo-
pujalle suoritetaan luopumistukea. Pykälän 
1 ja 2 momentin mukaan sanotulta ajalta luo-
pumistuen saajalla ei olisi oikeutta saada elä-
kettä maatalousyrittäjien eläkelain nojalla. 
Luopumistuki ei kuitenkaan estäisi eläkeoi-
keuden syntymistä muiden työeläkelakien 
nojalla. Luopumistuen suorittamisen alettua 
luopujalle ei voisi kuitenkaan karttua siltä 
ajalta, jolta luopumistukea maksetaan, uutta 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaista elä-
keturvaa. Siltä ajalta, jolloin luopumistuen 
maksaminen ei olisi vielä alkanut esimerkiksi 
sen johdosta, että luopuja on saanut niin sa-
notun uinuvan luopumistukioikeuden, luo-
puja olisi kuitenkin mahdollista vakuuttaa 
MYEL:n mukaisesti perheenjäsenenä luo-
pumistuen uinumisajalta hänen palkkaa vas-
taan tekemästään työstä. Vuoden 2005 alusta 
voimaan tulleen työeläkeuudistuksen keskei-
senä periaatteena on, että kaikesta ansio-
työstä tulisi karttua eläkettä. Tämän vuoksi 
olisi perusteltua, että siltä ajalta, jolta luopu-
jan toimeentulo ei ole vielä turvattu luopu-
mistuella, hän saisi MYEL:ssä tarkoitettuna 
perheenjäsenenä työskentelystään eläketur-
vaa. Edellä mainittua työtä tekevää henkilöä 
ei voi vakuuttaa minkään muunkaan työelä-
kelain mukaan, minkä vuoksi työskentelystä 
ei karttuisi lainkaan eläkettä. Luopujan työs-
kentelyn perheenjäsenenä olisi kuitenkin ol-
tava siinä määrin vähäistä, että pääasiallisen 
vastuu tilanpidonhoidosta säilyy luovutuk-
sensaajalla. Uinuvalla luopumistuella olevaa 
ei sen sijaan voitaisi MYEL-vakuuttaa yrit-
täjäasemassa olevana, koska se olisi luopu-
misen jälkeen luopujaa sitovan kaupallisen 
maatalouden harjoittamiskiellon vastaista. 
Uinumisajalta karttuneen eläketurvan luopuja 
saisi siinä vaiheessa, kun hänelle myönnetään 
vanhuuseläke, koska luopumistuen perus-
määrän suuruus määräytyy luopumishetken 
perusteella.   

Pykälän 3 momentin mukaan siltä ajalta, 
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jolloin luopumistukea ei olisi vielä alettu 
maksaa, luopujalle karttuisi työskentelystä 
muissa ansiotöissä eläketurvaa työntekijän 
eläkelain 3 §:ssä säädettyjen työeläkelakien 
mukaisesti ikään sidottujen karttumaprosent-
tien mukaisesti. Edellä sanottu koskisi muun 
muassa uinuvalla luopumistuella olevia sekä 
niitä luopujia, jotka haluavat luopumisen jäl-
keen vielä jatkaa muissa ansiotöissään ja joil-
le ei sen johdosta vielä suoriteta luopumistu-
kea. Jos luopumistuen maksaminen alkaisi 
lain 38 §:n edellytysten täyttyessä, eläkettä 
karttuisi eläkkeellä olevan henkilön työsken-
telystään saaman karttumaprosentin mukaan 
eli 1,5 prosenttia vuodessa.  

42 §. Luopumistuen perusmäärän muuttu-
minen vanhuuseläkkeeksi. Voimassa olevan 
luopumistukilain mukaan luopumistuen pe-
rusmäärä muuttuu samansuuruiseksi 
MYEL:n mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi luo-
pujan täytettyä 65 vuotta. Pykälän 1 ja 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi luopu-
mistuen perusmäärän muuttamisesta saman-
suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan 
kuukauden alusta lukien, jona luopuja täyttää 
63 vuotta. Myös työeläkelakien mukainen 
työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-
keeksi samasta ajankohdasta lukien. Luopu-
mistuen perusmäärää määrättäessä ei ole 
otettu huomioon palkattomista etuuksista 
karttunutta eläketurvaa eikä osatyökyvyttö-
myys-eläkkeellä olevien luopujien osalta sitä 
eläketurvaa, jonka he ovat kartuttaneet osa-
työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan. Edellä 
mainittu eläkekarttuma lisättäisiin mainittuun 
vanhuuseläkkeeseen, jos luopumistuensaajal-
le on karttunut mainittua eläketurvaa.  

Pykälän 3 momentin mukaan luopujan ha-
kemuksesta hänelle voitaisiin myöntää myös 
muiden työeläkelakien mukaan karttunut elä-
keturva samassa yhteydessä, kun luopumis-
tuen perusmäärä muutetaan vanhuuseläk-
keeksi. Koska muun eläketurvan myöntämi-
sestä on seurauksena luopumistuen täyden-
nysosan lakkauttaminen, edellytettäisiin, että 
eläkkeensaajan on haettava muiden työeläke-
lakien mukaista vanhuuseläkettä erikseen. 
Muiden työeläkelakien mukaisen vanhuus-
eläkkeen maksamisen aloittamisajankohtaan 
sovellettaisiin kyseessä olevien työeläkelaki-
en säännöksiä vanhuuseläkkeen hakemisesta 
ja maksamisen aloittamisesta. Perusmäärän 
muuttuessa vanhuuseläkkeeksi sovellettaisiin 

myös työntekijän eläkelain 82—83 §:n sään-
nöksiä elinaikakertoimesta. Säännöksen tar-
koituksena on eläketurvan sopeuttaminen 
yleisen eliniän muutokseen.  Kun MYEL- 
työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-
keeksi, eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, 
joka on vahvistettu sille vuodelle, jona maa-
talousyrittäjä täyttää 62 vuotta. Elinaikaker-
roin annetaan vuosittain sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella. Elinaikakerrointa on 
tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuon-
na 2010 ja sen jälkeen alkaviin vanhuuseläk-
keisiin. Elinaikakerroin vahvistetaan ensim-
mäisen kerran vuonna 2009.  MYEL-
työkyvyttömyyseläkkeen tavoin määräyty-
vään luopumistuen perusmäärään ehdotetaan 
sovellettavaksi vastaavaa säännöstä. 

43 §. Luopumistuen täydennysosan mak-
samisen lakkaaminen. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi luopumistuen täydennysosa 
lakkaamisen perusteista. Luopumistuen täy-
dennysosaa maksettaisiin 65 vuoden ikään 
saakka, josta lukien luopumistuensaaja voisi 
saada kansaneläkelain mukaisen vanhuus-
eläkkeen. Perusmäärän muuttuessa 63 vuo-
den iässä MYEL-vanhuuseläkkeeksi, täyden-
nysosaa maksettaisiin sen rinnalla. Luopuja 
saisi siten luopumistukea 65 vuoden ikään 
saakka. Näin ollen myös häntä sekä luovu-
tuksensaajaa koskevat sitoumukset olisivat 
voimassa sanottuun ikään saakka. Kuten 
voimassa olevan luopumistukilain mukaan, 
luopumistuen täydennysosa lakkautettaisiin, 
jos luopumistuen saajalle myönnettäisiin uu-
den kansaneläkelain tai sen voimaanpanosta 
annettavan lain tai kansaneläkelain 
(347/1956) mukainen työkyvyttömyyseläke, 
yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, 
vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke. 
Vastaavasti täydennysosa lakkautettaisiin, jos 
luopumistuen saajalle myönnettäisiin 
TYEL:n 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien 
mukainen tai niiden voimaanpanosta annettu-
jen lakien tai TEL:n 8 §:n 4 momentissa lue-
teltujen säännösten mukainen täysi työkyvyt-
tömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työt-
tömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu 
vanhuuseläke. 

44 §. Luopumistuen saajan kuolema. Luo-
pumistuki lakkaisi luopumistuen saajan kuol-
lessa. Perhe-eläkettä määrättäessä katsottai-
siin, että edunjättäjällä oli kuolinhetkellään 
MYEL-toimintansa perusteella oikeus saada 
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tämän lain 29 tai 30 §:n mukaisen perusmää-
rän suuruista täyttä työkyvyttömyyseläkettä. 
MYEL-perhe-eläke määräytyisi sen mukai-
sesti kuin luopumistuen perusmäärä on mää-
ritetty eikä sitä määritettäisi enää uudelleen 
perhe-eläketapahtuman yhteydessä. 

45 §. Luopumistuen maksun keskeyttämi-
nen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi sei-
koista, joiden perusteella luopumistuen mak-
su keskeytetään. Lainkohdassa olisivat voi-
massa olevaa luopumistukilakia vastaavat 
säännökset luopumistuen keskeyttämisestä 
ansiotulorajaylityksen johdosta tai sen vuok-
si, että pääasiallinen vastuu maatalouden har-
joittamisesta olisi siirtynyt muutoin kuin tila-
päisesti takaisin tuensaajille. Ansiotuloraja 
olisi sama kuin 14 §:ssä eli 523,61 euroa 
kuukaudessa. Tilapäisenä vastuuna maata-
louden harjoittamisesta pidettäisiin esimer-
kiksi luovutuksensaajan tilapäistä sairastu-
mista, asevelvollisuuden suorittamista tai 
muuta vastaavaa syytä silloin, kun luovutuk-
sensaajalla ei ole tilanpidosta huolehtimaan 
kykenevää perheenjäsentä tai tilanpitoa ei 
voida järjestää muulla tavoin. Luopumistuen 
maksaminen olisi aloitettava uudelleen välit-
tömästi, kun eläkelaitos on saanut tiedon 
keskeytyksen aiheuttaneen syyn poistumises-
ta. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
menettelystä, kun luopumistukea ryhdytään 
maksamaan uudelleen.  

 
8 luku. Sitoumusvelvoitteiden täyttä-

minen ja ilmoitusvelvollisuus 

46 §. Luopumistuen lakkauttaminen. Lain-
kohdassa olisivat nykyistä luopumistukilakia 
vastaavat säännökset siitä, että luopumistuki 
lakkautettaisiin, jos luopuja ryhtyisi harjoit-
tamaan maataloutta tai tekemään metsätalou-
den hankintatöitä vastoin lain 12 ja 13 §:ssä 
säädettyä kieltoa. Lainkohdan 2 momentissa 
olisi säännökset siitä, että luopumistuki voi-
taisiin tietyissä tilanteissa lakkauttaa vain 
osaksi tai määräajaksi tai maksaa entisen 
suuruisena. Tällaisiin tilanteisiin kuuluisivat 
esimerkiksi rikkomuksen vähäisyys. Arvi-
oinnissa otettaisiin huomioon sekä ajallinen 
että määrällinen vähäisyys. Muina syinä tuli-
sivat kysymykseen esimerkiksi tilanpidon pa-
lautuminen tilapäisesti luopujille luovutuk-
sensaajan lopettaessa sitoumuksensa täyttä-
misen tilanteissa, joissa esimerkiksi eläinten 

pito edellyttää jatkuvaa hoitamista. Ehdotettu 
lainkohta vastaa nykyisen luopumistukilain 
30 §:n 1—3 momenttia. 

47 §. Sitoumuksen täyttämisen keskeyttä-
minen. Lainkohdassa säädettäisiin oikeudesta 
keskeyttää viljelysitoumuksen täyttäminen 
asevelvollisuuden suorittamisen, maatilata-
loudellisten tai maatilataloutta tukevien opin-
tojen vuoksi. Lainkohta vastaa voimassa ole-
van luopumistukilain 28 §:ää siten, että sään-
nökseen lisättäisiin vain viittaus yhtiömuo-
toista luopumista koskevissa lainkohdissa 
oleviin sitoumuksiin.  

48 §. Sitoumuksen täyttämättä jättäminen. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi luovutuksensaajan velvollisuudesta 
korvata eläkelaitokselle luopumistuen sosiaa-
li- ja terveysministeriön vahvistamien perus-
teiden mukainen pääoma-arvo, jos hän jättäi-
si antamansa sitoumuksen täyttämättä. Ehdo-
tettu lainkohta vastaa voimassa olevan luo-
pumistukilain 29 §:ää. Pääoma-arvon peri-
minen tulisi kysymykseen vain, kun luovu-
tuksensaaja on jo alkanut täyttää sitoumus-
taan ja luopumistukea on alettu maksaa. Sen 
sijaan luopumistukea ei lainkaan alettaisi 
maksaa, jos luovutuksensaaja ei lainkaan ala 
täyttää sitoumustaan.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännök-
set siitä, että velvollisuus korvata luopumis-
tuen pääoma-arvo koskisi myös ehdotetun 
lain 18—21 §:ssä tarkoitettua luovutuksen-
saajaa ja yhtiötä. Yhtiö ja luovutuksensaaja 
vastaisivat kumpikin erikseen antamistaan si-
toumuksista ja siltä osin, kuin ne olisivat an-
taneet molemmat saman sitoumuksen, vastuu 
olisi yhteisvastuullista. Luonnollinen henkilö 
vastaisi siten yksin muun muassa koulutussi-
toumuksesta ja asumissitoumuksesta.  

Pykälän 3 momentissa olisivat nykyistä 
luopumistukilakia vastaavat säännökset luo-
pumistuen pääoma-arvon perimättä jättämi-
sestä tai sen perimisestä vain osittain. Sa-
moin kuin 46 §:ssä luopujan sitoumusrikko-
muksen osalta myös luovutuksensaajan si-
toumusrikkomuksen seuraamuksia arvioita-
essa otettaisiin huomioon rikkomuksen vä-
häisyys. Myös painavat kohtuusnäkökohdat 
voisivat olla peruste jättää pääoma-arvo 
osaksi tai kokonaan perimättä. Kohtuusnäkö-
kohdat tulisivat erityisesti otettavaksi huomi-
oon, jos sitoumusrikkomus johtuu seikoista, 
joihin luovutuksensaaja itse ei ole voinut 
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vaikuttaa tai hänen vaikutusmahdollisuutensa 
ovat olleet vähäiset. Tällaisia seikkoja ovat 
esimerkiksi luovutuksensaajan perheoloissa 
tapahtuvat muutokset ja sellaiset muutokset 
tilan pitämisen edellytyksissä, joita luovutuk-
sensaaja ei kohtuudella ole voinut ennakoida 
eikä niihin varautua.  

Voimassa olevan luopumistukilain 29 §:n 4 
momentissa oleva säännös pääoma-arvosta 
maksettavasta kymmenen prosentin korosta 
ehdotetaan pykälän 4 momentissa muutetta-
vaksi viittaukseksi korkolain 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun viivästyskorkoon. Lisäksi 
lainkohtaan otettaisiin säännökset siitä, että 
viivästyskorkoa olisi suoritettava 30 päivän 
kuluttua siitä, kun luovutuksensaaja on saa-
nut tiedoksi pääoma-arvon perimistä koske-
van päätöksen. Edellä mainittu 30 päivän ai-
kaa koskeva säännös vastaa periaatteiltaan 
korkolain 6 §:n säännöksiä viivästyskorosta 
velalle, jonka eräpäivää ei ole velallista sito-
vasti ennalta määrätty sekä korkolain 7 §:n 
säännöstä korvausvelalle, jonka määrän ja 
perusteen toteaminen edellyttää erityistä sel-
vittelyä. Luovutuksensaajan katsottaisiin 
saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä 
päivänä päätöksen postittamisesta, jollei 
muuta ole osoitettu.  

49 §. Luopumistuensaajan ilmoitusvelvolli-
suus. Lainkohdassa säädettäisiin luopujan 
ilmoitusvelvollisuudesta. Pykälän 1 momen-
tin mukaan luopujan tulisi välittömästi il-
moittaa eläkelaitokselle, jos hän ryhtyy har-
joittamaan maataloutta tai metsätaloutta vas-
toin lain 12 ja 13 §:ssä säädettyä kieltoa. Py-
kälän 2 momentin mukaan luopujan tulisi 
niin ikään ilmoittaa sellaisista muutoksista, 
jota vaikuttavat hänen oikeuteensa saada 
luopumistukea tai hänen saamansa luopumis-
tuen määrään. Lainkohtaan ehdotettu luettelo 
vastaa voimassa olevan luopumistukiasetuk-
sen 22 §:n säännöksiä. Pykälän 3 momentin 
mukaan eläkelaitoksella olisi lisäksi oikeus 
ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta vaatia 
luopumistuen saajalta selvityksen luopumis-
tuen määrään ja luopumistukioikeuteen vai-
kuttavista seikoista, jos on perusteltua syytä 
epäillä, että näissä seikoissa olisi tapahtunut 
muutoksia. Säännös vastaa pääosin voimassa 
olevan luopumistukilain 40 §:ssä olevaa viit-
tausta TEL:n 17 b §:n 6 momenttiin.  

50 §. Oikeus vaatia selvitystä luopumistuen 
saajalta. Lainkohdassa säädettäisiin eläkelai-

toksen, työvoima- ja elinkeinokeskuksen tai 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen oi-
keudesta perustellusta syystä vaatia selvitystä 
siitä, että luopumistuen saaja edelleen täyttää 
luopumistuen saamisen ehdot. Lainkohta 
vastaa pääosin nykyisen luopumistukilain 
30 a §:n 2 momenttia. Jollei selvitystä toimi-
teta asetetussa kohtuullisessa määräajassa, 
eläkelaitos voisi päättää keskeyttää luopu-
mistuen suorittamisen selvityksen toimitta-
miseen asti. Määräaika ei saisi olla kuukautta 
lyhyempi. 

51 §. Luovutuksensaajan ilmoitusvelvolli-
suus. Luovutuksensaajalla olisi velvollisuus 
ilmoittaa välittömästi eläkelaitokselle, jos 
hän keskeyttää tai lopettaa antamansa si-
toumuksen täyttämisen. Ehdotettu säännös 
vastaa voimassa olevan luopumistukilain 30 
a §:n 1 momenttia. 

52 §. Ennakkopäätökset. Lainkohdassa oli-
si voimassa olevan luopumistukilain 32 §:ää 
vastaava säännös luopujan tai luovutuksen-
saajan oikeudesta saada eläkelaitokselta en-
nakkopäätös suunnitellun toimenpiteen vai-
kutuksista tuen maksamiseen tai mahdolli-
seen pääoma-arvon perimiseen. 

Ennakkotietohakemuksessa olisi esitettävä 
yksilöity kysymys ja sen ratkaisemiseksi tar-
vittava selvitys. Ennakkotietoa ei annettaisi, 
jos hakemus asiassa on vireillä tai jos viran-
omainen tai eläkelaitos on jo ratkaissut asian.  

Ennakkotietoa koskeva päätös olisi voi-
massa vuoden sen antamisesta lukien. Se si-
toisi eläkelaitosta edellyttäen, että ennakko-
tietohakemuksessa esitetyt toimenpiteet to-
teutetaan hakemuksen mukaisesti. Hakemuk-
sessa esitettyjen tietojen tulisi muutenkin olla 
oikeita ja riittäviä ratkaistavan seikan arvi-
oimiseksi, jotta ratkaisu olisi sitova.  
 
9 luku. Takaisinperintä ja vanhentu-

missäännökset 

53 §. Luopumistuen takaisinperintä. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi luopumistuen 
takaisinperinnästä tilanteessa, jossa luopu-
mistukea on maksettu aiheettomasti etuuden-
saajalle. Pykälän 1 momenttiin sisältyisi pää-
sääntö, jonka mukaan aiheettomasti maksettu 
luopumistuki on perittävä takaisin. Perinnäs-
tä voidaan kuitenkin luopua kokonaan tai 
osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi ja 
tuen maksamisen ei ole katsottava johtuneen 
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luopumistuen saajan tai hänen edustajansa 
vilpillisestä menettelystä. Eläkelaitos voi 
luopua aiheettomasti maksetun eläkkeen ta-
kaisinperinnästä myös silloin, kun takaisin-
perittävä määrä on vähäinen. Säännös vastaa 
sisällöltään nykyistä luopumistukilain 
31 §:ää ja työntekijän eläkelain 126 §:ää.  

Silloin kun takaisinperintä johtuisi siitä, et-
tä luopuja on ollut muussa ansiotyössä, eikä 
hänelle olisi kuulunut maksaa luopumistukea 
sen johdosta, että hän on saanut ansiotuloja 
yli laissa säädetyn ansiotulorajan, takaisinpe-
rintään noudatettaisiin mitä 2 ja 3 momentis-
sa säädettäisiin. Luopumistuki olisi tällöin 
perittävä takaisin, jollei ylityksiä olisi ollut 
kolmea kuukautta pidemmältä ajalta eikä ta-
kaisinperinnästä luopumiseen olisi olemassa 
erityisiä syitä. Tältä osin lainkohta vastaisi 
voimassa olevan luopumistukilain 25 §:n 
3 momenttia.  

Pykälän 3 momentissa täsmennettäisiin 
mahdollisuutta jättää takaisinperintä suorit-
tamatta tai kohtuullistaa sitä, jos takaisinpe-
rintä johtuisi ansiotulorajan ylityksistä. Jos 
ansiotulorajaylityksiä on ollut esimerkiksi 
neljältä kuukaudelta, voimassa olevan luo-
pumistukilain mukaan takaisinperintää ei ole 
voitu kohtuullistaa millään perusteella, vaik-
ka ylitykset olisivat olleet määrältään hyvin 
pieniä ja ansiotulojen määrä olisi ollut pie-
nempi kuin luopujalle maksettava luopumis-
tuki. Tällaisten tilanteiden varalta ehdotetaan 
säädettäväksi, että takaisinperintää olisi 
mahdollista kohtuullista myös silloin, kun 
ylityksiä on useammalta kuin kolmelta kuu-
kaudelta. Tällöin edellytettäisiin kuitenkin, 
että kuukausikohtaiset ylitykset ovat olleet 
määrältään vähäisiä, luopujan saamat ansio-
tulot ovat ylityskuukausilta jääneet pienem-
miksi kuin luopujalle maksettava luopumis-
tuki ja että takaisinperinnän suorittamista ko-
konaan olisi pidettävä kohtuuttomana. Ehdo-
tettu säännös poikkeaa työttömyyseläkettä 
koskevan lainsäädännön takaisinperintäsään-
nöksistä. Tarve takaisinperinnän kohtuullis-
tamiseen luopumistukijärjestelmässä johtuu 
luopujien työskentelystä erityisesti lomittaji-
na ja muissa lyhyissä tilapäisissä työsuhteis-
sa, joissa viikonloppulisien ja muiden vas-
taavien palkanlisien vuoksi ansiotulorajayli-
tysten estäminen etukäteen voi palkanmaksu-
järjestelmästä johtuen olla luopujalle vaike-
aa.  

54 §. Aiheettomasti maksetun osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen kuittaaminen. Osatyökyvyt-
tömyyseläkettä saavan luopujan MYEL:n 
mukainen osatyökyvyttömyyseläke lakkaa 
siitä ajankohdasta alkaen, josta hän alkaa 
saada luopumistuen perusmäärää. Selvityk-
set, joiden perusteella luopumistuen maksa-
minen aloitetaan, saatetaan toimittaa eläke-
laitokselle siten, että osatyökyvyttömyyselä-
kettä on ehditty maksaa samalta kuukaudelta, 
jolta luopumistuen perusmäärää jo kuuluisi 
maksaa. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälässä 
säädettäväksi, että luopujalle aiheettomasti 
maksettu MYEL:n mukainen osatyökyvyt-
tömyyseläke voitaisiin kuitata suoraan luopu-
jalle samalta ajalta maksettavaksi tulevasta 
luopumistuen perusmäärästä. Koska osatyö-
kyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet luo-
pumistuen perusmäärästä, tarkoittaisi tämä, 
että luopujalle kuittauksen jälkeen maksettai-
siin puolet luopumistuen perusmäärästä hä-
nen aiemmin saamansa MYEL-osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen lisäksi. Tällöin luopujalta ei 
tarvitsisi erikseen periä takaisin hänelle ai-
heettomasti maksettua MYEL:n mukaista 
osatyökyvyttömyyseläkettä.  

55 §. Aiheettomasti maksetun luopumistuen 
kuittaaminen. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi, että aiheettomasti maksettu luopumis-
tuki voitaisiin periä takaisin myös kuittaa-
malla se vastaisuudessa maksettavista eläke-
eristä. Kulloinkin suoritettavasta luopumistu-
kierästä ei kuitenkaan saisi ilman luopumis-
tuen saajan suostumusta vähentää enempää 
kuin kuudesosan. Samoin rajoituksin voitai-
siin aiheettomasti maksettu luopumistuki pe-
riä takaisin kuittaamalla se vastaisuudessa 
maksettavista MYEL-vanhuuseläkkeen tai 
työkyvyttömyyseläkkeen eristä.  

56 §. Vanhentumissäännökset. Pykälässä 
säädettäisiin aiheettomasti maksetun tuen ta-
kaisinperinnän vanhentumisesta. Voimassa 
olevan luopumistukilain 31 §:n 3 momentin 
mukaan aiheettomasti maksettu luopumistuki 
on perittävä takaisin kymmenen vuoden ku-
luessa sen maksupäivästä. Pykälässä vanhen-
tumisaika ehdotetaan lyhennettäväksi viiteen 
vuoteen, jolloin se vastaisi pituudeltaan kan-
saneläkelaissa ja työntekijän eläkelaissa sää-
dettyä aiheettomasti maksetun etuuden ta-
kaisinperintää koskevaa vanhentumisaikaa. 
Kun takaisinperintäpäätös olisi tehty, saatava 
olisi perittävä viiden vuoden kuluessa pää-



 HE 34/2006 vp  
  
 

48

töksen antamisesta, jollei vanhentumista olisi 
sitä ennen katkaistu. Vanhentumisajan kat-
kaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. Pykälään otettaisiin lisäksi 
säännökset eläkelaitoksen päätökseen perus-
tuvan etuuden vanhentumisesta muutettuna. 
Tällainen saatava vanhentuisi nykyisen 
kymmenen vuoden sijasta viiden vuoden ku-
luessa siitä päivästä, jolloin se olisi pitänyt 
maksaa, jos vanhentumista ei olisi sitä ennen 
katkaistu. Vanhentuminen katkeaisi velan 
vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 
10 §:n mukaisesti, jos etuuden saaja vaatisi 
maksua tai muutoin muistuttaisi eläkelaitosta 
siitä, jos eläkelaitos maksaisi saatavaa tai 
muutoin tunnustaisi sen tai jos osapuolet so-
pisivat esimerkiksi saatavan maksujärjeste-
lyistä. Saatavan vanhentuminen katkeaisi 
myös vanhentumislain 11 §:n mukaisilla oi-
keudellisilla toimenpiteillä. Kun vanhentu-
minen olisi katkaistu, sen katkaisemista al-
kaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika. Säännös ei nykyisen oikeuskäytännön 
mukaisesti estäisi eläkelaitosta maksamasta 
eläkettä pidemmältäkin ajalta takautuvasti.  

 
10 luku. Muutoksenhaku 

57 §.  Muutoksen hakeminen. Lainkohdassa 
ehdotetaan säädettäväksi muutoksenhakuas-
teista luopumistukiasioissa. Pykälän 1 mo-
mentissa todettaisiin kuitenkin, että työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta sää-
dettäisiin työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta annetulla lailla (677/2005) ja 
vakuutusoikeudesta vakuutusoikeuslaissa 
(132/2003) Pykälän 2 momentissa taas sää-
dettäisiin, että asianosainen voi hakea muu-
tosta eläkelaitoksen päätökseen kirjallisella 
valituksella työeläkeasioiden muutoksenha-
kulautakunnalta. Asianosaisella tarkoitettai-
siin sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, jon-
ka edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta asi-
assa olisi päätetty tai jonka oikeudellisiin tai 
taloudellisiin etuihin ratkaisu välittömästi 
vaikuttaisi. Se, kuka on asianosainen, vaihte-
lee sen mukaan, mistä asiasta päätöksellä 
päätetään. Pykälän 3 momentissa olisi sään-
nös asianosaisen oikeudesta hakea muutosta 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen vakuutusoikeudelta. Asiasisällöl-
tään ehdotettuja 2 ja 3 momentin säännöksiä 
vastaavat säännökset ovat voimassa olevan 

TEL:n 21 §:n 1—3 momenteissa, joihin on 
voimassa olevan luopumistukilain 40 §:ssä 
viitataan. 

58 §. Muutoksenhakuaika ja menettely-
säännökset. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
ne muutoksenhakuaikaa ja menettelyä kos-
kevat säännökset, joita jo sovelletaan voi-
massa olevan luopumistukilain 40 §:n ja siinä 
TEL:n 21 d §:n 2 ja 3 momenttiin olevan 
viittaussäännöksen nojalla valitettaessa luo-
pumistukilain nojalla annetuista päätöksistä. 
Vastaavat säännökset sisältyvät TYEL:n 130, 
133 ja 134 §:ään.  

Muutoksenhakuaika olisi 30 päivää siitä 
päivästä, jona asianosainen olisi saanut tie-
don eläkelaitoksen tai työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätöksestä. Jos asi-
anosainen ei muuta näyttäisi muutoksenhaun 
yhteydessä, hänen katsottaisiin saaneen tie-
don päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen 
päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hä-
nen ilmoittamaansa osoitteeseen.  

Kuten nykyisinkin, valituskirjelmä toimi-
tettaisiin päätöksen antaneelle eläkelaitoksel-
le tai sen valtuuttamalle asiamiehelle sekä 
silloin kuin valitetaan eläkelaitoksen päätök-
sestä että silloin, kun valitetaan työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunnan samasta 
asiasta antamasta päätöksestä. Valitusasia 
käsiteltäisiin aina ensin itseoikaisuasiana va-
lituksenalaisen päätöksen antaneessa eläke-
laitoksessa. Jos vaatimukset voitaisiin kaikil-
ta osin hyväksyä, eläkelaitos antaisi asiasta 
oikaisupäätöksen. Tällaiseen päätökseen asi-
anosaisella olisi muutoksenhakuoikeus. Jos 
eläkelaitos hyväksyisi vaatimukset vain osit-
tain, se antaisi asiasta väliaikaisen päätöksen 
ja siirtäisi valituksen muilta osin muutoksen-
hakuelimen käsiteltäväksi. Lainkohtaan eh-
dotetaan otettavaksi viittaus TYEL:n 133 1 ja 
4 momenttiin sekä 134 §:ään, joka koskisi 
muutoksenhakuasian käsittelyä eläkelaitok-
sessa ja valituksen siirtoa muutoksenha-
kuelimelle.   

59 §. Muutoksenhakuajan jälkeen tullut va-
litus.  Valitus voitaisiin ottaa tutkittavaksi, 
vaikka se olisi saapunut määräajan jälkeen, 
jos myöhästymiselle olisi ollut painava syy. 
Nykyisin vastaava säännös on TEL:n 
21 c §:ssä, johon voimassa olevan luopumis-
tukilain 40 §:ssä viitataan. Vastaava säännös 
sisältyy TYEL:n 135 §:ään.  

60 §. Päätöksen korjaaminen, oikaisu ja 
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poistaminen.  Pykälässä säädettäisiin kirjoi-
tus- ja laskuvirheen korjaamisesta sekä elä-
kelaitoksen päätöksen oikaisemisesta asia-
virheen perusteella. Lisäksi lainkohdassa 
säädettäisiin lainvoimaisen päätöksen oikai-
semisesta asianosaisen eduksi uuden selvi-
tyksen perusteella ja lainvoimaisen päätöksen 
poistamista koskevan hakemuksen tekemi-
sestä työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnalle. Lainkohdassa ehdotetut viittaus-
säännökset TYEL:n 137—140 §:ään vastai-
sivat voimassa olevan luopumistukilain 40 
§:ssä  olevia viittauksia TEL:n 21 d §:n 1 ja 2 
momenttiin ja 21 e §:n 1 ja 2 momenttiin. 
TYEL:n 140 §:n mukaan vuoden 2007 alusta 
eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen pois-
tamista koskevat hakemukset tutkii kuitenkin 
vakuutusoikeuden sijasta työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunta.  

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan antamasta, poistohakemusta koske-
vasta päätöksestä olisi valitusoikeus vakuu-
tusoikeuteen. Työeläkeasioiden muutoksen-
hakulautakunnan lainvoimaisen päätöksen 
poistamista koskevan hakemuksen tutkisi 
puolestaan vakuutusoikeus. 

Muilta osin päätöksen poistamisen edelly-
tykset ja menettelysäännökset vastaisivat ny-
kyisin voimassa olevia säännöksiä.  

61 §. Vakuutettujen edustaja. Lainkohtaan 
ehdotetaan otettavaksi voimassa olevan luo-
pumistukilain 37 §:n 1 momentissa oleva 
säännös siitä, että maatalousyrittäjien eläke-
lain nojalla määrätyt työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnan jäsenet toimisivat 
vakuutettujen edustajina myös ehdotettua la-
kia sovellettaessa.  

62 §. Päätöksen täytäntöönpano. Lainkoh-
taan ehdotetaan otettavaksi säännökset pää-
töksen täytäntöönpanosta. Lainkohdan sisältö 
vastaisi nykyistä TEL:n 21 b §:n 1 ja 2 mo-
menttia, johon luopumistukilain 40 §:ssä vii-
tataan. 

 
11 luku. Lain toimeenpanoa koskevat 

säännökset 

63 §. Lain toimeenpano. Lain toimeenpa-
nosta huolehtisivat kuntien maaseutuelinkei-
noviranomaiset, työvoima- ja elinkeinokes-
kukset, maa- ja metsätalousministeriö, Palis-
kuntain yhdistys sekä eläkelaitos. Vastaavat 
viranomaiset ja toimielimet huolehtivat myös 

voimassa olevan luopumistukilain toimeen-
panosta. 

64 §. Lain toimeenpano Ahvenanmaan 
maakunnassa. Viranomaisesta, joka Ahve-
nanmaan maakunnassa hoitaisi työ- ja elin-
voimakeskukselle kuuluvat tehtävät, säädet-
täisiin niin sanotulla sopimusasetuksella. 
Tarkoitus on, että lääninhallituksen sijasta 
näistä tehtävistä vastaisi Ahvenanmaan maa-
kunnan hallitus.  

65 §. Valvonnan järjestäminen. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi luopumistukijärjes-
telmän toimeenpanon valvonnasta. Eri viran-
omaisten ja toimielinten vastuita valvonnan 
suorittamisesta selkeytettäisiin siitä, miten 
valvonnasta säädetään voimassa olevan luo-
pumistukilain 36 §:ssä. Ensisijainen vastuu 
tuen käytön valvonnan järjestämisestä olisi 
maa- ja metsätalousministeriöllä. Maa- ja 
metsätalousministeriön asiana olisi myös jär-
jestää luopumistukea saavien ja sitoumuksia 
antaneiden tilojen tarkastukset. Eläkelaitok-
sen olisi puolestaan huolehdittava siitä, että 
sen tukijärjestelmän hallinnointi on valvotta-
vissa ja hallinnoinnin avulla eläkelaitos voi 
olla varma tuen myöntämisen ja maksamisen 
edellytykset täyttymisestä ja annettujen si-
toumusten noudattamisesta. Tältä osin eläke-
laitoksen olisi täytettävä maa- ja metsätalo-
usministeriön edellyttämät vaatimukset. 
Maa- ja metsätalousministeriöllä olisi oikeus 
valvoa eläkelaitoksen toimintaa siltä osin, 
kuin se suorittaa ehdotetussa laissa tarkoitet-
tuja tehtäviä. Toimeenpanoviranomaisten se-
kä eläkelaitoksen tehtävänä olisi muutenkin 
valvoa, että luopumistuen saaja ei harjoita 
maataloutta ja että luopuja sekä luovutuksen-
saaja noudattavat tässä laissa tarkoitettuja si-
toumuksia. Kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen olisi esimerkiksi mahdollista todeta, 
maksetaanko maatalouden harjoittamisen pe-
rusteella luopumisen kohteena olevaa maati-
laa koskevat maataloustuet luopujalle vai 
luovutuksensaajalle. Jos tukihakemuksia 
näiltä tiloilta ei lainkaan tule, olisi viljelyn 
jatkumisesta luovutuksensaajan sitoumuksen 
mukaisesti tarpeen varmistua muulla tavoin. 

66 §. Tarkastusten suorittaminen. Pykäläs-
sä säädettäisiin erikseen valvonnan osana 
toimitettavista tilakohtaisista tarkastuksista. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tarkas-
tuksen suorittajista. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriöllä sekä työvoima- ja elinkeinokes-
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kuksella olisi oikeus teettää palveluksessaan 
olevilla virkamiehillä ennakolta ilmoittamat-
ta tässä laissa tarkoitetun tuen myöntämisen 
ja maksamisen ehtojen sekä sitoumusten 
noudattamisen valvonnassa tarvittavia tarkas-
tuksia. Tarkastustoimintaa ei voisi siirtää 
muille viranomaisille eikä teettää työsuhtei-
silla työntekijöillä. Asiallisesti säännös vas-
taisi voimassa olevan luopumistukilain 
36 §:n 2 momenttia, mutta olisi täsmällisem-
pi. Lisäksi tarkastusoikeus poistettaisiin kun-
tien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja elä-
kelaitokselta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkas-
tuksen suorittamisesta. Tuen saaja ja si-
toumuksen antaja olisi velvollinen korvauk-
setta esittämään tarkastuksen suorittajalle ai-
neiston, jonka perusteella tarkastaja voi tode-
ta, että tuen saamisen ja maksamisen edelly-
tykset ovat täyttyneet. Vastaavasti sitoumuk-
sen antaja on velvollinen antamaan vastaavat 
aineiston siitä, että sitoumuksen ehtoja on 
noudatettu. Aineistoon kuuluisivat sekä kir-
jalliset asiakirjat että automaattisen tietojen-
käsittelyn avulla luotua tai saatua aineistoa. 
Lisäksi tarkastajalla olisi oikeus tarkastaa ne 
alueet ja tuotanto- ja talousrakennukset, joita 
luovutuksensaajan antama sitoumus koskee. 
Siinä tapauksessa, että luopuja on pidättänyt 
itsellään tilan tuotantorakennukset ja 26 §:ssä 
tarkoitettua peltomaata, tarkastajalla olisi oi-
keus päästä tarkastamaan myös nämä. Tuen 
saaja ja sitoumuksen antaja olisi muutoinkin 
velvollinen avustamaan tarkastuksessa. Tar-
kastuksia ei saisi ulottaa laajemmiksi kuin 
mitä on välttämätöntä tarkastuksen tavoitteen 
saavuttamiseksi.  

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan tarvittaessa säätää 
tarkemmin tarkastuksen yksityiskohtaisesta 
toteuttamisesta. Asetuksella säädettäisiin lä-
hinnä teknisluonteisista seikoista. Tällaisia 
seikkoja olisivat muun muassa tarkastusotan-
tojen suorittaminen, tarkastusajankohdat, tar-
kastusten pöytäkirjojen laatiminen ja niiden 
käsitteleminen sekä vastaavat seikat.  

 67 §. Lain toimeenpanosta aiheutuvat kus-
tannukset. Kuten voimassa olevan luopumis-
tukilain, myös ehdotetun lain toimeenpanosta 
aiheutuvat kustannukset maksettaisiin valtion 
varoista. Vastaavalla tavalla sosiaali- ja ter-
veysministeriö vahvistaisi eläkelaitoksen esi-
tyksestä ne perusteet, joiden mukaan luopu-

mistukijärjestelmän hoitokulut laskettaisiin. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tar-
kemmin ennakkojen suorittamisesta.  

 
 

12 luku. Tietojen antaminen, saaminen 
ja salassapito 

68 §. Sovellettavat säännökset. Ehdotettu 
pykälä vastaisi sisällöltään TEL:n 17 d §:n 
1 ja 2 momenttia, johon voimassa olevan 
luopumistukilain 40 §:ssä viitataan, ja kie-
liasultaan TYEL:n 191 §:ää. Eläkelaitoksen 
asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen sovel-
lettaisiin pääsääntöisesti viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999, julkisuuslaki) silloin kun eläkelai-
tos käyttää julkista valtaa. Pykälän 2 momen-
tissa säädettäisiin niistä julkisuuslain sään-
nöksistä, joita sovellettaisiin eläkelaitoksessa 
lain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoidet-
taessa silloinkin, kun eläkelaitos ei käytä jul-
kista valtaa.  

69 §. Eläkelaitoksen oikeus saada ja käyt-
tää saamiaan tietoja. Pykälässä säädettäisiin 
eläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja vero-
viranomaisilta, maaseutuelinkeinorekisteristä 
annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetulta re-
kisteriviranomaiselta sekä paliskuntain yh-
distykseltä. Ehdotetut lainkohdan 1 ja 2 mo-
mentti vastaavat sisällöltään voimassa olevan 
luopumistukilain 40 §:ssä olevaa viittaus-
säännöstä maatalousyrittäjien eläkelain 19 
b §:ään. Kuten nykyisinkin, eläkelaitoksella 
olisi oikeus saada eläketurvakeskukselta 
maksutta ehdotetun lain nojalla käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisuun vaikuttavat välttä-
mättömät tiedot. Ehdotettu säännös vastaa 
pääosin voimassa olevan luopumistukilain 
40 §:n 3 momenttia. Pykälässä kuitenkin 
täsmennettäisiin henkilöitä, joita tiedonsaan-
tioikeus koskee. Lisäksi eläkelaitoksen oike-
utta käyttää ja säilyttää viranomaisilta ja 
muilta toimielimiltä saamiaan tietoja rajoitet-
taisiin. 

70 §. Oikeus saada tietoja asian ratkaise-
miseksi ja lakisääteisten tehtävien toimeen-
panemiseksi. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen 
ja ehdotetun lain mukaisen muutoksenha-
kuelimen oikeudesta saada tietoja vakuutta-
mis-, eläke- tai muun etuusasian ratkaisemi-
seksi siten kuin työntekijän eläkelain 
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198 §:ssä säädettäisiin. Ehdotettu lainkohta 
vastaa sisällöltään voimassa olevan luopu-
mistukilain viittausta TEL:n 17 a §:n 1 mo-
menttiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valvon-
taviranomaisten oikeudesta saada eläkelai-
tokselta sellaisia tuen saajaa ja sitoumuksen 
antajaa koskevia tietoja, joita tarvitaan val-
vonnan ja tarkastusten asianmukaista suorit-
tamista varten. Tarkastusten suorittaminen ei 
ylipäätään ole mahdollista, elleivät valvonta-
viranomaiset saa eläkelaitokselta yksityis-
kohtaisia tietoja siitä, kenelle tukea on 
myönnetty ja millaisia sitoumuksia on annet-
tu. Maa- ja metsätalousministeriöllä olisi oi-
keus saada tietoja kaikista tuen saajista ja si-
toumuksen antajista. Työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen sekä kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen tiedonsaantioikeus sen sijaan 
rajoittuisi viranomaisen toimialueella sijait-
sevia tiloja koskeviin tietoihin. Myös valvon-
taviranomaisen oikeutta käyttää muilta saa-
miaan yhdistettyjä tietoja rajoitettaisiin.  

71 §. Luopujan oikeus saada tietoja. Eläke-
laitoksen olisi ehdotetun lainkohdan mukaan 
annettava luopujalle tämän pyynnöstä hallus-
saan olevat luopujan luopumistukioikeutta 
koskevat tiedot. Luopujalla tarkoitettaisiin 
lainkohtaa sovellettaessa sekä luopumistukea 
hakevaa että luopumistukea saavaa henkilöä. 
Lainkohdassa säädettäisiin myös eläkelaitok-
sen velvollisuudesta hakemuslomakkeella tai 
muulla vastaavalla tavalla ilmoittaa luopu-
mistukea hakevalle, mistä hänen tietojaan 
voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan sään-
nönmukaisesti luovuttaa. Ehdotettu lainkohta 
vastaisi sisällöltään TYEL:n 193 §:ää ja 
2 momentin osalta TEL:n 17 j §:ää, johon 
voimassa olevan luopumistukilain 40 §:ssä 
viitataan.  

72 §. Työnantajan velvollisuus antaa tieto-
ja. Pykälässä säädettäisiin työnantajan vel-
vollisuudesta antaa työntekijän työskentelys-
tä, työolosuhteista tai muista vastaavista sei-
koista käsiteltävänä olevan luopumistukiasi-
an ratkaisemiseksi tai muuten tämän lain 
mukaisten tehtävien toimeenpanossa. Ehdo-
tettu lainkohta on tarpeen luopumistukijärjes-
telmässä ansiotulorajaylitysten selvittelyä se-
kä luopumistuen käytön valvontaa varten. 
Voimassa olevan luopumistukilain 40 §:ssä 
oleva viittaus TEL:n 17 §:n 2 momenttiin 
vastaa sisällöltään ehdotettua pykälää.  

73 §. Eläkelaitoksen oikeus ja velvollisuus 
antaa tietoja. Kuten voimassa olevan luopu-
mistukilainkin mukaan, eläkelaitos olisi vel-
vollinen antamaan liikennevakuutuslain 
(279/1959) 19 §:ssä tarkoitetuille vakuutus-
yhtiöille, Liikennevakuutuskeskukselle ja 
Valtiokonttorille tietoja sen vuosityönansion 
määräämistä varten, jonka mukaan liikenne-
vahingosta maksettava korvaus määritetään 
sekä Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutus-
laissa tarkoitettujen etuuksien laskemista var-
ten ja verohallinnolle sairausvakuutusmaksun 
määräämistä varten. Luopumistukeen sovel-
lettaisiin myös nykyisiä luopumistukilain 
viittaussäännöksiä TEL:iin vastaavia 
TYEL:n säännöksiä eläkelaitoksen oikeudes-
ta antaa tietoja vapaaehtoista ryhmälisäeläke-
turvaa varten, tietojen antamisesta viran-
omaisille sekä tietojen antamisesta rikosten 
ja väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi 
lainkohdan 3 momentissa säädettäisiin eläke-
laitoksen velvollisuudesta antaa luopumistu-
en käytön seurantaa ja valvontaa varten maa- 
ja metsätalousministeriölle varten tarpeelliset 
tiedot. Valvontaa varten valvontaviranomai-
set saisivat tiedot pääsääntöisesti pyytämällä 
ne 70 §:n 2 momentin nojalla. Sen sijaan elä-
kelaitoksella olisi ehdotetun lainkohdan no-
jalla velvollisuus toimittaa ministeriölle tieto-
ja, joita tarvittaisiin tuen käytön seurantaa ja 
tukijärjestelmän toimivuuden valvontaa var-
ten. Näistä säädettäisiin tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalous-
ministeriöllä sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksella olisi oikeus saada eläkelaitokselta 
myös tieto luopumistuen saajan ja hänen 
puolisonsa sekä muun sitoumusten antajan 
henkilötunnuksesta ja yhteystiedot. Tietoja 
käytettäisiin tilatarkastuksissa. 

74 §. Rekisteri-ilmoitukset Eläketurvakes-
kukselle. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
Eläketurvakeskukselle tehtävistä rekisteri-
ilmoituksista. Lainkohta vastaa sisällöltään 
voimassa olevan luopumistukiasetuksen 
27 §:ää. 

75 §. Tietojen maksuttomuus. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi eläkelaitoksen, Elä-
keturvakeskuksen ja ehdotetun lain mukaisen 
muutoksenhakuelimen oikeudesta saada 
maksutta ne tiedot, jotka sillä ehdotetun lain 
mukaan olisi oikeus saada. Lainkohdassa 
säädettävissä erityistilanteissa tietojen luo-
vuttamisesta aiheutuvat kustannukset tulisi 
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kuitenkin korvata. Ehdotettu lainkohta vastaa 
sisällöltään TYEL:n 202 §:ää ja voimassa 
olevan luopumistukilain 40 §:n viittausta 
TEL:n 17 c §:ään. 

76 §. Tietojen eteenpäin luovuttajan vas-
tuu. Ennen kuin eläkelaitos luovuttaa tietoja 
eteenpäin, sen olisi varmistettava, että tieto-
jen saajalla on lain mukaan oikeus saada luo-
vutettavat tiedot niiden alkuperäiseltä antajal-
ta. Eläkelaitos olisi myös vastuussa saamien-
sa ja luovuttamiensa tietojen vastaavuudesta 
luovuttaessaan tietoja eteenpäin. Säännös 
vastaisi TYEL:n 209 §:ää. 

77 §. Tekninen käyttöyhteys. Pykälässä sää-
dettäisiin eläkelaitoksen mahdollisuudesta 
avata tekninen käyttöyhteys tässä laissa tar-
koitettujen tietojen luovuttamista varten. Eh-
dotettu lainkohta vastaa sisällöltään voimassa 
olevan luopumistukilain 40 §:n viittausta 
TEL:n 17 i §:n 1, 3 ja 4 momenttiin.  

 
 

13 luku. Erinäiset säännökset 

78 §. Viittaukset muuhun lainsäädäntöön. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi voimassa 
olevan luopumistukilain 40 §:ssä olevat viit-
taukset TEL:iin siten, että ne muuttuisivat 1 
päivästä tammikuuta 2007 alkaen viittauksik-
si tuolloin voimaan tulevaan TYEL:iin. Muu-
toksenhakua ja tietojen luovuttamista ja saa-
mista koskevat viittaussäännökset on kuiten-
kin siirretty omiksi lainkohdikseen muutok-
senhakua sekä tietojen antamista, saamista ja 
salassapitoa koskeviin lukuihin. 

79 §. Eläketulovähennys. Kuten voimassa 
olevassa luopumistukilaissa myös ehdotetus-
sa laissa tarkoitettua luopumistuen perusmää-
rää pidettäisiin tuloverolain (1535/92) 100 ja 
101 §:ää sovellettaessa eläketulovähennyk-
seen oikeuttavana eläketulona. 

80 §. Rangaistussäännös. Pykälään ehdote-
taan otettavaksi voimassa olevan luopumis-
tukilain 39 §:ää vastaava rangaistussäännös 
väärien ja harhaanjohtavien tietojen antami-
sesta tahallaan siten, että sen johdosta olisi 
maksettu perusteettomasti luopumistukea tai 
luopumistuen pääoma-arvoa olisi jätetty 
mainittujen tietojen johdosta osittain tai ko-
konaan takaisin perimättä. Ehdotetun pykä-
län rakennetta on kuitenkin selkeytetty. Py-
kälän 1 kohdassa rangaistavuus olisi rinnas-
tettavissa rikoslain 16 luvun 8 §:ssä säädet-

tyyn tekoon, mutta tiedon saajana olisi viran-
omaisen sijasta eläkelaitos. Säännös vaikut-
taisi sellaisten tietojen toimittamiseen eläke-
laitokselle, joilla on vaikutettu toisen henki-
lön mahdollisuuksiin saada luopumistukea tai 
olla luovutuksensaajana. Pykälän 2 kohdassa 
taas täydennettäisiin rikoslain 29 luvun 5—
8 §:n avustuksia koskevia rangaistussäännök-
siä. 

81 §. Lain voimaantulo. Lain ehdotetaan 
tulevan voimaan valtioneuvoston asetuksella 
säädettävänä ajankohtana. Sen tilanteen va-
ralta, että Euroopan yhteisön komissio ei hy-
väksyisi tukijärjestelmää joltakin osin, ehdo-
tetaan, että laki voitaisiin jättää joltakin osin 
voimaan panematta tai panna voimaan eri 
ajankohtana.  

82 §. Lain voimaantulosäännökset. Lakia 
sovellettaisiin, jos 4 §:ssä tarkoitettu luopu-
minen tapahtuu 1 päivänä tammikuuta 2007 
tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2010. Jos lopullinen luovu-
tuskirja olisi allekirjoitettu vuoden 2006 puo-
lella, luopumistukeen sovellettaisiin sen eh-
tojen ja määräytymisen osalta voimassa ole-
van luopumistukilain säännöksiä. Lisäksi 
voimaantulosäännöksessä todettaisiin, että 
lain 14 §:ssä ja 45 §:ssä mainitut rahamäärät 
vastaisivat TYEL:n 96 §:ssä tarkoitetun 
palkkakertoimen arvoa 1 vuonna 2004. Li-
säksi todettaisiin, että lain 56 §:ää sovellet-
taisiin vuoden 2007 alusta lukien ja vanhen-
tumisaikoja laskettaessa sovellettaessa otet-
taisiin huomioon myös ennen lain voimaatu-
lo kulunut aika. 

83 §. Lain siirtymäsäännökset. Vuonna 
1951 ja sitä aikaisemmin syntyneitä porota-
louden harjoittajia koskisi poikkeus ikärajois-
ta siten, että porotalouden harjoittaja, joka 
vuonna 2006 on ollut oikeutettu luopumistu-
keen, ei menettäisi oikeutta uuden lain perus-
teella. Vastaavasti vuonna 1950 tai sitä ennen 
syntynyt viljelijä voisi luopua alle 60-
vuotiaana maatilalla toteutettavan sukupol-
venvaihdoksen perusteella, vaikka luovutuk-
sensaaja olisi muu kuin lapsi tai tämän puoli-
so. Yhdessä hänen kanssaan voisi luopua 
myös vuonna 1955 tai sitä ennen syntynyt 
puoliso ja yhtymän nuorempi osakas. Saman-
ikäisenä voisi luopua myös maatalousyrittä-
jän leski. Samoin alle 60-vuotiaana voisivat 
luopua vuonna 1949 tai sitä ennen syntynyt 
viljelijä ja tämän viimeistään vuonna 1954 
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syntynyt puolisonsa luovuttamalla peltoalu-
eensa lisäalueeksi muulle kuin lapselleen tai 
tämän puolisolle.   

Muilta osin luopujien tulisi täyttää ehdote-
tussa laissa säädetyt edellytykset ja hakea 
luopumistukea siten, kuin ehdotetussa laissa 
säädettäisiin.  
 
 
1.2. Laki maatalousyrittäjien luopumis-

tuesta annetun lain muuttamisesta 

7 §. Lainkohdan 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lainkohdasta poistet-
taisiin viittaus kestävän metsätalouden rahoi-
tuksesta annetun lain (1094/1996) 5 §:ään ja 
sen sijaan lueteltaisiin sellaiset metsän hoitoa 
ja käyttöä edistävät työt, jotka olisivat luopu-
jille sallittuja metsätalouden hankintatyökiel-
losta huolimatta. Säännös vastaa sisällöltään 
voimassa olevan luopumistukilain 7 §:n 
4 momenttia.  

18 §. Pykälän 4 momentissa oleva viittaus 
TEL 9 §:ään ehdotetaan muutettavaksi viitta-
ukseksi mainittua lainkohtaa vastaavaan 
TYEL 98 §:ään. 

23 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset siitä, että sekä voimassa olevan kan-
saneläkelain että vuoden 2007 alusta voi-
maantulevan kansaneläkelain ja uuden kan-
saneläkelain voimaanpanosta annetun lain 
mukaiset tietyt eläkkeet aiheuttaisivat luo-
pumistuen täydennysosan lakkauttamisen. 
Vastaavasti lainkohtaa täydennettäisiin viit-
tauksella TYEL 3 §:ssä mainittujen työeläke-
lakien ja niiden voimaanpanosta annettujen 
lakien mukaisiin eläkkeisiin. Lainkohta vas-
taisi muutoin sisällöltään nykyistä luopumis-
tukilakia. 

24 §. Pykälään otettaisiin nimenomaiset 
säännökset oikeudesta saada eläkettä eri työ-
eläkelakien mukaan sekä siitä, että luopumis-
tukea saavaa henkilöä ei voitaisi vakuuttaa 
MYEL:n mukaisesti. Vuoden 2005 alusta lu-
kien eläkkeellä oleva henkilö on voitu va-
kuuttaa MYEL:n mukaisesti. Koska kaupalli-
sen maatalouden harjoittamisesta on luovut-
tava, ei ole tarkoituksenmukaista sallia 
MYEL:n mukaista vakuuttamista enää luo-
pumisen jälkeen. Tätä koskeva kielto sisäl-
tyisi ehdotettuun pykälään. Lisäksi olisi tar-
peen säätää tilanteesta, jossa luopumisen ta-
pahduttua luopujan luopumistukea ei ole vie-

lä aloitettu suorittaa esimerkiksi sen vuoksi, 
että luopumistuki on myönnetty uinuvana. 
Tällainen luopuja voitaisiin vakuuttaa per-
heyrityksen jäsenenä, mutta ei MYEL:n mu-
kaisena yrittäjänä eli maatilatalouden harjoit-
tajana tai porotalouden osalta poronomistaja-
na. Lisäksi lakiin otettaisiin säännös siitä, et-
tä sen jälkeen kun luopumistuen suorittami-
nen olisi alkanut, työeläkettä karttuisi niiden 
säännösten mukaan, jotka koskevat eläkkeel-
lä olevan henkilön työskentelyä eli eläkettä 
karttuisi 1,5 prosenttia vuodessa. 

25 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin si-
ten, että TEL:n 4 c §:n 6 momenttia sovellet-
taisiin sellaisena kuin se oli voimassa 
TYEL:n ja sen voimaanpanosta annetun lain 
voimaan tullessa. Lainkohdan 4 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta 
kohtuullistaa ansiotulorajan ylityksestä ai-
heutuvaa takaisinperintää. Säännöstä sovel-
lettaisiin tilanteessa, jossa ylityskuukausia on 
ollut enemmän kuin kolme. 

31 §. Pykälän 3 momentissa olevaa, aiheet-
tomasti maksetun luopumistuen takaisinpe-
rintää koskevaa vanhentumisaikaa ehdote-
taan lyhennettäväksi kymmenestä vuodesta 
viiteen vuoteen. 

34 §. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, et-
tä viranomaisesta, joka Ahvenanmaan maa-
kunnassa hoitaisi työ- ja elinvoimakeskuksel-
le kuuluvat tehtävät, säädettäisiin niin sano-
tulla sopimusasetuksella. Tarkoitus on, että 
lääninhallituksen sijasta näistä tehtävistä vas-
taisi Ahvenanmaan maakunnan hallitus.  

37 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa ehdote-
taan viitattavaksi TYEL:n säännöksiin muu-
toksenhausta työeläkeasioiden muutoksenha-
kulautakunnassa tai vakuutusoikeudessa. 
Muutoksenhakumenettely vastaisi sisällöl-
tään TYEL:n vuoden 2007 alusta sovelletta-
via säännöksiä.  

40 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännök-
siä ehdotetaan muutettavaksi siten, että viit-
taukset TEL:iin muutettaisiin kohdistumaan 
TYEL:in vastaaviin säännöksiin. Lainkoh-
taan otettaisiin lisäksi uutena viittaus 
TYEL:n 113 §:n 2 momenttiin. Lainkohdassa 
on säädetty eläkkeen maksamisen lakkautta-
misesta tilanteessa, jossa eläkkeensaajan 
kuolemasta ei voida esittää selvitystä, mutta 
on todennäköistä, että eläkkeensaaja on kuol-
lut hukkumisen, muun onnettomuuden tai 
niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Luopumis-
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tuki lakkautettaisiin luopumistuensaajan ka-
toamispäivään. Säännös mahdollistaisi perhe-
eläkkeen myöntämisen omaisille edellä mai-
nitussa tilanteessa, jos luopumistuen maksa-
minen päätettäisiin. Lisäksi säännöksen myö-
tä luopumistukea ei maksettaisi aiheetta use-
ampia vuosia, koska kuolleeksi julistamisesta 
annetun lain (127 /2005) mukaan henkilö ju-
listetaan kuolleeksi yleensä vasta tietyn odo-
tusajan jälkeen. Odotusaika voi olla enimmil-
lään viisi vuotta siitä ajankohdasta, kun hen-
kilö on ollut tiettävästi elossa. 
 
 
1.3. Laki maatalousyrittäjien sukupol-

venvaihdoseläkkeestä annetun lain 
muuttamisesta 

15 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että perusmäärän indek-
sitarkistusta koskeva viittaus TEL:n 9 §:ää 
muutettaisiin viittaukseksi vastaavaan 
TYEL:n 98 §:ään. 

21 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan teh-
täväksi vastaavat muutokset kuin luopumis-
tukilain 23 §:ään. Muutokset johtuvat ainoas-
taan vuoden 2007 alusta voimaan tulevista 
uudesta kansaneläkelaista sekä työeläkelain-
säädännön muutoksista. Lainkohta on muu-
toin sisällöltään nykyistä voimassa olevaa 
vastaava. 

23 §. Lainkohdassa kiellettäisiin vakuutta-
masta MYEL:n nojalla sellaisia luopujia, jot-
ka saavat sukupolvenvaihdoseläkettä. 

26 §. Lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi 
vastaava takaisinperinnän kohtuullistamista 
koskeva säännös kuin luopumistukilain 
25 §:ään on edellä ehdotettu. 

30 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi vastaava viiden vuoden vanhen-
tumisaikaa koskeva säännös kuin luopumis-
tukilain 31 §:ään. 

40 §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi vastaavat muutoksenhakumenet-
telyä koskevat säännökset kuin luopumistuki-
lain 37 §:ään. 

43 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvät viit-
taukset TEL:iin ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että ne kohdistuisivat TYEL:n vastaaviin 
säännöksiin. Lainkohtaan lisättäisiin myös 
viittaus TYEL 113 §:n 3 momenttiin, jota on 
selostettu luopumistukilain 40 §:n yhteydes-
sä. 

1.4. Laki luopumiseläkelain muuttamises-
ta 

8 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi maininta voimassa olevan KEL:n li-
säksi uuden kansaneläkelain ja kansaneläke-
lain voimaanpanosta annetun lain mukaisista 
eläkkeistä, jotka aiheuttavat eläkkeen muut-
tumisen vähennetyksi. 

23 §. Lainkohdassa oleva viittaus muutok-
senhakumenettelystä TEL:n säännöksiin eh-
dotetaan muutettavan viittaukseksi TYEL:iin. 

24 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännök-
siä ehdotetaan muutettavaksi siten, että viit-
taukset TEL:iin muutettaisiin kohdistumaan 
TYEL:n vastaaviin säännöksiin. Lainkohtaan 
lisättäisiin myös viittaus TYEL 113 §:n 3 
momenttiin, jota on selostettu luopumistuki-
lain 40 §:n yhteydessä. 
 
 
 
1.5. Laki maatalousyrittäjien luopumis-

korvauksesta annetun lain muuttami-
sesta 

17 §. Lainkohtaan sisältyvä perusmäärän ja 
luopumislisän indeksitarkistusta koskeva 
viittaus TEL:n 9 §:ään ehdotetaan muutetta-
vaksi viittaukseksi vastaavaan TYEL:n 
98 §:ään. 

22 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan teh-
täväksi vastaavat muutokset kuin luopumis-
tukilain 23 §:ään. Muutokset johtuvat vuoden 
2007 alusta voimaan tulevista uudesta kan-
saneläkelaista sekä työeläkelainsäädännön 
muutoksista. Lainkohta on muutoin sisällöl-
tään nykyistä lainkohtaa vastaava. 

27 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavan vastaava viiden vuoden vanhentu-
misaikaa koskeva säännös kuin luopumistu-
kilain 31 §:ään. 

32 §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavan vastaavat muutoksenhakumenette-
lyä koskevat säännökset kuin luopumistuki-
lain 37 §:ään. 

37 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan teh-
täväksi viittaussäännöksiä koskevat muutok-
set siten, että viittaukset TEL:iin muutettai-
siin kohdistumaan vastaaviin TYEL:in sään-
nöksiin.  
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2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
säätää lakia yksityiskohtaisemmin muun mu-
assa niistä seikoista, joiden johdosta luovutus 
luopumisen kohteena olevasta maatilasta, jo-
ka on tehty kolme vuotta ennen luopumista, 
ei estäisi tuen myöntämistä.  

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
edelleen luovutuksensaajalta edellytettävästä 
ammattitaidosta sukupolvenvaihdoksina to-
teutetuissa luopumisissa sekä maatilan ulko-
puolisista tuloista. Pääsääntönä on ollut, että 
luovutuksensaajalla tulisi olla vähintään toi-
sen asteen luonnonvara-alan koulutusta tai 
vastaavaa koulutusta. Lisäksi ammattitaidon 
on voinut osoittaa työkokemuksella sekä sen 
lisäksi hankitulla koulutuksella, joka kuiten-
kin on olennaisesti lyhyempi kuin toisen as-
teen koulutus. Voimassa oleva enimmäistulo-
raja 50 000 euroa on tarkoitus säilyttää.  

Valtioneuvoston asetuksella on säädetty 
myös taloudellisen elinkelpoisuuden osoit-
tamiseksi vaadittavaan laskelmaan sisällytet-
tävistä tiedoista, laskelmalla osoitettavasta 
vuotuisista yritystoiminnan vähimmäistulois-
ta sekä niistä eristä, joiden perusteella yritys-
tulo lasketaan.  

Asetuksella on myös säädetty niistä sään-
nöksistä, joiden perusteella arvioidaan, täyt-
tääkö luovutuksensaajan maatalouden har-
joittaminen sukupolvenvaihdoksen toteutta-
misen jälkeen ympäristöä, eläinten hyvin-
vointia ja hygieniaa koskevat vaatimukset. 
Tältä osin säännöstä on tarkoitus tarkistaa 
vastaamaan niitä vaatimuksia, joiden perus-
teella vastaavia seikkoja arvioidaan toteutet-
taessa maaseudun kehittämisohjelmiin sisäl-
lytettyjä luopumistukea ja muita rakennetoi-
menpiteitä vastaavia toimenpiteitä. 

Valtioneuvoston asetuksella on säädetty 
myös tarkemmin tuen hakemisesta, hake-
muksen ratkaisemisesta, tuen maksamisesta, 
eläkelaitoksen tehtävistä ilmoituksista, asia-
kirjoista ja niiden säilyttämisestä sekä eläke-
laitokselle suoritettavista ennakkomaksuista 
ja ennakkomaksumenettelystä tukien mak-
samista varten. Vaikka näistä seikoista ehdo-
tetaankin säädettäväksi pääasiassa lailla, tar-
kempia säännöksiä on tarkoitus antaa lausun-
tomenettelystä, tarkastusten teknisestä toteut-
tamisesta ja varojen käytön seurannasta. 

Toimeenpanosta Ahvenanmaalla säädettäi-
siin niin sanotulla sopimusasetuksella. 

 
3.  Voimaantulo 

Maatalouden harjoittamisesta luopumisen 
tukemisesta annettavan lain voimaantulosta 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella sen 
jälkeen, kun lain EY:n lainsäädännön mukai-
suus on varmistettu. Laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan vuoden 2006 aikana siten, että 
sen soveltaminen voisi alkaa vuoden 2007 
alusta. Muut ehdotetut lait olisi tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. 

Voimassa olevaa luopumistukilain, suku-
polvenvaihdoseläkelain, luopumiseläkelain ja 
luopumiskorvauslain muuttamista koskevat 
muutosehdotukset perustuvat pitkälti työelä-
ke- ja kansaneläkelainsäädäntöön vuoden 
2007 alusta voimaan tuleviin muutoksiin. Li-
säksi edellä mainittuihin lakeihin ehdotetaan 
tehtäväksi vuoden 2007 alusta sovellettavaan 
luopumistukijärjestelmään tehtävät muutok-
set, jotka koskisivat saatavan vanhentumista, 
takaisinperinnän kohtuullistamista ansiotulo-
rajaylitystilanteissa sekä eläkkeen karttumis-
ta siltä ajalta, kun luopumisetuutta makse-
taan. Muutettuja säännöksiä sovellettaisiin 
vuoden 2007 alusta ja ne olisivat samat kuin 
ehdotettuun uuteen lakiin sisältyvät säännök-
set. Saatavan vanhentumista koskeva viiden 
vuoden vanhentumisaika tulisi sovellettavak-
si heti 1 päivänä tammikuuta 2007 lukien. 
Lisäksi vuosina 2000—2006 sovellettua luo-
pumistukijärjestelmää koskevassa lakissa eh-
dotetaan säädettäväksi nimenomaisesti niistä 
metsän hoitoa ja käyttöä edistävistä töistä, 
joita luopuja olisi lupa tehdä metsätalouden 
hankintatyökiellosta huolimatta. Säännös 
vastaisi uuteen vuoden 2007 alusta sovellet-
tavaa luopumistukijärjestelmää koskevaan 
lakiin sisältyvää metsätalouden hankintatyö-
kieltoa koskevaan poikkeusta. Koska ehdo-
tettuihin lakeihin lisättäisiin viittaus TYEL:n 
asiakirjojen säilyttämistä koskevaan 
218 §:ään, ehdotetaan vastaavat asetuksiin si-
sältyvät pykälät kumottaviksi. 
 
4.  Säätämisjärjestys  

Laki ehdotetaan säädettäväksi tavanomai-
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. Sekä ehdo-
tettu laki maatalouden harjoittamisesta luo-
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pumisen tukemisesta että aikaisempaa lain-
säädäntöä koskevat muutokset ovat luonteel-
taan samanlaisia kuin ne, jotka on tehty työ-
eläkelainsäädännön muuttamista koskevien 
hallituksen esitysten 242/2002 vp ja 45/2005 
johdosta. Kyseisiin esityksiin sisältyvät la-
kiehdotukset on käsitelty tavanomaisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, mutta siten, että 
perustuslakivaliokunnan lausunnoissa edel-
lyttämät muutokset on otettu huomioon.  

Lakiehdotusten valmistelussa on kiinnitetty 
huomiota erityisesti niihin seikkoihin, joihin 
perustuslakivaliokunta lausunnoissaan on 
puuttunut. Lakiehdotuksiin sisältyvät valtuu-
tussäännökset asetuksen antamiseen ovat pe-

rustuslain 80 §:n mukaisesti täsmällisiä tark-
karajaisia ja yksilön oikeuksista ja velvolli-
suuksista ehdotetaan säädettäväksi lailla. 

Koska esityksessä kuitenkin ehdotetaan 
säädettäväksi oikeudesta sellaiseen eläkkeen-
luonteiseen tukeen, jonka kestoon ja siten 
määrään vaikuttaa se, onko tuen hakijalla 
lapsi, hallitus pitää tarpeellisena, että säätä-
misjärjestyskysymyksestä hankintaan perus-
tuslakivaliokunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain nojalla myönnetään luopumis-
tukea maatalousyrittäjille, jotka maatalouden 
rakenteen parantamiseksi pysyvästi luopuvat 
maatalouden harjoittamisesta siten kuin tässä 
laissa säädetään.  
 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan toimenpiteisiin, joi-
den perusteella maatalouden harjoittamisesta 
luovutaan vuosina 2007—2010.  

Luopumistukeen sovelletaan vastaavia pe-
riaatteita kuin maatalouden varhaiseläkejär-
jestelmässä, josta säädetään Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1698 /2005. Luopumistuki myön-
netään kuitenkin kokonaan kansallisista va-
roista. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) maatilalla yhden tai useamman peltoa 
käsittävän tilan tai tilanosan muodostamaa 
maatilatalouden harjoittamiseen tarkoitettua 
yksikköä; harjoitettaessa porotaloutta maati-
laksi katsotaan myös porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rahoituslaissa (45/2000) tar-
koitettu porotaloustila tai siihen verrattava 
muu tila; 

2) maataloudella peltoviljelyä, karjataloutta 
ja muuta eläinten pitoa, kasvihuonetuotantoa, 
vihannesviljelyä, marjan- ja hedelmänviljelyä 
sekä muuta puutarhaviljelyä, kalanviljelyä, 
mehiläistaloutta, porotaloutta, ammattimaista 
metsästystä, marjastusta ja sienestystä sekä 
muuta edellä tässä kohdassa tarkoitettuun 
toimintaan rinnastettavaa tuotantoa, joka 
koskee eläinten kasvatusta, lihan tai muiden 
eläimestä saatavien tuotteiden tuotantoa, vil-
jan tai muiden elävien kasvien tuotantoa 
taikka muuta Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuottei-
den tuotantoa; 

3) maatilataloudella maataloutta ja maata-
louden yhteydessä harjoitettua metsätaloutta; 

4) maatalousyrittäjällä jäljempänä 5 §:ssä 
tarkoitetuin tavoin maataloutta harjoittavaa 
henkilöä; 

5) eläkelaitoksella maatalousyrittäjien elä-
kelaissa (467/1969) tarkoitettua maatalous-
yrittäjien eläkelaitosta; ja 

6) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
la maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa 
annetun lain (1558/1991) 3 §:ssä tarkoitettua 
toimielintä, viranhaltijaa tai luottamushenki-
löä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin siitä, mitä pidetään Euroopan yhtei-
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sön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoi-
tettujen tuotteiden tuotantotoimintana. 
 

4 § 

Luopuminen 

Luopumisella tarkoitetaan maatalouden 
harjoittamisen lopettamista siten, että luopuja 
toteuttaa maatilallaan sukupolvenvaihdoksen 
luovuttamalla maatilan peltomaan ja tuotan-
torakennukset tilanpidon jatkajalle taikka 
luovuttaa tai vuokraa omistamansa maatilan 
peltomaan lisäalueeksi tässä laissa säädetyllä 
tavalla.  

Jos luopuja harjoittaa porotaloutta, luopu-
misella tarkoitetaan porotalouden harjoitta-
misen lopettamista siten, että luopuja toteut-
taa porotilallaan sukupolvenvaihdoksen luo-
vuttamalla tuotantorakennukset ja -raken-
nelmat sekä omistamansa porot porotalouden 
jatkajalle tai omistamansa porot lisäporoiksi 
toiselle porotalouden harjoittajalle tässä lais-
sa säädetyllä tavalla. 

Luopumisen katsotaan tapahtuneen, kun: 
1) tämän lain mukaista sukupolvenvaihdos-

luovutusta tai maatilan peltomaan luovutusta 
tai vuokraamista lisämaaksi koskeva luovu-
tuskirja on allekirjoitettu ja maatilan tai lisä-
maaksi luovutetun tai vuokratun peltomaan 
hallintaoikeus on siirtynyt luovutuksensaajal-
le; jollei hallinta siirry luovutuskirjan allekir-
joituspäivänä, katsotaan luovutuskirjan alle-
kirjoituksen ja hallinnan siirron ajankohdista 
jälkimmäinen luopumisen ajankohdaksi; 

2) tämän lain mukaisessa sukupolvenvaih-
dosluovutuksessa yhtiöosuuden tai osakkei-
den luovutusta koskeva luovutuskirja on al-
lekirjoitettu;  

3) luovutuskirja on allekirjoitettu, jos luo-
pujan tila on porotaloustila. 

Edellä 3 momentin 1 kohdassa luovutuskir-
jalla tarkoitetaan myös vuokrasopimusta.  
 

5 § 

Maatalousyrittäjä 

Tässä laissa tarkoitetaan maatalousyrittäjäl-
lä: 

1) henkilöä, joka omaan tai yhteiseen lu-
kuun itse työhön osallistuen harjoittaa maata-
loutta; 

2) henkilöä, joka harjoittaa maataloutta 
avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä 
siten, että hän on vastuunalaisena yhtiömie-
henä ottanut maatalousyrittäjien eläkelain 
1 §:n 2 momentissa säädetyn vähimmäiselä-
keturvaa koskevan vakuutuksen; ja  

3) henkilöä, joka harjoittaa maataloutta 
osakeyhtiön lukuun siten, että hän on ottanut 
maatalousyrittäjien eläkelaissa säädetyn vä-
himmäiseläketurvaa koskevan vakuutuksen 
lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitet-
tuna maatalousyrittäjänä. 

Mitä tässä laissa säädetään maatalousyrittä-
jän aviopuolisosta, sovelletaan myös henki-
löön, jonka kanssa maatalousyrittäjä jatku-
vasti elää avioliittoa solmimatta yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 
joka on ottanut toiminnastaan maatalousyrit-
täjien eläkelain 1 §:n 2 momentissa säädettyä 
vähimmäiseläketurvaa koskevan vakuutuk-
sen. 
 

2 luku 

Luopujaa koskevat edellytykset 

 
6 §  

Luopuja 

Oikeus luopumistukeen on omaan tai yh-
teiseen lukuun harjoittamastaan maataloudes-
ta pysyvästi luopuvalla: 

1) maatilan tai sen osan omistavalla maata-
lousyrittäjällä; 

2) 1 kohdassa tarkoitetun maatalousyrittä-
jän aviopuolisolla, vaikka hänellä ei ole 
omistusoikeutta maatilaan; ja 

3) 1 kohdassa tarkoitetun maatalousyrittä-
jän leskellä, jos luopumisen kohteena oleva 
maatila kuuluu omaisuuteen, johon leskellä 
on avio-oikeus. 

Oikeus luopumistukeen on lisäksi 5 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa yh-
tiössä harjoittamastaan maataloudesta pysy-
västi luopuvalla maatalousyrittäjällä, jos luo-
pumisen kohteena oleva maatila on yhtiön 
omistuksessa ja hallinnassa.  

Mitä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa sääde-
tään, sovelletaan myös 5 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetun henkilön aviopuo-
lisoon. 
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Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua henki-
löä kutsutaan jäljempänä luopujaksi. 

7 § 

Toimiminen maatalousyrittäjänä 

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopuja on luopumista edeltävän kym-
menen vuoden ajan harjoittanut maataloutta 
5 §:ssä tarkoitettuna maatalousyrittäjänä ja 
että hän on vähintään viiden vuoden ajan vä-
littömästi ennen luopumista ollut vakuutettu 
maatalousyrittäjänä maatalousyrittäjien elä-
kelain nojalla. Tällöin vakuutuksen voimas-
saoloaikaan rinnastetaan aika, jona vakuutus 
on ollut keskeytettynä maatalousyrittäjän 
työkyvyttömyyden perusteella saaman kun-
toutustuen vuoksi.  

Vakuutuksen voimassaoloaikaan rinnaste-
taan myös aika, jona vakuutus on ollut kes-
keytyneenä maatalousyrittäjälle ennen 1 päi-
vää tammikuuta 2007 alkaneen työkyvyttö-
myyden perusteella myönnetyn osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen vuoksi. Mitä tässä momen-
tissa säädetään, sovelletaan kuitenkin vain 
1 päivää tammikuuta 2008 edeltävään aikaan. 
 
 

8 § 

Luopujan ikää koskevat edellytykset 

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopuja on täyttänyt: 

1) 56 vuotta, jos luopuminen tapahtuu luo-
vuttamalla luopujan lapselle tai lapsen avio-
puolisolle maatilan pellot ja tuotantoraken-
nukset maatilan sukupolvenvaihdoksen to-
teuttamiseksi tai maatilan koko peltomaa lap-
sen tai tämän aviopuolison maatilaan lisäalu-
eeksi taikka jos luopuminen tapahtuu luovut-
tamalla porot; 

2) 60 vuotta, jos luopuminen tapahtuu luo-
vuttamalla muulle kuin 1 kohdassa tarkoite-
tulla henkilölle maatilan pellot ja tuotantora-
kennukset sukupolvenvaihdoksen toteuttami-
seksi tai maatilan peltomaa lisäalueeksi maa-
tilaan taikka jos luopuminen tapahtuu vuok-
raamalla maatilan peltomaa lisäalueeksi. 

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on 
kuitenkin, ettei luopuja luopumisen tapahtu-
essa ole saavuttanut 63 vuoden ikää. 

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään 
aviopuolisosta, sovelletaan myös 5 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun henkilöön. 

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettuja ikära-
joja sovelletaan myös luopumisen tapahtues-
sa luovuttamalla maatilan omistavan yhtiön 
osuudet tai osakkeet. 
 

9 § 

Luopuminen ennen vähimmäisiän saavutta-
mista 

Jos luopujina ovat aviopuolisot, joista van-
hemmalla on oikeus luopumistukeen tämän 
lain säännösten mukaisesti, nuoremmalla 
puolisolla on oikeus luopumistukeen, jos 
luopuminen tapahtuu aikaisintaan viisi vuotta 
ennen kuin hän saavuttaa 8 §:ssä säädetyn 
iän. 

Jos luopujana on maatalousyrittäjän leski 
tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaista 
toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä saavan henkilön puoliso, luo-
pujalla on oikeus luopumistukeen, jos luo-
puminen tapahtuu aikaisintaan viisi vuotta 
ennen kuin luopuja saavuttaa 8 §:ssä sääde-
tyn iän.  

Jos luopujana on maatalousyrittäjä, joka on 
harjoittanut maataloutta yhtymän osakkaana 
yhdessä sellaisen vanhemman sisaruksensa 
kanssa, jolla on oikeus luopumistukeen tä-
män lain säännösten mukaisesti, yhtymän 
nuoremmalla osakkaalla on oikeus luopumis-
tukeen, jos luopuminen tapahtuu aikaisintaan 
viisi vuotta ennen kuin hän saavuttaa 8 §:ssä 
säädetyn iän.  

Luopumistukea ei kuitenkaan suoriteta 1—
3 momentissa tarkoitetuille luopujille iän 
saavuttamista koskevan 8 §:n 1 momentissa 
säädetyn edellytyksen täyttymistä edeltävältä 
ajalta. 
 

10 § 

Luopumistuen saamisen estävät eläkkeet 

Oikeutta luopumistukeen ei ole luopujalla, 
joka luopumisen tapahtuessa saa: 

1) kansaneläkelain (   /    ), kansaneläkelain 
voimaanpanosta annetun lain (   /    ) tai en-
nen mainittujen lakien voimaantuloa voi-
massa olleen kansaneläkelain (347/1956) 
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mukaista toistaiseksi myönnettyä työkyvyt-
tömyyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, 
työttömyyseläkettä tai varhennettua van-
huuseläkettä; tai 

2) maatalousyrittäjien eläkelain mukaista 
toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, 
työttömyyseläkettä, varhennettua vanhuus-
eläkettä tai osa-aikaeläkettä. 

 
 

11 §  

Luopumista ja maatilaa koskevat edellytykset 

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopuja hakee luopumistukea ennen 
4 §:ssä säädettyä luopumista ja että luopumi-
nen tapahtuu kahdentoista kuukauden kulu-
essa siitä, kun 36 §:ssä tarkoitettu ehdollinen 
päätös on annettu. 

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopumisen kohteena olevan maatilan 
peltomaasta ei ole kolmen viimeisen vuoden 
aikana ennen luopumista luovutettu olennais-
ta osuutta vastoin tässä laissa säädettyjä ta-
voitteita. Tämän lain tavoitteiden vastaisena 
ei pidetä luovutusta, joka on johtunut pakot-
tavista taloudellisista vaikeuksista, vaiheit-
tain toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta, li-
sämaan luovutuksesta lähialueen viljelijöille 
tai muun kuin tonttimaan luovutuksesta val-
tiolle tai kunnalle, jos valtiolla tai kunnalla 
olisi ollut oikeus saada luovutettu alue pak-
kolunastuksena tai etuosto-oikeuden käyttä-
misen seurauksena taikka jos luovutukseen 
on ollut muu näihin rinnastettava painava 
syy. Lisämaan luovutuksen osalta edellyte-
tään, että luovutus on koskenut enintään nel-
jännestä tilan peltoalasta. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tarkemmin, millä pe-
rusteilla edellä tarkoitettuja ja kooltaan vä-
häisiä luovutuksia ei pidetä tämän lain tavoit-
teiden vastaisina.    
 

12 § 

Luopujaa luopumisen jälkeen koskevat rajoi-
tukset 

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopuja luopumisen tapahduttua pysy-
västi lopettaa kaupallisen maatalouden har-

joittamisen ja ettei hän tee metsätalouden 
hankintatyötä. 

Kaupallisen maatalouden harjoittamiseksi 
ei katsota eläinten pitämistä lemmikkieläimi-
nä, jollei niitä kasvateta tuotantotarkoituk-
siin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
niiden hevosten ja porojen enimmäismääräs-
tä, joiden käyttöä luopumisen jälkeen ei pide-
tä kaupallisen maatalouden harjoittamisena. 

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä 
luopuja voi kuitenkin tehdä seuraavia metsi-
en käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä: 

1) metsänuudistaminen; 
2) nuoren metsän hoito; 
3) kulotus; 
4) nuoren metsän hoidon yhteydessä tehty 

energiapuun korjuu; 
5) kunnostusojitus; 
6) metsänterveyslannoitus; ja  
7) metsätien tekeminen. 
 
 

13 § 

Yhteisössä harjoitetun maatalouden lopetta-
minen 

Mitä 12 §:ssä säädetään kaupallisen maata-
louden harjoittamisen lopettamisesta, koskee 
myös sellaista maataloutta, jota luopuja on 
harjoittanut kokonaan tai osaksi omistamas-
saan yhteisössä tai muussa maataloutta har-
joittavassa yhteisössä määräävässä asemassa. 

Luopuja saa luopumisen jälkeen yksin tai 
yhdessä perheenjäsenensä kanssa omistaa 
tämän lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua maataloutta harjoittavan muun kuin 
19 §:ssä tai 21 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön 
kaikista osakkeista enintään 15 prosenttia tai, 
jos osakkeet ovat äänimääriltään erilaisia, 
osakkeista määrän, joka tuottaa äänistä enin-
tään 15 prosenttia. Luopujan on kuitenkin 
luopumisen jälkeen lopetettava työskentely 
johtavassa asemassa sellaisessa maataloutta 
harjoittavassa osakeyhtiössä, josta hän omis-
taa osakkeita yksin tai yhdessä perheen-
jäsenensä kanssa. Luopuja ei saa olla luopu-
misen jälkeen vastuullisena yhtiömiehenä 
3 §:ssä tarkoitettua maataloutta harjoittavassa 
avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä. 

Edellä 2 momentissa perheenjäsenellä tar-
koitetaan luopujan aviopuolisoa sekä luopu-
jan kanssa samassa taloudessa asuvaa henki-
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löä, joka on hänelle sukua suoraan yleneväs-
sä tai alenevassa polvessa.  

Johtavalla asemalla tarkoitetaan työskente-
lemistä osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai 
toimitusjohtajana taikka toimimista muussa 
vastaavassa asemassa. 
 

14 § 

Muun ansiotoiminnan rajoitukset 

Luopumistukea ei makseta ennen kuin luo-
puja on toimittanut eläkelaitokselle selvityk-
sen myös muiden kuin 12 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen ansiotöiden lopettamisesta tai 
niiden vähentämisestä siten, että hänen niistä 
saamiensa ansiotulojen määrän voidaan arvi-
oida jäävän pienemmäksi kuin 523,61 euroa 
kuukaudessa. Edellä mainittu ansiotuloraja 
tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain   
(   /    ) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoi-
mella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna tulona ei 
kuitenkaan pidetä omaishoidon tuesta anne-
tussa laissa (937/2005) tarkoitettua omais-
hoidon tukea eikä perhehoitajalaissa 
(312/1992) tarkoitettua palkkiota. Mitä 
1 momentissa säädetään, sovelletaan myös 
9 §:ssä tarkoitettuun luopujaan hänen saavut-
taessaan 8 §:ssä säädetyn iän.  
 
 

3 luku 

Luopumistavat 

15 § 

Sukupolvenvaihdosluovutus  

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta 
voi tapahtua siten, että luopuja toteuttaa maa-
tilallaan sukupolvenvaihdoksen luovuttamal-
la maatilan peltomaan ja tuotantorakennukset 
maatalouden harjoittamista varten sellaiselle 
tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaajalle: 

1) jolla on riittävä ammatillinen pätevyys 
maatalouden harjoittamiseen; 

2) joka ei ole täyttänyt 40:tä vuotta; 
3) jonka pysyväisluonteiset tulot muusta 

kuin maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoi-
tetusta maatilatalouden liitännäistoiminnasta 
luopumishetkellä arvioituna eivät ylitä val-

tioneuvoston asetuksella säädettyä enim-
mäismäärää; 

4) joka elinkeinosuunnitelmalla osoittaa, 
että luopumisen kohteena oleva maatila tai 
hänelle muodostuva maatila on taloudellisesti 
elinkelpoinen; 

5) jolle muodostuvan maatilan voidaan kat-
soa täyttävän tuotantosuuntansa mukaiset 
muun lainsäädännön vaatimukset, jotka kos-
kevat ympäristöä ja eläintensuojelua, sekä 
elintarvikelain (23/2006) vaatimukset, jotka 
koskevat tässä laissa tarkoitettua maatalou-
den harjoittamista; ja 

6) joka sitoutuu viljelemään maatilaa ja 
asumaan tilalla tai sellaisella etäisyydellä sii-
tä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuksi 
huomioon ottaen eläinsuojelulain (247/1996) 
säännökset ja muut vastaavat säännökset, 
niin kauan kuin luopujalle maksetaan luopu-
mistukea, kuitenkin vähintään viiden vuoden 
ajan. 

Jos 1 momentin 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoite-
tut edellytykset eivät täyty luopumishetkellä, 
luovutuksensaajan on annettava sitoumus 
1 kohdassa tarkoitetun edellytyksen täyttymi-
sestä viimeistään luopumista seuraavan kah-
den kalenterivuoden aikana ja 4 ja 5 kohdas-
sa tarkoitetun edellytyksen täyttymisestä luo-
pumista seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna suku-
polvenvaihdosluovutuksena ei kuitenkaan 
pidetä maatilan peltomaan ja tuotantoraken-
nusten luovuttamista sellaiselle luovutuksen-
saajalle, joka on jo ennen 1 momentissa tar-
koitettua luovutusta aloittanut tilanpidon si-
ten, että hänelle on myönnetty maaseutuelin-
keinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden aloitustuki tai sitä vastaavan ai-
kaisemman lainsäädännön mukainen käyn-
nistystuki.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin niistä seikoista, jotka on sisällytettä-
vä elinkeinosuunnitelmaan ja jotka otetaan 
huomioon maatilan taloudellista elinkelpoi-
suutta arvioitaessa, maatilan yritystulon mää-
rittämisestä, eläkelaitokselle esitettävistä sel-
vityksistä yritystulon määrittämiseksi sekä 
vähimmäismäärästä, jonka maatilan yritystu-
lon on täytettävä. Valtioneuvoston asetuksel-
la säädetään myös tarkemmin, miten osoite-
taan maatilan täyttävän ympäristöä, hygieni-
aa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaati-
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mukset, sekä luovutuksensaajalta edellytettä-
västä koulutuksesta ja käytännön kokemuk-
sesta.  

 
16 § 

Luovutus lisäalueeksi maatalousyrittäjälle  

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta 
voi tapahtua myös siten, että luopuja luovut-
taa maatilan peltomaan osina tai kokonaan li-
sämaaksi maatalouden harjoittamista varten 
yhdelle tai useammalle luovutuksensaajalle: 

1) joka luopumisen tapahtuessa harjoittaa 
maataloutta maatilalla, johon luopujan pelto 
tulee lisämaaksi; 

2) joka on ottanut maatalousyrittäjien elä-
kelain 1 §:n säännösten mukaisesti sanotussa 
laissa säädettyä vähimmäiseläketurvaa kos-
kevan vakuutuksen maatilatalouden harjoitta-
jana; 

3) joka ei ole täyttänyt 55:tä vuotta; 
4) jonka maatilan peltoala luovutuksen 

johdosta kasvaa vähintään kahdella hehtaaril-
la; ja 

5) joka sitoutuu viljelemään tilaa niin kau-
an kuin luopujalle maksetaan luopumistukea, 
kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan.  

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta 
voi vuosina 2007 ja 2008 tapahtua myös si-
ten, että luopuja vuokraa maatilan peltomaan 
osina tai kokonaan lisämaaksi maatalouden 
harjoittamista varten yhdelle tai useammalle 
luovutuksensaajalle, joka täyttää 1 momen-
tissa säädetyt edellytykset.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luovutuk-
sensaajan maatilan tulee sijaita sellaisella 
etäisyydellä lisämaaksi luovutetusta pelto-
alasta, että yhdysviljely on mahdollista. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa 
säätää enimmäisetäisyydestä. 
 

17 § 

Luopuminen porotalouden harjoittamisesta 

Jos luopujan tila on porotaloustila tai siihen 
verrattava tila, luopuminen voi tapahtua:  

1) luovuttamalla porot sekä luovutuksen-
saajalle tarpeelliset tuotantorakennukset ja 
rakennelmat 15 §:n 1 momentin 1–3 kohdas-
sa säädetyt edellytykset täyttävälle, porota-

louden harjoittajaksi ryhtyvälle luovutuksen-
saajalle; tai 

2) luovuttamalla porot porotaloutta ennes-
tään harjoittavalle poronomistajalle, joka on 
ottanut 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetun vakuutuksen poronomistajana, joka 
täyttää 16 §:n 1 momentin 3 kohdassa sääde-
tyn ikäedellytyksen ja jonka yritys luovutuk-
sen johdosta kasvaa vähintään 20 porolla. 

Luovutuksensaajan on sitouduttava harjoit-
tamaan porotaloutta niin kauan kuin luopu-
jalle maksetaan luopumistukea, kuitenkin 
vähintään viiden vuoden ajan. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu-
na sukupolvenvaihdosluovutuksensa ei kui-
tenkaan pidetä porojen ja tuotantorakennus-
ten luovuttamista sellaiselle luovutuksensaa-
jalle, joka on jo aikaisemmin ryhtynyt poro-
talouden harjoittajaksi siten, että hänelle on 
myönnetty porotalouden ja luontaiselinkeino-
jen rahoituslain 18 §:n 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettu nuorten viljelijöiden aloitustuki 
tai sitä vastaava aikaisemman lainsäädännön 
mukainen käynnistystuki. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään luovutuksensaajalle 
muodostuvan porokarjan vähimmäiskoosta. 
 
 

4 luku 

Yhtiöitä koskevat luopumistavat 

18 § 

Sukupolvenvaihdos henkilöyhtiössä 

Jos luopujana on 5 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettu maatalousyrittäjä, luopumi-
nen maatalouden harjoittamisesta voi tapah-
tua sellaisella sukupolvenvaihdosluovutuk-
sella, jossa luopuja luovuttaa yhtiöosuutensa 
luopumisen kohteena olevan maatilan omis-
tavassa avoimessa yhtiössä tai kommandiitti-
yhtiössä luovutuksensaajalle, joka: 

1) täyttää 15 §:ssä säädetyt edellytykset ja 
antaa yhtiön puolesta 15 §:n 1 momentin 
6 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen; 

 2) täyttää luopumisen tapahduttua maata-
lousyrittäjien eläkelain 1 §:ssä säädetyt va-
kuuttamisen edellytykset luopumisen koh-
teena olevalla maatilalla harjoittamansa maa-
tilatalouden perusteella; ja  
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3) sitoutuu olemaan luovuttamatta yhtiö-
osuuttaan ja toimimaan yhtiössä vastuunalai-
sena yhtiömiehenä niin kauan kuin luopumis-
tukea maksetaan, kuitenkin vähintään viiden 
vuoden ajan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhtiön on 
sitouduttava pitämään omistuksessaan ja hal-
linnassaan luopumisen kohteena oleva maati-
la ja viljelemään sitä niin kauan kuin luopu-
mistukea maksetaan, kuitenkin vähintään 
viiden vuoden ajan. Yhtiön on myös sitou-
duttava täyttämään 15 §:n 1 momentin 4 ja 
5 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Kun luopujana on 1 momentissa tarkoitettu 
maatalousyrittäjä, luopuminen maatalouden 
harjoittamisesta voi tapahtua sukupolven-
vaihdosluovutuksella myös siten, että avoin 
yhtiö tai kommandiittiyhtiö luovuttaa maati-
lan pellot ja tuotantorakennukset 15 §:ssä 
säädetyllä tavalla. 
 
 

19 §  

Sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä 

Kun luopujana on 5 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettu maatalousyrittäjä, luopumi-
nen maatalouden harjoittamisesta voi tapah-
tua sukupolvenvaihdosluovutuksella siten, et-
tä luopumisen kohteena olevan maatilan 
omistavan osakeyhtiön kaikki osakkeet luo-
vutetaan luovutuksensaajalle, joka: 

1) täyttää 15 §:ssä säädetyt edellytykset ja 
antaa osakeyhtiön puolesta 15 §:n 1 momen-
tin 6 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen;  

2) täyttää luopumisen tapahduttua maatalo-
usyrittäjien eläkelain 1 §:ssä säädetyt vakuut-
tamisen edellytykset lain 1 §:n 2 momentin 
6 kohdassa tarkoitettuna maatalousyrittäjänä 
luopumisen kohteena olevalla maatilalla har-
joittamansa maatilatalouden perusteella; ja 

3) sitoutuu pitämään omistuksessaan sellai-
sen määrän tämän osakeyhtiön osakkeita, että 
hänellä on niiden perusteella määräysvalta 
osakeyhtiössä niin kauan kuin luopumistukea 
maksetaan, kuitenkin vähintään viiden vuo-
den ajan. 

Osakeyhtiön on 1 momentissa tarkoitetussa 
luovutuksessa sitouduttava pitämään omis-
tuksessaan ja hallinnassaan luopumisen koh-
teena oleva maatila sekä viljelemään sitä niin 
kauan kuin luopumistukea maksetaan, kui-

tenkin vähintään viiden vuoden ajan. Osake-
yhtiön on myös sitouduttava täyttämään 
15 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetyt 
edellytykset. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla 
luovutuksensaajalla katsotaan olevan määrä-
ysvalta yhtiössä, jos hän omistaa yksin tai 
yhdessä aviopuolisonsa kanssa yli puolet yh-
tiön osakkeista tai, jos osakkeet ovat ääni-
määrältään erilaisia, osakkeista määrän, joka 
tuottaa äänistä yli puolet. 

Jos kysymyksessä on 1 momentissa tarkoi-
tettu luopuja, luopuminen maatalouden har-
joittamisesta voi tapahtua myös siten, että 
osakeyhtiö, jonka lukuun luopuja on harjoit-
tanut maataloutta, luovuttaa luopumisen koh-
teena olevan maatilan pellot ja tuotantora-
kennukset 15 §:ssä säädetyllä tavalla.  
 
 

20 § 

Sukupolvenvaihdosluovutus henkilöyhtiölle 

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta 
voi tapahtua myös siten, että luopuja luovut-
taa maatilan peltomaan ja tuotantorakennuk-
set sukupolvenvaihdosluovutuksella 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua maatalo-
utta harjoittavalle avoimelle yhtiölle tai 
kommandiittiyhtiölle, jos: 

1) maatilan hankkivassa yhtiössä vas-
tuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 15 §:ssä 
säädetyt edellytykset ja antavat 15 §:n 
1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun si-
toumuksen; 

2) 1 kohdassa tarkoitetut vastuunalaiset yh-
tiömiehet täyttävät luopumisen tapahduttua 
maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:ssä säädetyt 
vakuuttamisen edellytykset luopumisen koh-
teena olevalla maatilalla harjoittamansa toi-
minnan perusteella; ja 

3) 1 kohdassa tarkoitetut vastuunalaiset yh-
tiömiehet sitoutuvat olemaan luovuttamatta 
yhtiöosuuttaan ja toimimaan yhtiössä vas-
tuunalaisena yhtiömiehenä niin kauan kuin 
luopumistukea maksetaan, kuitenkin vähin-
tään viiden vuoden ajan.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhtiön on si-
touduttava pitämään omistuksessaan ja hal-
linnassaan luopumisen kohteena olevan maa-
tila ja viljelemään sitä niin kauan kuin luo-
pumistukea maksetaan, kuitenkin vähintään 
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viiden vuoden ajan. Yhtiön on myös sitou-
duttava täyttämään 15 §:n 1 momentin 4 ja 
5 kohdassa säädetyt edellytykset. 
 
 

21 § 

Sukupolvenvaihdosluovutus osakeyhtiölle 

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta 
voi tapahtua myös siten, että luopuja luovut-
taa maatilan peltomaan ja tuotantorakennuk-
set sukupolvenvaihdosluovutuksella 3 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettua maatalout-
ta harjoittavalle osakeyhtiölle seuraavin edel-
lytyksin: 

1) määräysvalta maatilan hankkivassa osa-
keyhtiössä on maatalousyrittäjällä, joka täyt-
tää 15 §:ssä säädetyt edellytykset ja joka an-
taa osakeyhtiön puolesta 15 §:n 1 momentin 
6 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen; 

2) 1 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä 
luopumisen tapahduttua täyttää luopumisen 
kohteena olevalla maatilalla harjoittamansa 
toiminnan perusteella maatalousyrittäjien 
eläkelain 1 §:ssä säädetyt vakuuttamisen 
edellytykset lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdas-
sa tarkoitettuna maatalousyrittäjänä; 

3) 1 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä 
sitoutuu pitämään omistuksessaan sellaisen 
määrän osakeyhtiön osakkeita, että hänellä 
on niiden perusteella määräysvalta osakeyh-
tiössä niin kauan kuin luopumistukea makse-
taan, kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan. 

4) 1 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö sitou-
tuu pitämään omistuksessaan ja hallinnassaan 
luopumisen kohteena olevan maatilan ja vil-
jelemään sitä niin kauan kuin luopumistukea 
maksetaan, kuitenkin vähintään viiden vuo-
den ajan, ja täyttämään 15 §:n 1 momentin 
4 ja 5 kohdassa säädetyt edellytykset. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla 
maatalousyrittäjällä katsotaan olevan määrä-
ysvalta osakeyhtiössä, jos hän omistaa yksin 
tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa yli puolet 
yhtiön osakkeista tai, jos osakkeet ovat ää-
nimäärältään erilaisia, osakkeiden tuottamista 
äänistä.    

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös 15 §:ssä säädetyt edellytykset täyt-
tävään luovutuksensaajaan, joka hankkii 
maatilan omistukseensa perustettavan osake-
yhtiön lukuun. Luovutuksensaajan tulee täl-

löin antaa 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut 
sitoumukset perustettavan yhtiön lukuun.  

 
5 luku 

Eri luopumistapoja koskevat yhteiset sään-
nökset 

22 §  

Luovutustavat 

Pellon ja tuotantorakennusten luovutus voi 
tapahtua kauppana, lahjana tai vaihdolla 
muuhun kuin maa- ja metsätalousmaahan. 
Edellä 18 §:n 1 momentissa ja 19 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu yhtiöosuuden tai osak-
keiden luovuttaminen voi tapahtua kauppana 
tai lahjana.   

Jos luopujana on 6 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettu henkilö, luovutuksena pide-
tään myös lesken ja perillisten välistä ositusta 
ja perinnönjakoa. 

Edellä 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu luo-
vutus vuokraamalla voi tapahtua vähintään 
kymmenen vuoden ajaksi tehdyllä vuokraso-
pimuksella.  

Jos luopujan tila on porotaloustila tai siihen 
verrattava tila, 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu porojen ja tuotantorakennusten sekä 
-rakennelmien luovutus voi tapahtua kauppa-
na tai lahjana.  
 
 

23 § 

Luovutuksensaajien lukumäärä 

Edellä 15 ja 16 §:ssä, 18 §:n 3 momentissa 
ja 19 §:n 4 momentissa tarkoitettu luovutus 
voi tapahtua myös kahdelle luovutuksensaa-
jalle ja heidän aviopuolisoilleen yhdessä. 
Tällöin molempien tai, jos kyse on aviopuo-
lisoista, ainakin toisen on täytettävä, mitä 15 
ja 16 §:ssä luovutuksensaajasta säädetään. 

Jos maatilan pellot tai osa niistä luovute-
taan yhteisesti 1 momentissa tarkoitetuille 
luovutuksensaajille yhdessä viljeltäväksi, 
luovutuksensaajien on sitouduttava pitämään 
pellot jakamattomina omistuksessaan ja hal-
linnassaan tässä laissa säädettyjen sitoumus-
ten voimassaoloajan. Sama koskee vuokraa-
malla toteutettua luovutusta. Mitä edellä sää-
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detään, sovelletaan myös luovutettaessa pel-
lot yhteisesti aviopuolisoille, vaikka vain toi-
nen heistä täyttäisi luovutuksensaajaa koske-
vat edellytykset. 

Edellä 19 §:n 1 momentissa ja 21 §:ssä tar-
koitettu luovutus voi tapahtua myös luovu-
tuksensaajalle ja hänen aviopuolisolleen yh-
dessä. Tällöin aviopuolisoista toisen on täy-
tettävä kaikki ehdot ja molempien on sitou-
duttava yhdessä puolisonsa kanssa pitämään 
omistuksessaan sellaisen määrän osakkeita, 
että luovutuksensaajilla yhdessä on määrää-
misvalta 19 §:ssä tai 21 §:ssä tarkoitetussa 
osakeyhtiössä niin kauan kuin luopumistukea 
maksetaan, kuitenkin vähintään viiden vuo-
den ajan.  
 
 

24 § 

Sukupolvenvaihdosluovutus erikseen viljeltä-
väksi 

Sen estämättä, mitä 23 §:ssä säädetään, 
15 §:ssä, 18 §:n 3 momentissa ja 19 §:n 
4 momentissa tarkoitettu sukupolvenvaihdos-
luovutus voi tapahtua myös siten, että luo-
pumisen kohteena olevasta maatilasta luovu-
tetaan erilliset maatilat 15 §:ssä säädetyt eh-
dot täyttäville luovutuksensaajille erikseen 
viljeltäväksi,  

1) jos erikseen luovutettavien maatilojen 
yhdysviljely ei ole tarkoituksenmukaista ot-
taen huomioon tilojen välinen etäisyys sekä 
niiden tuotantosuunta tai tuotantosuuntaan 
verrattavat seikat, kullakin maatilalla on sen 
luovutuksensaajalle tarpeelliset asuin- ja tuo-
tantorakennukset ja kukin maatila on erik-
seen luovutettuna luovutuksensaajien esittä-
mien selvitysten perusteella 15 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla taloudellisesti elinkelpoinen; tai 

2) jos erikseen luovutettavilla maatiloilla 
on tuotantosuunta huomioon ottaen tarpeelli-
set tuotantorakennukset ja kunkin erikseen 
luovutettavan maatilan yritystulon voidaan 
arvioida olevan viitenä luovutusta seuraavana 
kalenterivuotena vähintään kolminkertaisesti 
se määrä, joka 15 §:n nojalla annetuissa sään-
nöksissä edellytetään taloudellisesti elinkel-
poiselta maatilalta. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
maatilan yritystulon laskemiseen ja arvioin-
tiin noudatetaan soveltuvin osin, mitä maati-

lan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioinnis-
ta 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella 
säädetään. Edellä tarkoitetun maatilan yritys-
tulon vähimmäismäärästä ja yritystulosta teh-
tävistä vähimmäispoistojen määrästä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Erikseen luovutettavan maatilan luovutuk-
sensaajan on esitettävä eläkelaitokselle selvi-
tys 1 momentin 2 kohdassa säädetyn edelly-
tyksen täyttymisestä.  

Erikseen luovutettaviin maatiloihin sovel-
letaan myös, mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään.  
 
 

25 § 

Porotalouden sukupolvenvaihdosluovutus 
useammalle luovutuksensaajalle 

Edellä 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitettu luovutus voi tapahtua useammalle 
kuin yhdelle luovutuksensaajalle. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään kullekin luovu-
tuksensaajalle luovutuksen seurauksena muo-
dostuvan porokarjan vähimmäiskoosta.  
 
 

26 § 

Luopumisen kohteena oleva maatila ja salli-
tut pidätykset 

Luopumisen tulee koskea maatilan koko 
peltomaata. Luopumisen kohteena olevaan 
maatilaan katsotaan kuuluvaksi myös siitä 
vuokratut peltoalueet, jollei niitä sijaintinsa 
perusteella tai muusta vastaavasta syystä 
voida pitää luopumisen kohteena olevasta 
maatilasta erillisinä.  

Luopujilla on kuitenkin oikeus jättää luo-
pumisen ulkopuolelle seuraavat kohtuullisen 
kokoiset alueet: 

1) talouskeskusalue, jolla sijaitsevat asuin-
rakennukset sekä muissa kuin 15 ja 18—
21 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa maatilan 
talousrakennukset; ja 

2) omassa taloudessa tarvittavien puutarha- 
ja kasvitarhatuotteiden viljelemistä tai asuin-
rakennuksen rakentamista varten peltoalue, 
joka saa olla enintään 10 prosenttia luopumi-
sen kohteena olevasta peltoalasta, ei kuiten-
kin suurempi kuin yksi hehtaari. 
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27 § 

Luopujan velvollisuus luopua kaikesta pel-
tomaasta 

Jos luopuja yksin tai yhdessä aviopuolison-
sa kanssa taikka luopujan aviopuoliso omis-
taa useampia maatiloja, on niiden kaikkien 
peltomaasta luovuttava tässä laissa säädetyin 
tavoin. Jos luopuja tai hänen aviopuolisonsa 
omistaa luopumisen kohteena olevan maati-
lan lisäksi ainoastaan osuuden muusta maati-
lasta, ei tämän maatilan muilta osaomistajilta 
edellytetä peltomaasta luopumista. Luopujan 
ja hänen aviopuolisonsa on kuitenkin lopetet-
tava maatalouden harjoittaminen omaan tai 
yhteiseen lukuun myös tällaisella tilalla. 

Jos 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tar-
koitettu luopuja on yhtiössä harjoittamansa 
maatalouden rinnalla harjoittanut yksin tai 
yhdessä aviopuolisonsa kanssa tai aviopuoli-
son omistamalla peltomaalla maataloutta 
omaan tai yhteiseen lukuun, on hänen ja hä-
nen aviopuolisonsa luovuttava myös edellä 
mainitusta peltomaasta tässä laissa säädetyin 
tavoin.  
 

6 luku 

Luopumistuen määräytyminen 

28 §  

Luopumistuen osat 

Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja 
täydennysosasta. 

Luopumistuen perusmäärä perustuu maata-
lousyrittäjälle maatalousyrittäjien eläkelain 
nojalla vahvistettuun työtuloon. 

 
29 §  

Perusmäärän määräytyminen 

Luopumistuen perusmäärä on yhtä suuri 
kuin se maatalousyrittäjien eläkelain mukai-
nen työkyvyttömyyseläke, joka maatalous-
yrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä luo-
pumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Perus-
määrää määrättäessä ei kuitenkaan oteta 
huomioon oikeutta eläkkeeseen työntekijän 

eläkelain 74 §:ssä luetelluista etuuksista eikä 
valtion varoista suoritettavasta eläkkeen kor-
vaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidos-
ta tai opiskelun ajalta annetun lain 
(644/2003) mukaista etuutta. Edellä mainittu-
jen etuuksien perusteena olevia tuloja tai 
työntekijän eläkelain 76 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuja laskennallisia tuloja ei oteta 
huomioon tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olevissa ansioissa. 

Perusmäärän suuruutta määrättäessä ei ote-
ta huomioon sellaista oikeutta eläkkeeseen, 
joka perustuu maatalousyrittäjän työ- tai vir-
kasuhteeseen taikka muuhun kuin maatalo-
usyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuun yrittäjä-
toimintaan. 

Perusmäärään sovelletaan, mitä työntekijän 
eläkelain 80 §:ssä säädetään työkyvyttö-
myyseläkkeen määrittämisestä entisin perus-
tein, jos luopuja on ennen luopumista saanut 
työkyvyttömyyseläkettä kuntoutustukena. 
Työntekijän eläkelain 74 §:ssä luetelluista 
etuuksista tai valtion varoista suoritettavasta 
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan 
lapsen hoidosta tai opiskelun ajalta annetun 
lain perusteella karttunutta eläkettä tai etuutta 
ei kuitenkaan oteta huomioon perusmäärää 
määrättäessä.  

Luopumistuen perusmäärään sovelletaan, 
mitä työntekijän eläkelain 92—95 §:ssä sää-
detään ensisijaisten etuuksien vähentämisestä 
eläkkeestä sekä mitä lapsikorotuksesta sääde-
tään maatalousyrittäjien eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (637/2003) voimaantulo-
säännöksen 10 momentissa. Perusmäärä tar-
kistetaan yleisten palkka- ja hintatasossa ta-
pahtuneiden muutosten mukaan siten kuin 
työntekijän eläkelain 98 §:ssä säädetään. 
 

30 § 

Osatyökyvyttömyyseläkettä saavan perus-
määrä 

Maatalousyrittäjien eläkelain mukaista osa-
työkyvyttömyyseläkettä saavan maatalous-
yrittäjän luopumistuen perusmäärä on yhtä 
suuri kuin se maatalousyrittäjien eläkelain 
mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, joka 
maatalousyrittäjälle olisi myönnetty, jos hä-
nen osatyökyvyttömyyseläkkeensä olisi luo-
pumisen tapahtuessa muutettu täyden eläk-
keen suuruiseksi. Perusmäärää määrättäessä 
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ei kuitenkaan oteta huomioon täyden työky-
vyttömyyseläkkeen suuruisena työntekijän 
eläkelain 74 §:ssä luetelluista etuuksista tai 
valtion varoista suoritettavasta eläkkeen kor-
vaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidos-
ta tai opiskelun ajalta annetun lain perusteella 
karttunutta eläkettä tai etuutta. Muilta osin 
perusmäärään sovelletaan, mitä 29 §:n 2 ja 
4 momentissa säädetään.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu maatalous-
yrittäjien eläkelain mukainen osatyökyvyt-
tömyyseläke muutetaan luopumistuen pe-
rusmääräksi siitä ajankohdasta lukien, kun 
luopumistukea aletaan 38 §:n mukaisesti 
maksaa. Maatalousyrittäjien eläkelain mukai-
sen osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen 
lakkaa edellä mainitusta ajankohdasta lukien. 
 
 

31 § 

Luopumistuen täydennysosa 

Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri 
kuin se kansaneläke, joka luopujalle olisi 
myönnetty, jos hänellä luopumisen tapahtu-
essa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläk-
keenä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Täy-
dennysosaa laskettaessa ei kuitenkaan sovel-
leta, mitä kansaneläkelain 22 §:ssä säädetään 
eläkkeen määrän suhteuttamisesta Suomessa 
asuttuun aikaan. Täydennysosaa määrättäessä 
otetaan tulona huomioon kansaneläkelain 
23 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkettä tai 
korvausta vastaava ulkomailta maksettava 
jatkuva eläke tai korvaus.  

Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan, 
mitä kansaneläkelaissa säädetään eläkkeen 
määräytymisestä puolisoille myös silloin, 
kun kysymys on tämän lain 5 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuista henkilöistä. Täydenny-
sosaan ei kuitenkaan sovelleta kansaneläke-
lain 5 §:n 2 momenttia. Sen jälkeen kun luo-
pumistuki on myönnetty, täydennysosan 
määrää tarkistetaan vain kansaneläkelain 
25 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitet-
tujen perhesuhteiden muutosten johdosta.  

Täydennysosa tarkistetaan indeksillä siten 
kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään. 

Luopumistukeen liitetään kansaneläkelain 
53 §:ssä tarkoitettu lapsikorotus pykälässä 
säädetyin edellytyksin.  

7 luku 

Luopumistuen hakeminen ja päätökset 

32 § 

Luopumistuen hakeminen 

Luopumistukea voi hakea aikaisintaan 
vuotta ennen 8 §:n 1 momentissa säädetyn 
iän saavuttamista. Hakemuksen tekemisen 
jälkeen luopuminen voi tapahtua jo ennen 
8 §:n 1 momentissa säädetyn iän saavutta-
mista. Luopumistukea suoritetaan kuitenkin 
aikaisintaan 38 §:ssä säädetystä ajankohdasta 
lukien. 

Hakijan on liitettävä allekirjoittamaansa 
hakemukseen osapuolten allekirjoittama luo-
vutuskirjan luonnos tai esisopimus sekä 
15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 16 §:n 
1 momentin 5 kohdassa tai 17 §:n 2 momen-
tissa sekä tarvittaessa 15 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu luovutuksensaajan allekirjoittama 
sitoumus ehdollista päätöstä varten. Jos luo-
puminen tapahtuu 18—21 §:ssä säädetyin ta-
voin, on hakemukseen liitettävä lisäksi yhti-
ön sekä 15 §:ssä säädetyt edellytykset täyttä-
vän luovutuksensaajan allekirjoittamat edellä 
mainituissa lainkohdissa tarkoitetut si-
toumukset sekä asiakirjat, joilla osoitetaan si-
toumuksen antajan nimenkirjoitusoikeus ja 
oikeus sitoumuksen antamiseen. Hakemuk-
seen on myös liitettävä 23 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettu luovutuksensaajan aviopuoli-
son allekirjoittama sitoumus. 

Luopumistukea on haettava ja 2 momentis-
sa tarkoitetut sitoumukset annettava eläkelai-
toksen hyväksymällä lomakkeella.  

Luopumistukea hakevan on annettava elä-
kelaitokselle asian käsittelemistä ja ratkaise-
mista varten tarvittavat tiedot. 
 

33 § 

Hakemukseen liitettävät selvitykset 

Hakemukseen on liitettävä selvitys luopu-
misen kohteena olevan tilan omistusoikeu-
desta ja pinta-alasta sekä sukupolvenvaihdos-
luovutuksessa selvitykset luovutuksensaajan 
ammattitaidosta, luopumisen kohteena ole-
van maatilan taloudellisesta elinkelpoisuu-
desta sekä ympäristöä, hygieniaa ja eläinten 
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hyvinvointia koskevien vaatimusten noudat-
tamisesta.  

Jos luopujana on 6 §:n 2 momentissa tar-
koitettu luopuja, hakemukseen on liitettävä 
luopumisen kohteena olevan maatilan omis-
tavan yhtiön kaupparekisteriote sekä 19 §:n 
1 momentissa ja 21 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuissa luovutuksissa jäljennös osakeyhtiötä 
koskevasta osake- ja osakasluettelosta sekä 
yhtiöjärjestyksestä.  

Jos luovutus tapahtuu 18 §:ssä tai 20 §:ssä 
säädetyin tavoin, on eläkelaitokselle toimitet-
tava avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiö-
sopimus sekä 18 §:ssä tarkoitetussa luovu-
tuksessa selvitys siitä, että muut yhtiömiehet 
suostuvat luopujan suunnittelemaan yhtiö-
osuuden luovuttamiseen, ellei kyseisen yhti-
ön yhtiösopimuksesta muuta johdu. 

Eläkelaitos voi edellyttää hakemukseen lii-
tettäväksi muitakin hakemuksen ratkaisemi-
seksi tarpeellisia selvityksiä. 

 
 

34 § 

Hakemuksen vireilletulo 

Luopumistukihakemus ja 15–21 §:ssä sekä 
23 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut si-
toumukset on toimitettava sen kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella 
maatilan talouskeskus sijaitsee. Kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisen on toimitettava 
hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumistu-
en saamisen edellytyksistä eläkelaitokselle. 
Hakemuksen katsotaan tulleen vireille sinä 
päivänä, jona se on saapunut kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle. Hakemuksen saa-
pumispäivästä säädetään tarkemmin hallinto-
lain (434/2003) 18 §:ssä. 

Hakemus voidaan toimittaa kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisen sijasta sille työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimi-
alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Ha-
kemus voidaan toimittaa myös suoraan elä-
kelaitokselle tai eläkelaitoksen valtuuttamalle 
asiamiehelle. Hakemuksen katsotaan tulleen 
vireille 1 momentissa tarkoitetuin tavoin 
saamispäivänään. Hakemus on viivytyksettä 
toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle tämän lausuntoa varten. 

Hakemuksen vastaanottanut kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomainen, työvoima- ja 

elinkeinokeskus tai eläkelaitos voi pyytää tu-
en hakijaa toimittamaan kohtuullisen määrä-
ajan kuluessa asian ratkaisemiseksi tarpeel-
lista lisäselvitystä. Kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen ja työvoima- ja elinkeinovi-
ranomaisen on toimitettava hakemus ja sii-
hen mahdollisesti saatu lisäselvitys viipymät-
tä eläkelaitoksen ratkaistavaksi.  

Jollei tuen hakija toimita lisäselvitystä 
3 momentissa tarkoitetulle lisäselvityksen 
pyytäjälle kohtuullisessa määräajassa, eläke-
laitos voi hakemusta ratkaistessaan katsoa, 
että hakemus on tullut vireille vasta sinä 
ajankohtana, jona hakemuksen ratkaisemi-
seksi välttämätön lisäselvitys on toimitettu 
sen pyytäjälle. Vireilletuloajankohtaa voi-
daan siirtäää, jos lisäselvityspyynnössä on 
mainittu seuraamuksen mahdollisuudesta ei-
kä tuen hakija esitä viivästykseen hyväksyt-
tävää syytä.  
 
 

35 § 

Lausunnot 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
on annettava eläkelaitokselle lausuntonsa sii-
tä, täyttyvätkö luopumistuen saamisen edel-
lytykset. 

Jos eläkelaitos katsoo, että kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen lausunto on selvästi 
tulkinnanvarainen, eläkelaitos voi lisäksi 
pyytää hakemuksesta työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen lausunnon. Jos luopujana on 
porotalouden harjoittaja, eläkelaitos voi pyy-
tää hakemuksesta myös Paliskuntain yhdis-
tyksen lausunnon.  

Eläkelaitos ratkaisee luopumistukea koske-
van hakemuksen saatuaan kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen tai 2 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa työvoima- ja elin-
keinokeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen 
lausunnon asiassa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa säätää tarkemmin menettelystä lausun-
toja annettaessa.  

 
36 §  

Ehdollinen päätös 

Eläkelaitoksen on ratkaistava luopumistu-
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kihakemus viivytyksettä saatuaan tarpeelliset 
lausunnot ja selvitykset. 

Jos päätös tehdään luovutuskirjan luonnok-
sen tai esisopimuksen perusteella, eläkelai-
toksen antamassa ehdollisessa päätöksessä on 
mainittava kaikki luopumistuen myöntämistä 
koskevat ehdot. Päätökseen on sisällyttävä 
ehto, että hakijan on toteutettava 4 §:ssä tar-
koitettu luopuminen sekä toimitettava eläke-
laitokselle luonnosta tai esisopimusta vastaa-
va lopullinen luovutuskirja tai niiden jäljen-
nös kahdentoista kuukauden kuluessa pää-
töksen antamisesta. Ehdollinen päätös rauke-
aa, jos luopumista ei ole toteutettu määrä-
ajassa. 

Jos hakemus ratkaistaan 2 momentissa sää-
detyin tavoin ehdollisena, pidetään 7 §:ssä 
tarkoitettua edellytystä arvioitaessa luopu-
mishetkenä sitä ajankohtaa, jona luopumistu-
kea on haettu. Ehdollisella päätöksellä ilmoi-
tetaan arvio luopumistuen määrästä pitäen 
tuen alkamisajankohtana sen kalenterikuu-
kauden alkua, jonka aikana ehdollinen päätös 
annetaan.  
 
 
 

37 § 

Päätös luopumistuen määrästä 

Luopumisen tapahduttua eläkelaitoksen on 
tarvittavat selvitykset saatuaan vahvistettava 
valituskelpoisella päätöksellä luopumistuen 
määrä noudattaen, mitä lain 29—31 §:ssä on 
säädetään.  

Edellä 1 momentissa säädettyä noudatetaan 
myös osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttues-
sa luopumistueksi. 
 
 
 

38 §  

Luopumistuen maksaminen 

Luopumistukea suoritetaan asianomaista 
luopumistapaa koskevasta 4 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetusta luopumisajankohdasta; luo-
pumistukea ei kuitenkaan suoriteta ennen 
kuin  

1) luopuja on saavuttanut 8 §:n 1 momen-
tissa säädetyn iän,  

2) luopuja on lopettanut kaupallisen maata-
louden harjoittamisen ja metsätalouden han-
kintatyöt 12 ja 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla; 

3) luopuja on lopettanut muut ansiotyönsä 
tai vähentänyt niitä siten, että luopujan niistä 
saamien ansiotulojen voidaan arvioida jäävän 
14 §:ssä säädettyä määrää pienemmiksi; 

4) kuntoutustuen maksaminen on päätty-
nyt, jos luopujalla on luopumisen tapahtuessa 
ollut oikeus kuntoutustukeen; 

5) luopumisen kohteena olevan tilan pel-
tomaan hallinta ja luovutettujen porojen 
omistusoikeus sekä 15 ja 18—21 §:ssä tar-
koitetuissa tapauksissa myös tuotantoraken-
nusten ja -rakennelmien hallinta on siirtynyt 
luovutuksensaajalle;  

6) luovutuksensaaja on ryhtynyt täyttämään 
15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 16 §:n 
1 momentin 5 kohdassa ja 17 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua sitoumustaan; 

7) edellä 18—21 §:ssä tarkoitetuissa luovu-
tuksissa luovutuksensaaja on esittänyt selvi-
tyksen siitä, että hän toimii sanotuissa lain-
kohdissa tarkoitetuissa yhtiöissä vastuunalai-
sena yhtiömiehenä tai että hänellä on määrä-
ysvalta osakeyhtiössä ja että hän on ottanut 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen vä-
himmäiseläketurvaa koskevan vakuutuksen 
toiminnastaan luopumisen kohteena olevalla 
maatilalla; 

8) lain 18—21 §:ssä tarkoitetuissa luovu-
tuksissa yhtiö on ryhtynyt täyttämään 18 §:n 
2 momentissa, 19 §:n 2 momentissa, 20 §:n 
2 momentissa tai 21 §:n 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitettua sitoumustaan. 

Luopumistukea ei makseta vajaalta kalen-
terikuukaudelta. 

Eläkelaitos antaa 1 momentissa mainittujen 
edellytysten täyttyessä luopumistuen mak-
samisen aloittamista koskevan päätöksen. 
 

39 §  

Päätöksen tiedoksianto 

Eläkelaitos antaa päätöksensä tiedoksi lä-
hettämällä sen vastaanottajalle hänen ilmoit-
tamaansa postiosoitteeseen kirjeellä. Päätök-
sestä on annettava tieto työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle sekä kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle. Lisäksi päätöksestä on an-
nettava tieto Paliskuntain yhdistykselle, jos 
luopujana on porotalouden harjoittaja. 
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40 § 

Eläkelaitoksen ilmoitusvelvollisuus 

Luopumistuen alkamista koskevan päätök-
sen antamisen yhteydessä eläkelaitoksen on 
toimitettava myös 15—21 §:ssä tarkoitetulle 
luovutuksensaajalle ja 18—21 §:ssä tarkoite-
tulle yhtiölle sitoumusten täyttämistä varten 
tieto siitä, kuinka kauan luopujalle tullaan 
maksamaan luopumistukea. Jos luopumistu-
en maksu pysyvästi lakkaa ilmoitettua aikai-
semmin, eläkelaitoksen on niin ikään ilmoi-
tettava asiasta luovutuksensaajalle. 

Siinä tapauksessa, että hakemus hylätään 
sen jälkeen, kun luopuminen on 4 §:ssä tar-
koitetulla tavalla tapahtunut, 15—21 §:ssä tai 
23 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun si-
toumuksen antaneelle luovutuksensaajalle ja 
18—21 §:ssä tarkoitetulle yhtiölle on päätök-
sen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen ilmoi-
tettava, ettei annettu sitoumus sido häntä eikä 
yhtiötä. 
 

41 § 

Eläkkeen saaminen ja karttuminen luopumis-
tukiajalta 

Siltä ajalta, jolta luopujalle suoritetaan luo-
pumistukea, ei sen saajalla ole oikeutta saada 
eläkettä maatalousyrittäjien eläkelaissa tar-
koitetun yrittäjätoiminnan perusteella. Luo-
pumistuen saaminen ei kuitenkaan estä elä-
keoikeuden syntymistä työ- tai virkasuhteen 
taikka muun kuin maatalousyrittäjien eläke-
laissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan perusteel-
la.  

Luopuja ei voi kartuttaa eläkettä maatalo-
usyrittäjien eläkelain nojalla siltä ajalta, jolta 
hänelle suoritetaan luopumistukea. Luopuja 
ei voi luopumisen tapahtumisen jälkeen kar-
tuttaa eläketurvaa maatalousyrittäjien eläke-
lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maati-
latalouden harjoittajana tai poronomistajana 
myöskään siltä ajalta, jolloin luopumistuen 
suorittaminen ei ole vielä alkanut sen johdos-
ta, että 38 §:ssä säädetyt edellytykset tai jo-
kin niistä ei täyty.  

Kun luopumistukea on alettu suorittaa 
38 §:n perusteella, luopumistuen saajalle 
karttuu muusta kuin maatalousyrittäjien elä-
kelain mukaisesta ansiotyöstä eläkettä sen 

mukaan, mitä säädetään työntekijän eläkelain 
3 §:ssä tarkoitetuissa työeläkelaeissa eläk-
keen aikana tehdystä työstä. 
 
 

42 § 

Luopumistuen perusmäärän muuttuminen 
vanhuuseläkkeeksi 

Luopumistuen perusmäärä muuttuu saman 
suuruiseksi maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi sitä kuukautta 
seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
luopumistuen saaja täyttää 63 vuotta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun van-
huuseläkkeeseen lisätään kuitenkin: 

1) se eläke, johon luopumistuen saajalla on 
oikeus työntekijän eläkelain 74 §:ssä säädet-
tyjen etuuksien nojalla sekä etuus, joka on 
karttunut valtion varoista suoritettavasta 
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan 
lapsen hoidosta tai opiskelun ajalta annetun 
lain perusteella; ja  

2) sellainen maatalousyrittäjien eläkelain 
nojalla karttunut eläke, jota ei ole luopumi-
sen tapahtuessa tämän lain säännösten mu-
kaan tullut ottaa huomioon luopumistuen pe-
rusmäärää määritettäessä.   

Perusmäärän muuttuessa vanhuuseläkkeek-
si sovelletaan myös, mitä työntekijän eläke-
lain 82 ja 83 §:ssä säädetään elinaikakertoi-
mesta. 

Perusmäärän muuttuessa 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla vanhuuseläkkeeksi, eläke-
laitos voi myöntää hakemuksesta eläkkeen-
saajalle työ- tai virkasuhteen tai muun kuin 
maatalousyrittäjien eläkelain perusteella har-
joitetun yrittäjätoiminnan perusteella karttu-
neen vanhuuseläkkeen aikaisintaan 1 mo-
mentissa mainitusta ajankohdasta lukien. 
 
 

43 § 

Luopumistuen täydennysosan maksamisen 
lakkaaminen 

Luopumistuen täydennysosaa maksetaan 
siihen saakka, kunnes luopuja täyttää 65 
vuotta.  

Täydennysosaa maksetaan 42 §:ssä tarkoi-
tetun maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen 
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vanhuuseläkkeen lisäksi, jollei 3 ja 4 mo-
mentista muuta johdu. 

Jos luopumistuen saajalle myönnetään kan-
saneläkelain (    /    ) tai sen voimaanpanosta 
annetun lain taikka kansaneläkelain 
(347/1956) mukainen työkyvyttömyyseläke, 
yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, 
vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke, 
luopumistuen täydennysosa lakkautetaan. 

Jos luopumistuen saajalle myönnetään muu 
kuin 1 momentissa tarkoitettu, työntekijän 
eläkelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien 
tai mainittujen työeläkelakien voimaanpanos-
ta annettujen lakien mukainen täysi työky-
vyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, 
työttömyyseläke, vanhuuseläke tai varhen-
nettu vanhuuseläke, luopumistuen täydenny-
sosa lakkautetaan. Mitä edellä säädetään, so-
velletaan myös työntekijäin eläkelain 
(395/1961) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
lakien, säännösten tai määräysten mukaisiin 
vastaaviin eläkkeisiin.  

Jos luopumistuen saajalle myönnetty 3 ja 4 
momentissa tarkoitettu eläke lakkaa, täyden-
nysosan maksaminen aloitetaan uudelleen 
eläkkeen lakkaamista seuraavan kuukauden 
alusta. 
 
 

44 § 

Luopumistuen saajan kuolema 

Luopumistuen saajan kuollessa luopumis-
tuki lakkaa luopumistuen saajan kuolinpäivää 
seuraavan kuukauden alusta lukien. 

Määrättäessä perhe-eläkkeen suuruutta luo-
pumistuen saajan jälkeen katsotaan, että 
edunjättäjällä oli kuolinhetkellään maatalo-
usyrittäjien eläkelaissa tarkoitetun yrittäjä-
toimintansa perusteella oikeus saada tämän 
lain 29 tai 30 §:n mukaisen perusmäärän suu-
ruista täyttä työkyvyttömyyseläkettä. 
 
 

45 § 

Luopumistuen maksun keskeyttäminen 

Luopumistukea ei makseta kalenterikuu-
kaudelta, jonka aikana luopumistuen saaja on 
ansiotyössä ja ansaitsee vähintään 523,61 eu-
roa kuukaudessa. Tällöin ei tulona oteta 

huomioon 14 §:ssä tarkoitettua tuloa, jota ei 
lueta ansiotyöstä saaduksi tuloksi luopumis-
tukea myönnettäessäkään. Edellä mainittu 
ansiotuloraja tarkistetaan vuosittain työnteki-
jän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkaker-
toimella. 

Kun eläkelaitos saa tiedon seikasta, jonka 
perusteella luopumistukea ei 1 momentin 
mukaan saisi maksaa, eläkelaitos keskeyttää 
luopumistuen maksamisen seuraavasta mah-
dollisesta maksujaksosta alkaen, jos syy luo-
pumistuen maksamisen keskeyttämiseen on 
edelleen olemassa.  

Luopumistuen maksaminen voidaan niin 
ikään keskeyttää, jos luopumistuen saajan 
työpanos ja olosuhteet luovutetulla tilalla 
huomioon ottaen pääasiallisen vastuun maa-
talouden harjoittamisesta on katsottava siir-
tyneen muutoin kuin tilapäisesti takaisin luo-
pumistuen saajalle. 

Luopumistuen maksaminen on aloitettava 
uudelleen välittömästi, kun eläkelaitos on 
saanut tiedon keskeytyksen aiheuttaneen 
syyn poistumisesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin menettelystä sil-
loin, kun keskeytettyä luopumistukea ryhdy-
tään uudelleen maksamaan. 
 
 

8 luku 

Sitoumusvelvoitteiden täyttäminen ja ilmoi-
tusvelvollisuus 

46 §  

Luopumistuen lakkauttaminen 

Luopumistuki lakkautetaan, jos luopuja 
ryhtyy harjoittamaan maataloutta tai metsäta-
loutta vastoin 12 ja 13 §:ssä säädettyä kiel-
toa.  

Jos luopujan 1 momentissa tarkoitettua 
toimintaa tai sitoumuksen laiminlyöntiä on 
pidettävä vähäisenä taikka tälle toiminnalle 
tai laiminlyönnille on ollut olemassa muu eri-
tyinen syy, voidaan luopumistuki lakkauttaa 
määräajaksi taikka päättää, että luopumistuki 
maksetaan entisen suuruisena. Täydennysosa 
voidaan lakkauttaa myös osaksi. 

Lakkauttaminen voidaan suorittaa siitä lu-
kien, kun 1 momentissa tarkoitettuun toimin-
taan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. 
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47 § 

Sitoumuksen täyttämisen  keskeyttäminen 

Luovutuksensaajalla on oikeus keskeyttää 
15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 16 §:n 
1 momentin 5 kohdassa ja 17 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun sitoumuksensa täyttäminen 
asevelvollisuutensa suorittamisen, maatilata-
loutta koskevien tai maatilataloutta tukevien 
ammattiopintojensa taikka muun hyväksyttä-
vän syyn vuoksi. Tällaisen esteen kestäessä 
vuotta pitemmän ajan eläkelaitoksen on pi-
dennettävä sitoumusaikaa esteen kestävällä 
ajalla, jollei luovutuksensaaja osoita, että hän 
itse, hänen aviopuolisonsa tai toinen luovu-
tuksensaaja täyttää sitoumuksen velvoitteet. 

Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös 
18 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 19 §:n 
1 momentin 1 kohdassa, 20 §:n 1 momentin 
1 kohdassa sekä 21 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettuun henkilöön.  
 

48 § 

Sitoumuksen täyttämättä jättäminen 

Jollei 15—17 §:ssä tarkoitettu luovutuk-
sensaaja täytä sitoumustaan eikä tämä johdu 
47 §:ssä tarkoitetusta hyväksyttävästä syystä, 
on eläkelaitoksen velvoitettava hänet kor-
vaamaan eläkelaitokselle luopumistuen pää-
oma-arvo, joka määrätään sosiaali- ja terve-
ysministeriön eläkelaitoksen hakemuksesta 
antamalla päätöksellä vahvistettujen perus-
teiden mukaan.  

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
18—21 §:ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa 
sekä sanotuissa lainkohdissa tarkoitettua yh-
tiötä. Lain 15 §:ssä säädetyt ehdot täyttävä 
luovutuksensaaja sekä sanotuissa lainkohdis-
sa tarkoitettu yhtiö vastaavat yhteisvastuulli-
sesti luopumistuen pääoma-arvon korvaami-
sesta, jos 15 §:n 1 momentin 4, 5 tai 6 koh-
dassa tarkoitettua sitoumusta ei täytetä.  

Jos sitoumuksen laiminlyöntiä on pidettävä 
vähäisenä tai painavat kohtuusnäkökohdat si-
tä muutoin puoltavat, eläkelaitos voi kuiten-
kin päättää, että luopumistuen pääoma-arvo 
jätetään osaksi tai kokonaan perimättä. Jos 
16 §:ssä tarkoitetut luovutuksensaajat toteut-
tavat tämän lain mukaisen sukupolvenvaih-
doksen, jonka yhteydessä 16 §:n mukainen 

sitoumus siirretään sukupolvenvaihdoksessa 
tilanpidon jatkajan täytettäväksi, luopumistu-
en pääoma-arvo jätetään kokonaan perimättä. 

Pääoma-arvosta on maksettava korkolain 
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
vuotuinen korko 30 päivän kuluttua siitä, kun 
15—21 §:ssä tarkoitettu luovutuksensaaja tai 
yhtiö on saanut tiedon pääoma-arvon suorit-
tamisvelvollisuutta koskevasta päätöksestä. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seit-
semäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on postitettu eläkelaitokselle ilmoitet-
tuun osoitteeseen, jollei muuta osoiteta. 
 
 

49 § 

Luopumistuen saajan ilmoitusvelvollisuus 

Luopumistuen saaja on velvollinen välit-
tömästi ilmoittamaan eläkelaitokselle, jos 
saaja ryhtyy 46 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuun toimintaan tai muutoin keskeyttää an-
tamansa tässä laissa tarkoitetun sitoumuksen 
täyttämisen. 

Luopumistuen saaja on velvollinen ilmoit-
tamaan eläkelaitokselle seuraavista muutok-
sista, jotka vaikuttavat hänen oikeuteensa 
saada luopumistukea tai hänen saamansa 
luopumistuen määrään: 

1) siitä, että hänelle on myönnetty 43 §:n 3 
tai 4 momentissa tarkoitettu eläke tai työnte-
kijän eläkelain 92—93 §:ssä tarkoitettu ensi-
sijainen etuus; 

2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saata-
va ansiotulo on vähintään 45 §:n 1 momen-
tissa säädetyn rahamäärän suuruinen taikka 
ansiotyöstä saatavan ansiotulon noususta vä-
hintään sanotun rahamäärän suuruiseksi; 

3) työpanoksen ja olosuhteiden muuttumi-
sesta maatilalla niin, että pääasiallisen vas-
tuun maatalouden harjoittamisesta on katsot-
tava 45 §:n 3 momentissa tarkoitetuin tavoin 
siirtyneen luopumistuensaajalle; 

4) sellaisesta perhesuhteiden muutoksesta 
tai muusta olosuhteiden muutoksesta, joka 
31 §:n mukaan vaikuttaa luopumistuen mää-
rään.  

Eläkelaitos voi 1 momentissa tarkoitetusta 
ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta vaatia 
luopumistuen saajalta selvityksen luopumis-
tuen määrään ja luopumistukioikeuteen vai-
kuttavista seikoista, jos sillä on perusteltua 
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syytä epäillä, että näissä seikoissa on tapah-
tunut muutoksia.  
 

50 § 

Oikeus vaatia selvitystä luopumistuen  
saajalta 

Eläkelaitos, työvoima- ja elinkeinokeskus 
tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen 
voi perustellusta syystä vaatia luopumistuen 
saajalta selvityksen siitä, että hän edelleen 
täyttää luopumistuen saamisen edellytykset. 
Jollei tuensaaja toimita selvitystä hänelle ase-
tetussa kohtuullisessa määräajassa, joka ei 
saa olla kuukautta lyhyempi, eläkelaitos voi 
päättää, että luopumistuen suorittaminen 
keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu. 
 

51 § 

Luovutuksensaajan ilmoitusvelvollisuus 

Luovutuksensaajalla on velvollisuus välit-
tömästi ilmoittaa eläkelaitokselle, jos saaja 
keskeyttää tai lopettaa antamansa tässä laissa 
tarkoitetun sitoumuksen täyttämisen. 
 

52 § 

Ennakkopäätökset 

Luopumistuen saajalla on oikeus saada elä-
kelaitokselta sitova ennakkopäätös siitä, ai-
heuttaako saajan suunnitteleman toimenpide 
luopumistuen maksun keskeyttämisen 45 §:n 
mukaan tai lakkauttamisen 46 §:n mukaan. 

Luovutuksensaajalla on oikeus saada eläke-
laitokselta sitova ennakkopäätös siitä, onko 
saajan aikoma menettely katsottava 47 §:ssä 
tarkoitetuksi sitoumuksen keskeyttämiseksi 
tai 48 §:ssä tarkoitetuksi toimenpiteeksi ja 
mitä seuraamuksia menettely mainitun sään-
nöksen mukaan aiheuttaa.  

Ennakkotietohakemuksessa on esitettävä 
yksilöity kysymys ja sen ratkaisemiseksi tar-
vittava selvitys. Ennakkotietoa ei anneta, jos 
hakemus asiassa on vireillä tai viranomainen 
tai eläkelaitos on ratkaissut asian.   

Ennakkotietoa koskeva päätös on voimassa 
vuoden sen antamisesta lukien. Se sitoo elä-
kelaitosta edellyttäen, että ennakkotietoha-
kemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan 

hakemuksen mukaisesti ja hakemuksessa esi-
tetyt tiedot muutenkin ovat oikeita ja riittäviä 
ratkaistavan seikan arvioimiseksi.  
 

9 luku 

Takaisinperintä ja vanhentumissäännökset 

53 § 

Luopumistuen takaisinperintä  

Jos luopumistukea on maksettu aiheetta tai 
enemmän kuin mihin sen saajalla olisi oike-
us, eläkelaitoksen on perittävä aiheettomasti 
maksettu luopumistuki takaisin. Aiheetto-
masti maksettu luopumistuki voidaan jättää 
osittain tai kokonaan takaisin perimättä, jos 
tämä katsotaan kohtuulliseksi ja tuen mak-
samisen ei ole katsottava johtuneen tuen saa-
jan tai hänen edustajansa vilpillisestä menet-
telystä tai jos takaisinperittävä määrä on vä-
häinen. 

Jos luopumistukea ei olisi saanut maksaa 
luopumistuen saajalle 45 §:n 1 momentin pe-
rusteella, eläkelaitoksen on perittävä aiheet-
tomasti maksettu luopumistuki takaisin nou-
dattaen kuitenkin, mitä tässä ja 3 momentissa 
säädetään. Eläkelaitos voi erityisestä syystä 
luopua takaisinperinnästä, jos luopumistukea 
ei ole perittävä takaisin kolmea kuukautta pi-
demmältä ajalta.   

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, 45 §:n 1 momentin perusteella aiheet-
tomasti maksettu luopumistuki voidaan jättää 
perimättä takaisin kokonaan tai osittain, jos 
yli kolmen kuukauden ajalta tapahtuneet an-
siotulorajan ylitykset ovat olleet määrältään 
vähäisiä, takaisinperittävän luopumistuen 
määrä on suurempi kuin luopumistuen saajan 
ansiotyöstään ylityskuukausilta saama ansio-
tulo ja takaisinperinnän kokonaan suoritta-
mista on pidettävä kohtuuttomana.  
 

54 § 

Aiheettomasti maksetun  osatyökyvyttömyys-
eläkkeen kuittaaminen 

Jos luopujalle on suoritettu 30 §:n 2 mo-
mentin mukaan aiheetta maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaista osatyökyvyttömyyselä-
kettä luopumisen jälkeen, voidaan edellä 
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mainittu aiheetta maksettu eläke kuitata ko-
konaisuudessaan luopujalle samalta ajanjak-
solta maksettavaksi tulevasta luopumistuen 
perusmäärästä.  
 

55 § 

Aiheettomasti maksetun luopumistuen kuit-
taaminen 

Aiheettomasti maksettu luopumistuki saa-
daan periä takaisin myös kuittaamalla se vas-
taisuudessa maksettavista luopumistukieristä. 
Kulloinkin suoritettavasta luopumistukierästä 
ei saa tuensaajan suostumuksetta kuitenkaan 
vähentää enempää kuin kuudesosan siitä luo-
pumistukierän osasta, joka jää jäljelle sen 
jälkeen kun luopumistukierästä on toimitettu 
ennakkoperintälain (1118/1996) mukainen 
ennakonpidätys. 

Samoin rajoituksin voidaan aiheettomasti 
maksettu luopumistuki periä takaisin kuit-
taamalla se vastaisuudessa maksettavista 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisista työ-
kyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeen eristä. 
 

56 § 

Vanhentumissäännökset 

Päätös aiheettomasti maksetun luopumistu-
en takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuo-
den kuluessa sen maksupäivästä lukien. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava 
vanhentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen 
antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä en-
nen katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä 
vahvistetun saatavan vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
Vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa ku-
lua uusi viiden vuoden vanhentumisaika.  

Tämän lain mukaisen etuuden saaminen 
vanhentuu viiden vuoden kuluttua siitä päi-
västä lukien, jona se olisi pitänyt maksaa, 
jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. 
Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Van-
hentuminen katkeaa siten kuin velan vanhen-
tumisesta annetun lain 10 tai 11 §:ssä sääde-
tään. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu viiden 
vuoden vanhentumisaika voi pidentyä siten 

kuin velan vanhentumisesta annetun lain 
11 §:n 3 momentissa säädetään. 
 
 

10 luku  

Muutoksenhaku 

57 § 

Muutoksen hakeminen   

Muutoksenhakua varten on työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunta ja vakuutus-
oikeus. Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään lais-
sa työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta 
vakuutusoikeuslaissa (132/2003). 

Asianosainen saa hakea valittamalla muu-
tosta eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen tai ennakkopäätökseen työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta 
siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Asianosainen saa hakea valittamalla muu-
tosta työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan muutoksenhakuasiassa antamaan 
päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin 
tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. 
 

58 § 

Muutoksenhakuaika ja menettelysäännökset  

Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päi-
västä lukien, jona asianosainen on saanut tie-
don eläkelaitoksen tai työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätöksestä. Asian-
osaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän-
tenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös 
on postitettu hänen ilmoittamaansa osoittee-
seen, jos muutoksenhaun yhteydessä ei muu-
ta näytetä. 

Asianosaisen on toimitettava valituskirjel-
mä muutoksenhakuajassa valituksenalaisen 
päätöksen tehneelle eläkelaitokselle tai sen 
valtuuttamalle asiamiehelle. Työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnan päätöksestä 
tehty valituskirjelmä on niin ikään toimitet-
tava asiassa päätöksen tehneelle eläkelaitok-
selle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle.  
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Muutoksenhakuasian käsittelyyn eläkelai-
toksessa ja valituksen siirtoon muutoksenha-
kuelimelle sovelletaan, mitä työntekijän elä-
kelain 133 §:n 1 ja 4 momentissa ja 134 §:ssä 
säädetään. 
 

59 § 

Muutoksenhakuajan jälkeen tullut valitus  

Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut asianomaiselle eläkelai-
tokselle, työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnalle tai vakuutusoikeudelle 58 §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, valitus voidaan 
tästä huolimatta ottaa tutkittavaksi, jos vali-
tuksen myöhästymiseen on ollut painava syy. 
 
 

60 § 

Päätöksen korjaaminen, oikaisu ja poistami-
nen  

Tämän lain perusteella annetussa päätök-
sessä oleva kirjoitus- tai laskuvirhe korjataan 
siten kuin työntekijän eläkelain 137 §:ssä 
säädetään. Eläkelaitos voi oikaista päätökses-
sään olevan asiavirheen siten kuin työnteki-
jän eläkelain 138 §:ssä säädetään. 

Lainvoimaisen päätöksen oikaisuun uuden 
selvityksen perusteella sovelletaan, mitä 
työntekijän eläkelain 139 §:ssä säädetään.  

Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen so-
velletaan, mitä työntekijän eläkelain 
140 §:ssä säädetään. Jos eläkelaitos tekee 
päätöksen poistamista koskevan vaatimuk-
sen, se voi keskeyttää luopumistuen maksa-
misen tai maksaa sen vaatimuksensa mukai-
sena siihen asti kunnes asia on uudelleen rat-
kaistu. 
 
 

61 § 

Vakuutettujen edustajat 

Maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla 
määrätyt työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan jäsenet toimivat maatalousyrittä-
jien eläkelain mukaan vakuutettujen edusta-
jina myös tätä lakia sovellettaessa. 

62 § 

Päätöksen täytäntöönpano 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhaus-
ta huolimatta noudatettava, kunnes asia on 
ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. 

Eläkelaitoksen ja työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös 
saadaan panna täytäntöön niin kuin riita-
asiassa annettu lainvoimainen tuomio.  

 
 

11 luku  

Lain toimeenpanoa koskevat säännökset 

63 § 

Lain toimeenpano 

Tämän lain toimeenpanosta huolehtivat 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset, työ-
voima- ja elinkeinokeskukset, maa- ja metsä-
talousministeriö, Paliskuntain yhdistys sekä 
eläkelaitos. 
 
 

64 § 

Lain toimeenpano Ahvenanmaan maakun-
nassa 

Tämän lain mukaan työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle kuuluvien tehtävien hoitami-
sessa Ahvenanmaan maakunnassa noudate-
taan, mitä siitä Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 32 §:n 1 momentin nojalla sää-
detään. 
 
 

65 § 

Valvonnan järjestäminen 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa luo-
pumistuen käytön valvonnasta. Ministeriöllä 
on oikeus ohjata ja valvoa eläkelaitoksen toi-
mintaa siltä osin kuin se suorittaa tässä laissa 
tarkoitettuja tehtäviä.  

Eläkelaitoksen on tukijärjestelmää toi-
meenpannessaan huolehdittava, ettei tukea 
makseta sitoumusten vastaisesti. Eläkelaitok-
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sen on järjestettävä toimintansa niin, että 
maa- ja metsätalousministeriö voi valvoa tu-
en myöntämisen ja maksamisen edellytysten 
täyttymistä sekä sitoumusten noudattamista.  

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ja 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtävänä 
on osaltaan valvoa annettujen sitoumusten 
noudattamista 
 
 

66 §  

Tuen saajia ja sitoumusten antajia koskevien 
tarkastusten suorittaminen  

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä työ-
voima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus 
teettää palveluksessaan olevilla virkamiehillä 
ennakolta ilmoittamatta tässä laissa tarkoite-
tun tuen myöntämisen ja maksamisen ehtojen 
sekä sitoumusten noudattamisen valvonnassa 
tarvittavia tarkastuksia.  

Tuen saaja ja sitoumuksen antaja on vel-
vollinen korvauksetta esittämään tarkastuk-
sen suorittajalle ne asiakirjat, joilla tarkoite-
taan myös automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla tai muulla tavalla luotua tai säilytettyä 
vastaavaa aineistoa, joiden avulla voidaan 
todeta, ovatko tuen myöntämisen ja maksa-
misen edellytykset täyttyneet ja onko annet-
tuja sitoumuksia noudatettu. Tuen saaja ja si-
toumuksen antaja on muutoinkin velvollinen 
avustamaan tarkastuksessa. Tarkastuksia suo-
rittavalla on oikeus valvontatehtävän edellyt-
tämässä laajuudessa tarkastaa sitoumuk-
senalaiset alueet sekä tuotanto- ja talousra-
kennuksia.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa säätää tarkemmin tarkastuksen yksi-
tyiskohtaisesta toteuttamisesta. 
 

67 § 

Lain toimeenpanosta aiheutuvat kustannuk-
set 

Tämän lain toimeenpanosta aiheutuneet 
luopumistukikustannukset ja hoitokulut mak-
setaan valtion varoista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
päätöksellään eläkelaitoksen hakemuksesta 
ne perusteet, joiden mukaan lasketaan 1 mo-
mentissa tarkoitetut hoitokulut. 

Valtion tulee, sen mukaan kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään, suo-
rittaa kunakin vuotena kuukausittain ennak-
kona määrä, joka vastaa 1 momentin mukai-
sesti valtion suoritettavaksi arvioitua määrää. 
 

12 luku 

Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito 

68 § 

Sovellettavat säännökset  

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) sovel-
letaan eläkelaitoksen asiakirjojen ja toimin-
nan julkisuuteen siltä osin kuin eläkelaitos 
käyttää julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa tar-
koitettua julkista valtaa, jollei tässä tai muus-
sa laissa toisin säädetä. 

Myös silloin, kun kysymys ei ole julkisuus-
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun julkisen 
vallan käytöstä, sovelletaan eläkelaitoksessa 
tämän lain toimeenpanoon liittyvissä asioissa 
julkisuuslain: 

1) 22 §:ssä tarkoitettua asiakirjasalaisuutta;  
2) 23 §:ssä tarkoitettua vaitiolovelvollisuut-

ta ja hyväksikäyttökieltoa; 
3) salassapidettäviä asiakirjoja koskevia 

22—24 §:ää; ja 
4) asiakirjan salassapitämistä koskevan 

velvollisuuden sekä 23 §:ssä säädetyn vai-
tiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon 
rikkomista koskevia rangaistussäännöksiä si-
sältävää 35 §:ää.  
 

69 § 

Eläkelaitoksen oikeus saada ja käyttää saa-
miaan tietoja  

Eläkelaitoksella on oikeus saada salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saamista 
koskevien säännösten estämättä veroviran-
omaisilta, maaseutuelinkeinorekisteristä an-
netussa laissa (1515/1994) tarkoitetulta re-
kisteriviranomaiselta sekä paliskunnilta ja 
paliskuntain yhdistykseltä tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanossa siten kuin maatalous-
yrittäjien eläkelain 19 b §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.  
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Eläkelaitoksella on oikeus saada salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedon saamista kos-
kevien säännösten estämättä Eläketurvakes-
kukselta maksutta tämän lain nojalla käsitel-
tävänä olevan asian ratkaisuun vaikuttavat 
välttämättömät tiedot. 

Eläkelaitoksella on oikeus yksittäistapauk-
sessa käyttää tämän lain mukaista asiaa käsi-
tellessään muiden maatalousyrittäjien eläke-
lain 16 §:ssä mainituissa laeissa säädettyjen 
tehtävien hoitamista varten saamiaan tietoja 
siten kuin maatalousyrittäjien eläkelain 
19 b §:n 1 momentissa säädetään.  

Eläkelaitoksen tiedonsaantioikeus koskee 
luopujaa, hänen aviopuolisoaan, sitoumuksen 
antanutta luovutuksensaajaa ja hänen avio-
puolisoaan sekä 4 luvussa tarkoitettua yhtiöi-
tä  

Valvontatehtävän täytäntöönpanoa varten 
eläkelaitoksella on oikeus yhdistää ja käsitel-
lä 1—3 momentissa tarkoitettuja henkilötie-
toja. Luopujia ja muita sitoumuksen antajia 
koskevia yhdistettyjä tietoja voidaan säilyttää 
enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun luopu-
jan tai muun sitoumuksen antajan sitoumus 
on lakannut olemasta voimassa. Yhdistettyjä 
tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin. 
 
 

70 § 

Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja 
lakisääteisten tehtävien toimeenpanemiseksi  

Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja 
tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimel-
lä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien säännösten estämät-
tä saada tietoja vakuuttamis-, eläke-, tai 
muun etuusasian ratkaisemiseksi sekä laki-
sääteisten tehtävien toimeenpanoa varten si-
ten kuin työntekijän eläkelain 198 §:ssä sää-
detään. 

Maa- ja metsätalousministeriöllä, työ-
voima- ja elinkeinokeskuksella sekä kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisella on oikeus 
saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saamista koskevien säännösten estämättä 
eläkelaitokselta luopumistuen saajaa ja si-
toumuksen antajaa koskevat ne tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä 65 ja 66 §:ssä säädetty-
jen tehtävien hoitamiseksi. Maa- ja metsäta-
lousministeriöllä on oikeus saada tietoja kai-

kista luopumistuen saajista ja sitoumuksen 
antajista. Työvoima- ja elinkeinokeskuksella 
sekä kunnan maaseutuelinkeino-viranomai-
sella on oikeus saada tietoja niistä tuensaa-
jista ja sitoumuksen antajista, jotka ovat an-
taneet sitoumuksen asianomaisen viranomai-
sen toimialueella sijaitsevasta maatilasta.  

Edellä 2 momentissa säädettyjen viran-
omaisten oikeuteen yhdistää eläkelaitokselta 
ja muilta viranomaisilta saamiaan tuen käy-
tön ja sitoumusten noudattamisen valvomi-
seksi välttämättömiä henkilötietoja sovelle-
taan, mitä 69 §:n 5 momentissa säädetään. 

 
71 § 

Luopujan ja luopumistukea hakevan oikeus 
saada tietoja 

Eläkelaitoksen on annettava luopujalle tä-
män pyynnöstä hallussaan olevat luopujan 
luopumistukioikeutta koskevat tiedot. Asian-
osaisen tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta 
saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta se-
kä oikeudesta tarkastaa itsestään rekisteriin 
talletetut tiedot on muutoin voimassa, mitä 
julkisuuslaissa ja henkilötietolaissa 
(523/1999) säädetään.  

Eläkelaitoksen on annettava luopumistukea 
hakevalle hakemuslomakkeella tai muulla 
vastaavalla tavalla tiedot siitä, mistä hänen 
tietojaan voidaan hankkia ja mihin niitä  
 

72 § 

Työnantajan velvollisuus antaa tietoja 

Työnantajalla on velvollisuus antaa tietoja 
työntekijän työskentelystä, työolosuhteista tai 
muista vastaavista seikoista käsiteltävänä 
olevan luopumistukiasian ratkaisemiseksi tai 
muuten tämän lain mukaisten tehtävien toi-
meenpanossa siten kuin työntekijän eläkelain 
195 §:ssä säädetään. 
 

73 § 

Eläkelaitoksen oikeus ja velvollisuus antaa 
tietoja  

Eläkelaitoksen on annettava tietoja liiken-
nevakuutuslain (279/1959) 19 §:ssä tarkoite-
tulle vakuutusyhtiölle, Liikennevakuutuskes-
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kukselle, Valtiokonttorille, Kansaneläkelai-
tokselle sekä verohallinnolle siten kuin maa-
talousyrittäjien eläkelain 19 c §:n 1 momen-
tissa säädetään. 

Luopumistukeen sovelletaan myös, mitä 
työntekijän eläkelain 204 ja 205 §:ssä sekä 
206 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään 
tietojen antamisesta vapaaehtoista ryhmä-
lisäeläketurvaa varten, rikosten ja väärinkäy-
tösten selvittämistä varten sekä tietojen an-
tamisesta viranomaiselle. Samoin luopumis-
tukeen sovelletaan, mitä työntekijän eläke-
lain 208 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään tie-
tojen luovuttamisesta eteenpäin.  

Eläkelaitoksen on annettava luopumistuen 
käytön seurantaa ja valvontaa varten maa- ja 
metsätalousministeriölle tuen käyttämisen ja 
tukijärjestelmän toimeenpanon valvomiseksi 
välttämättömät 70 §:n 2 momentissa tarkoite-
tut tiedot siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään. Maa- ja metsäta-
lousministeriöllä sekä työvoima- ja elinkei-
nokeskuksella on oikeus saada eläkelaitok-
selta tieto luopumistuen saajan ja hänen puo-
lisonsa sekä sitoumuksen antajan ja hänen 
puolisonsa henkilötunnuksesta sekä yhteys-
tiedoista. 

 
74 §  

Rekisteri-ilmoitukset Eläketurvakeskukselle 

Eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa 
eläketurvakeskukselle tämän määräämällä 
tavalla luopumistuen alkamisesta ja päätty-
misestä. Eläkelaitoksen on myös annettava 
eläketurvakeskukselle muita luopumistukea 
koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus 
tarkemmin määrää.  
 
 

75 §  

Tietojen maksuttomuus  

Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja 
tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimel-
lä on oikeus saada maksutta ne tiedot, jotka 
niillä on tämän lain mukaan oikeus saada. Jos 
tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä ai-
heutuu tietojen luovuttajalle olennaisia lisä-
kustannuksia, kustannukset on kuitenkin 
korvattava. 

76 §  

Tietojen eteenpäin luovuttajan vastuu 

Ennen kuin eläkelaitos luovuttaa tietoja 
eteenpäin, sen on varmistettava, että tietojen 
saajalla on lain mukaan oikeus saada luovu-
tettavat tiedot niiden alkuperäiseltä antajalta.  

Luovuttaessaan tässä luvussa säädetyillä 
perusteilla tietoja eteenpäin eläkelaitos on 
vastuussa siitä, että luovutettavien tietojen si-
sältö vastaa tietojen antajalta saatuja tietoja. 
 

77 §  

Tekninen käyttöyhteys  

Tietojen antamiseen teknisen käyttöyhtey-
den avulla sovelletaan, mitä työntekijän elä-
kelain 210 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sääde-
tään.  
 

13 luku 

Erinäiset säännökset 

78 § 

Viittaukset muuhun lainsäädäntöön 

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-
tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijän eläkelain 96—100 §:ssä sääde-
tään palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä, 
103 §:ssä eläkkeen hakemisesta toisen hen-
kilön puolesta, 105 §:n 3 momentissa ko-
neellisesta allekirjoittamisesta, 112 §:n 
1 momentissa eläkkeen maksamisesta, 
113 §:n 2 ja 3 momentissa eläkkeen maksa-
misen keskeyttämisestä ja eläkkeen lakkaut-
tamisesta eläkkeensaajan todennäköisen kuo-
leman johdosta, 115 ja 116 §:ssä viivästysko-
rotuksen suorittamisesta eläkkeen maksami-
sen viivästymisen johdosta, 119 §:n 1 ja 
2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 
121 ja 122 §:ssä eläkkeen maksamisesta 
Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle 
tai sosiaalihuoltolain mukaiselle toimieli-
melle, 124 §:n 1 momentissa eläkkeen siir-
tämisen tai panttaamisen kiellosta, 180 §:ssä 
eläkelaitoksen vastuusta Eläketurvakeskuk-
sen kustannuksista, 216 §:ssä virka-avusta, 
217 §:ssä eläkelaitoksen toimihenkilön ja 
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hallituksen jäsenen esteellisyydestä ja 
218 §:ssä asiakirjojen säilyttämisestä. 

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-
tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
maatalousyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 
17 ja 17 a―17 h §:ssä säädetään Maatalous-
yrittäjien eläkelaitoksesta ja 18 §:ssä työelä-
keasioiden muutoksenhakulautakunnan jä-
senten määräämisestä. 
 

79 § 

Eläketulovähennys 

Tässä laissa tarkoitettua luopumistuen pe-
rusmäärää ja täydennysosaa pidetään tulove-
rolain (1535/1992) 100 ja 101 §:ää sovellet-
taessa eläketulovähennykseen oikeuttavana 
eläketulona. 
 

80 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallaan  
1. tämän lain tai sen nojalla annetun asia-

kirjan perusteella annettavassa asiakirjassa 
antaa väärän tai harhaanjohtavan tiedon tai  

2. vääriä tietoja antamalla tai salaamalla 
todellisen asianlaidan on saanut aikaan sen, 
että luopumistukea on maksettu perusteetto-
masti tai luopumistuen pääoma-arvo on jätet-
ty osittain tai kokonaan takaisin perimättä,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, maatalou-
den harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
annetun lain säännösten rikkomisesta sak-
koon. 
 

81 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. Jos 
Euroopan yhteisöjen komissio ei hyväksy tä-
hän lakiin sisältyvää tukijärjestelmää sellai-
senaan, laki voidaan panna voimaan valtio-
neuvoston asetuksella siltä osin, kuin tuen 
ehdot hyväksytään.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämineen 
toimenpiteisiin. 

82 §  

Voimaantulosäännökset 

Tätä lakia sovelletaan, jos 4 §:ssä tarkoitet-
tu luopuminen tapahtuu 1 päivänä tammikuu-
ta 2007 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2010. Jos luopuminen 
on tapahtunut maatalousyrittäjien luopumis-
tuesta annetun lain (1293/1994) 15 §:n mu-
kaisesti ennen 1 päivänä tammikuuta 2007, 
oikeus luopumistukeen määräytyy siten, kuin 
sanotussa laissa säädetään. 

Tämän lain 14 §:ssä ja 45 §:ssä mainitut 
rahamäärät vastaavat työntekijän eläkelain 
96 §:n palkkakertoimen arvoa 1 vuonna 
2004.  

Tämän lain 16 §:n 2 momenttia sovelle-
taan, jos 4 §:ssä tarkoitettu luopuminen on 
tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 
sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2008. 

Tämän lain 56 §:ssä säädettyä vanhentu-
misaikaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 
2007 lukien. Vanhentumisaikaa laskettaessa 
otetaan huomioon myös ennen tämän lain 
voimaatuloa kulunut aika.  

Tämän lain 60 §:n 3 momenttia sovelletaan 
poistohakemuksiin, jotka tulevat vireille 
1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.  

 
83 § 

Siirtymäsäännökset 

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin 
2 kohdassa säädetään luopujan vähim-
mäisiästä sukupolvenvaihdosluovutuksessa 
muulle kuin 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulle henkilölle, vuonna 1950 tai sitä 
aikaisemmin syntyneellä luopujalla luopu-
mistuen saamisen edellytyksenä on, että luo-
puja luopumisen tapahtuessa on täyttänyt 56 
vuotta, mutta ei kuitenkaan 63 vuotta. Jos 
luopujat ovat aviopuolisoita ja luopujista 
vanhempi täyttää tässä momentissa säädetyt 
edellytykset ja on muutoin luopumistukeen 
oikeutettu, nuoremmalla puolisolla on oikeus 
luopumistukeen, jos hän on luopumisen ta-
pahtuessa täyttänyt 51 vuotta. Mitä edellä 
säädetään, sovelletaan myös 9 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuun maataloutta yhtymän lu-
kuun harjoittaneeseen yhtymän nuorempaan 
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osakkaaseen sekä vuonna 1955 tai sitä aikai-
semmin syntyneeseen 9 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun maatalousyrittäjän leskeen. 
Luopumistukea ei kuitenkaan suoriteta tässä 
momentissa tarkoitetuille luopujille 56 vuo-
den iän täyttämistä edeltävältä ajalta.  

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin 
2 kohdassa säädetään luopujan vähim-
mäisiästä luovutettaessa maatilan peltomaan 
omistusoikeus lisämaaksi muulle kuin 8 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle henki-
lölle, vuonna 1949 tai sitä aikaisemmin syn-
tyneellä luopujalla luopumistuen saamisen 
edellytyksenä on, että luopuja on luopumisen 
tapahtuessa täyttänyt 57 vuotta, mutta ei kui-
tenkaan 63 vuotta. Jos luopujat ovat aviopuo-
lisoita ja luopujista vanhempi täyttää tässä 
momentissa säädetyt edellytykset ja on muu-
toin luopumistukeen oikeutettu, nuoremmalla 
puolisolla on oikeus luopumistukeen, jos hän 
on luopumisen tapahtuessa täyttänyt 52 vuot-
ta. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös 
9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun maataloutta 
yhtymän lukuun harjoittaneeseen yhtymän 
nuorempaan osakkaaseen sekä vuonna 1954 

tai sitä aikaisemmin syntyneeseen 9 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun maatalousyrittä-
jän leskeen. Luopumistukea ei kuitenkaan 
suoriteta tässä momentissa tarkoitetuille luo-
pujille 57 vuoden iän täyttämistä edeltävältä 
ajalta.  

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin 
1 kohdassa säädetään luopujan vähim-
mäisiästä toteutettaessa luopuminen luovut-
tamalla porot, vuonna 1951 tai sitä aikai-
semmin syntyneellä luopujalla luopumistuen 
saamisen edellytyksenä on, että luopuja on 
luopumisen tapahtuessa täyttänyt 55 vuotta, 
mutta ei kuitenkaan 63 vuotta. Jos luopujat 
ovat aviopuolisoita ja luopujista vanhempi 
täyttää tässä momentissa säädetyt edellytyk-
set ja on muutoin luopumistukeen oikeutettu, 
nuoremmalla puolisolla on oikeus luopumis-
tukeen, jos hän on luopumisen tapahtuessa 
täyttänyt 50 vuotta. Mitä edellä säädetään, 
sovelletaan myös vuonna 1956 tai sitä aikai-
semmin syntyneeseen maatalousyrittäjän les-
keen. Luopumistukea ei kuitenkaan suoriteta 
tässä momentissa tarkoitetuille luopujille 
ajalta ennen 55 vuoden iän täyttämistä.  

————— 
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2. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 7 §:n 4 momentti, 18 §:n 4 momentti, 23 §, 24 §, 25 §:n 3 momentti, 31 §:n 
3 momentti, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 1 ja 2 momentti ja 40 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat 7 §:n 4 momentti ja 34 §:n 2 momentti laissa 593/2002, 18 §:n 
4 momentti ja 40 §:n 1 momentti laissa 1385/2004, 23 § laissa 1326/1999, 25 §:n 3 momentti 
ja 31 §:n 3 momentti laissa 1389/2004, 37 §:n 1 momentti laissa 1325/2002 ja 37 §:n 2 mo-
mentti laissa 290/1999, sekä 

lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1385/2004 ja 1389/2004, 
uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
 

7 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, luopuja voi kuitenkin tehdä seuraavia 
metsien käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä: 

1) metsänuudistaminen; 
2) nuoren metsän hoito; 
3) kulotus; 
4) nuoren metsän hoidon yhteydessä tehty 

energiapuun korjuu; 
5) kunnostusojitus; 
6) metsänterveyslannoitus; ja  
7) metsätien tekeminen. 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 

hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijän eläkelain ( / ) 
98 §:ssä säädetään. 
 

23 § 
Jos luopumistuen saajalle myönnetään kan-

saneläkelain (  /  ) tai kansaneläkelain voi-
maanpanosta annetun lain ( / ) taikka kansan-
eläkelain (347/1956) mukainen työkyvyttö-
myyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työt-
tömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu 
vanhuuseläke, luopumistuen täydennysosa 
lakkautetaan. 

Jos luopumistuen saajalle myönnetään 
työntekijän eläkelain (  /   ) 3 §:ssä mainittu-
jen työeläkelakien tai mainittujen työeläkela-

kien voimaanpanosta annettujen lakien mu-
kainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksilölli-
nen varhaiseläke, työttömyyseläke, vanhuus-
eläke tai varhennettu vanhuuseläke, luopu-
mistuen täydennysosa lakkautetaan. Mitä 
edellä säädetään, sovelletaan myös työnteki-
jäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettujen lakien, säännösten tai määräys-
ten mukaisiin vastaaviin eläkkeisiin.  

Jos luopumistuen saajalle myönnetty 1 ja 
2 momentissa tarkoitettu eläke lakkaa, täy-
dennysosan maksaminen aloitetaan uudelleen 
eläkkeen lakkaamista seuraavan kuukauden 
alusta. 
 

24 § 
Siltä ajalta, jolta luopujalle suoritetaan luo-

pumistukea, ei sen saajalla ole oikeutta saada 
eläkettä maatalousyrittäjien eläkelaissa tar-
koitetun yrittäjätoimintansa perusteella. Luo-
pumistuen saaminen ei estä eläkeoikeuden 
syntymistä työ- tai virkasuhteen taikka muun 
kuin maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoite-
tun yrittäjätoiminnan perusteella. 

Luopuja ei voi kartuttaa eläkettä maatalo-
usyrittäjien eläkelain nojalla siltä ajalta, jolta 
hänelle suoritetaan luopumistukea. Luopuja 
ei voi luopumisen tapahtumisen jälkeen kar-
tuttaa eläkettä maatalousyrittäjien eläkelain 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maatilata-
louden harjoittajana tai poronomistajana 
myöskään siltä ajalta, jolta luopumistuen 
suorittaminen ei ole vielä alkanut sen johdos-



 HE 34/2006 vp  
  
 

82

ta, että 22 §:ssä säädetyt edellytykset tai jo-
kin niistä ei täyty.  

Kun luopumistuen suorittaminen 22 §:n pe-
rusteella on alkanut, luopumistuen saajalle 
karttuu muusta kuin maatalousyrittäjien elä-
kelain mukaisesta ansiotyöstä eläkettä sen 
mukaan, mitä työntekijän eläkelain 3 §:ssä 
tarkoitetuissa työeläkelaeissa säädetään eläk-
keen aikana tehdystä työstä. 
 

25 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Luopumistuen keskeyttämisestä ja ta-
kaisinperinnästä on voimassa, mitä työnteki-
jäin eläkelain 4 c §:n 6 momentissa säädetään 
sellaisena kuin se oli voimassa työntekijän 
eläkelain ja työntekijän eläkelain voimaan-
panosta annetun lain ( / ) voimaan tullessa. 
Luopumistuki voidaan periä takaisin myös 
kuittaamalla se vastaisuudessa maksettavista 
luopumistukieristä tai maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaisen työkyvyttömyys- ja van-
huuseläkkeen eristä. Takaisinperintäsaatavan 
vanhentumiseen sovelletaan, mitä 31 §:n 
3 momentissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, 1 momentin perusteella aiheettomasti 
maksettu luopumistuki voidaan jättää peri-
mättä takaisin kokonaan tai osittain, jos yli 
kolmen kuukauden ajalta tapahtuneet ansio-
tulorajan ylitykset ovat olleet määrältään vä-
häisiä, takaisinperittävän luopumistuen mää-
rä on suurempi kuin luopumistuen saajan an-
siotyöstään ylityskuukausilta saama ansiotulo 
ja takaisinperinnän kokonaan suorittamista 
on pidettävä kohtuuttomana. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Päätös aiheettomasti maksetun luopumistu-
en takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuo-
den kuluessa luopumistuen maksupäivästä 
lukien. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistet-
tu saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua 
päätöksen antamisesta, jollei vanhentumista 
ole sitä ennen katkaistu. Takaisinperintäpää-
töksellä vahvistetun saatavan vanhentuminen 
katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta an-
netun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä sääde-
tään. Vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa 
kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 
Viiden vuoden vanhentumisaika voi pidentyä 

siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain 11 §:n 3 momentissa säädetään. 
 

34 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain mukaan työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle kuuluvien tehtävien hoitami-
sessa Ahvenanmaan maakunnassa noudate-
taan, mitä siitä Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 32 §:n 1 momentin nojalla sää-
detään.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen asianosainen saa hakea valitta-
malla muutosta työntekijän eläkelain 
128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnalta siten kuin työnteki-
jän eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Tämän lain nojalla an-
nettuun työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnan päätökseen asianosainen saa hakea 
muutosta valittamalla vakuutusoikeudelta si-
ten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen 
päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä 
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän 
eläkelain voimaanpanosta annetussa laissa 
säädetään. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
jäsenet toimivat maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä 
lakia sovellettaessa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 8 g §:ssä säädetään, 
sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 sekä mitä työntekijän 
eläkelain 96—100 §:ssä, 103§:ssä, 112 §:n 1 
momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 
116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 
120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 
122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 
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130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 
134—140 §:ssä, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 
momentissa, 193 §:n 2 momentissa, 195—
196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 206 §:n 1 
momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 mo-
mentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 mo-
mentissa ja 216—218 §:ssä sekä maatalous-
yrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 17, 17 
a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 
momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tämän lain 7 §:n 4 momenttia sovelletaan, 
jos luopuminen on tapahtunut 1 päivänä 
tammikuuta 2000 ja 31 päivänä tammikuuta 
2006 välisenä aikana. 

Mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään 
vanhuuseläkkeen vaikutuksesta luopumistuen 
määrään, ei sovelleta, jos luopuminen on ta-
pahtunut aikaisemmin kuin 1 päivänä tam-
mikuuta 2000. Muilta osin 23 §:ää sovelle-

taan kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa 
tapahtuneisiin luopumisiin. 

Tämän lain 18 §:n 4 momenttia, 24 §:ää ja 
25 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kaikkiin 
ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunei-
siin luopumisiin. Tämän lain 25 §:n 4 mo-
menttia voidaan soveltaa myös ennen tämän 
lain voimaantuloa aiheetta maksettuun luo-
pumistukeen. 

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain 9 §:ssä sääde-
tään, tämän lain 40 §:ssä olevaa viittausta 
työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelletaan 
siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhen-
tumisaika on viisi vuotta 1 päivästä tammi-
kuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän lain 31 
§:ssä säädettyä vanhentumisaikaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Edellä 
tarkoitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa 
otetaan huomioon myös ennen tämän lain 
voimaatuloa kulunut aika.  

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien 
luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 
annetun asetuksen (1583/1994) 28 §. 

————— 
 



 HE 34/2006 vp  
  
 

84

3. 

Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 

annetun lain (1317/1990) 15 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 23 §, 30 §:n 3 momentti, 
40 §:n 1 ja 2 momentti ja 43 §:n 1 momentti 

sellaisena kuin niistä ovat 15 §:n 3 momentti laissa 1387/2004, 30 §:n 3 momentti laissa 
1390/2004, 40 §:n 1 momentti laissa 1322/2002, 40 §:n 2 momentti laeissa 288/1999 ja 43 §:n 
1 momentti mainitussa laissa 1387/2004, sekä 

lisätään 26 §:ään sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1390/2004, uusi 3 momentti, 
jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

15 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan työntekijäin elä-
kelain (396/1961) 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina 
kuin ne olivat työntekijäin eläkelain muutta-
misesta annetun lain (643/2003) voimaan tul-
lessa voimassa olleessa laissa. Perusmäärän 
yhteensovituksessa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon sellaista työntekijäin eläkelain 8 §:n 
4 momentissa tarkoitettua peruseläkettä, jo-
hon sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2005 
voimassa olevia säännöksiä yhteenso-
vituksesta. Perusmäärä tarkistetaan yleisten 
palkka ja hintatasossa tapahtuneiden muu-
tosten mukaan siten kuin työntekijän eläke-
lain ( / ) 98 §:ssä säädetään.  
 

21 § 
Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 

myönnetään kansaneläkelain (  /  ) tai kan-
saneläkelain voimaanpanosta annetun lain 
(  /  ) taikka kansaneläkelain (347/1956) mu-
kainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen 
varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhennet-
tu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläkkeen 
täydennysosa lakkautetaan. Mitä edellä sää-
detään, sovelletaan myös, jos sukupolven-
vaihdoseläkkeen saajalle myönnetään työn-
tekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen työelä-
kelakien tai mainittujen työeläkelakien voi-
maanpanosta annettujen lakien mukainen tai 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittujen lakien, säännösten tai määräysten 
mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksi-
löllinen varhaiseläke, työttömyyseläke tai 

varhennettu vanhuuseläke.  Jos sukupolven-
vaihdoseläkkeen saajalle myönnetty edellä 
tarkoitettu eläke lakkaa, täydennysosan mak-
saminen aloitetaan uudelleen eläkkeen lak-
kaamista seuraavan kuukauden alusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 
Sukupolvenvaihdoseläkkeen saaminen ei 

estä eläkeoikeuden syntymistä työ- tai vir-
kasuhteen taikka muun kuin maatalousyrittä-
jien eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan 
perusteella. 

Sukupolvenvaihdoseläkkeen saaja ei voi 
kartuttaa eläkettä maatalousyrittäjien eläke-
lain nojalla siltä ajalta, jolta hänelle suorite-
taan sukupolvenvaihdoseläkettä.  

Kun sukupolvenvaihdoseläkkeen suoritta-
minen on aloitettu 19 §:n perusteella, suku-
polvenvaihdoseläkkeen saajalle karttuu 
muusta kuin maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisesta ansiotyöstä eläkettä sen mukaan, 
mitä työntekijän eläkelain 3 §:ssä tarkoite-
tuissa työeläkelaeissa säädetään eläkkeen ai-
kana tehdystä työstä. 
 

26 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, 24 §:n perusteella aiheettomasti makset-
tu sukupolvenvaihdoseläke voidaan jättää pe-
rimättä takaisin kokonaan tai osittain, jos yli 
kolmen kuukauden ajalta tapahtuneet ansio-
tulorajan ylitykset ovat olleet määrältään vä-
häisiä, takaisinperittävän sukupolvenvaih-
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doseläkkeen määrä on suurempi kuin suku-
polvenvaihdoseläkkeen saajan ansiotyöstään 
ylityskuukausilta saama ansiotulo ja ta-
kaisinperinnän kokonaan suorittamista on pi-
dettävä kohtuuttomana.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätös aiheettomasti maksetun sukupol-
venvaihdoseläkkeen takaisinperinnästä on 
tehtävä viiden vuoden kuluessa sukupolven-
vaihdoseläkkeen maksupäivästä lukien. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava 
vanhentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen 
antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä en-
nen katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä 
vahvistetun saatavan vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain (728/2003)10 tai 11 §:ssä säädetään. 
Tämän vanhentumisajan katkaisemisesta al-
kaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika. Viiden vuoden vanhentumisaika voi pi-
dentyä siten kuin velan vanhentumisesta an-
netun lain 11 §:n 3 momentissa säädetään. 
 

40 § 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen asianosainen saa hakea valitta-
malla muutosta työntekijän eläkelain 128 
§:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnalta siten kuin työntekijän 
eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Tämän lain nojalla an-
nettuun työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnan päätökseen asianosainen saa hakea 
valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta si-
ten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen 
päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä 
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän 
eläkelain voimaanpanosta annetussa laissa 
(  /  ) säädetään. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
eläkelautakunnan jäsenet toimivat maatalo-
usyrittäjien eläkelain mukaan vakuutettujen 
edustajina myös tätä lakia sovellettaessa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 §  
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupolven-

vaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä työntekijäin eläkelain 8 g §:ssä 
säädetään, sellaisena kuin se oli voimassa 
ennen 1 päivänä tammikuuta 2007 sekä mitä 
työntekijän eläkelain 96—100 §:ssä, 
103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 
momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 
116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 
120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 
122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 
130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 
134—140, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 mo-
mentissa, 195, 196, 198, 202, 204 ja 
205 §:ssä, 206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 
208 §:n 1 ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 
210 §:n 1, 3 ja 4 momentissa ja 216—
218 §:ssä sekä maatalousyrittäjien eläkelain 
16, 16 b, 16 c, 17, 17 a―17 h, 18 ja 
19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 momentissa sääde-
tään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
Tämän lain 15 §:n 3 momenttia ja 23 §:ää 

sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voi-
maantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. Tä-
män lain 26 §:n 3 momenttia voidaan sovel-
taa myös ennen tämän lain voimaantuloa ai-
heetta maksettuun sukupolvenvaihdoseläk-
keeseen. 

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain 9 §:ssä sääde-
tään, tämän lain 43 §:ssä olevaa viittausta 
työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelletaan 
siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhen-
tumisaika on viisi vuotta 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän lain 
30 §:n 3 momentissa säädettyä vanhentumis-
aikaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007 
lukien. Edellä tarkoitettuja vanhentumisaiko-
ja laskettaessa otetaan huomioon myös ennen 
tämän lain voimaantuloa kulunut aika. 

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien 
sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä 
joulukuuta 1990 annetun asetuksen 
(1326/1990) 17 §.  

————— 
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4. 

Laki 

luopumiseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 8 §:n 

1 momentti, 23 §:n 4 momentti ja 24 §, 
sellaisina kuin ne ovat 8 §:n 1 momentti laissa 1087/1985, 23 §:n 4 momentti laissa 

1304/1990 ja 24 § laissa 1392/2004, seuraavasti: 
 
 

8 § 
Luopumiseläkkeenä maksetaan täyttä luo-

pumiseläkettä tai vähennettyä luopumiselä-
kettä. Vähennettyä luopumiseläkettä suorite-
taan luopujalle, joka on täyttänyt 65 vuotta 
taikka joka saa kansaneläkelain (  /  ) tai kan-
saneläkelain voimaanpanosta annetun lain 
(  /  ) mukaista tai kansaneläkelain (347/56) 
mukaista työttömyyseläkettä, yksilöllistä 
varhaiseläkettä, vähintään kuudeksi kuukau-
deksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä tai 
varhennettua vanhuuseläkettä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
työntekijän eläkelaissa (  /  ) ja hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — —  
 

24 §  
Jollei tästä laista muuta johdu, luopu-

miseläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijän eläkelain 98—100 §:ssä, 
103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 
momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 
116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 
120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 
122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125—127, 
128, 130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momen-

tissa, 134—140 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 mo-
mentissa, 196, 198, 202 ja 204—205 §:ssä, 
206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 
3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 
4 momentissa ja 216—218 §:ssä sekä maata-
lousyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 17, 
17 a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 
momentissa säädetään.  

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelaissa, 
maatalousyrittäjien eläkelaissa ja yrittäjien 
eläkelaissa on säädetty eläkelaitosten toimi-
vallasta, huolehtii eläkehakemuksen ratkai-
semisesta, eläkkeen maksamisesta ja eläk-
keeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista teh-
tävistä maatalousyrittäjien eläkelaitos, mil-
loin eläkkeen hakija saa eläkettä hakiessaan 
luopumiseläkettä. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
Sen estämättä mitä työntekijän eläkelain 

voimaanpanosta annetun lain (  /  ) 9 §:ssä 
säädetään, tämän lain 24 §:n 1 momentissa 
olevaa viittausta työntekijän eläkelain 125 ja 
126 §:ään sovelletaan siten, että lainkohdissa 
tarkoitettu vanhentumisaika on viisi vuotta 1 
päivänä tammikuuta 2007 lukien. Edellä tar-
koitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa 
otetaan huomioon myös ennen tämän lain 
voimaantuloa kulunut aika.  

————— 
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5. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun 

lain (1330/1992) 17 § ja 22 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti, 32 § ja 37 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 3 momentti laissa 1391/2004, 32 § laeissa 1326/2002 ja  

289/1999 sekä 37 §:n 1 momentti laissa 1388/2004, seuraavasti: 
 

   
17 § 

Luopumiskorvauksen perusmäärä ja luo-
pumislisä tarkistetaan yleisten palkka- ja hin-
tatasossa tapahtuneiden muutosten mukaan 
siten kuin työntekijän eläkelain ( /  )  98 §:ssä 
säädetään.  
 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos luopumiskorvauksen saajalle myönne-
tään kansaneläkelain (  /  ) tai kansaneläke-
lain voimaanpanosta annetun lain (  /  ) tai 
ennen mainittujen lakien voimaantuloa voi-
massa olleen kansaneläkelain (347/1956) 
mukainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen 
varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhennet-
tu vanhuuseläke, luopumislisä lakkautetaan. 
Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös, jos 
luopumiskorvauksen saajalle myönnetään 
työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen työ-
eläkelakien tai mainittujen työeläkelakien 
voimaanpanosta annettujen lakien mukainen 
tai työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittujen lakien, säännösten tai määräysten 
mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksi-
löllinen varhaiseläke, työttömyyseläke tai 
varhennettu vanhuuseläke.  Jos luopumiskor-
vauksen saajalle myönnetty edellä tarkoitettu 
eläke lakkaa, täydennysosan maksaminen 
aloitetaan uudelleen eläkkeen lakkaamista 
seuraavan kuukauden alusta. 
 

27 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätös aiheettomasti maksetun luopumis-
korvauksen takaisinperinnästä on tehtävä vii-
den vuoden kuluessa luopumiskorvauksen 

maksupäivästä lukien. Takaisinperintäpää-
töksellä vahvistettu saatava vanhentuu viiden 
vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistetun saatavan 
vanhentuminen katkeaa siten kuin velan van-
hentumisesta annetun lain (728/2003)10 tai 
11 §:ssä säädetään. Tämän vanhentumisajan 
katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuo-
den vanhentumisaika. Viiden vuoden van-
hentumisaika voi pidentyä siten kuin velan 
vanhentumisesta annetun lain 11 §:n 3 mo-
mentissa säädetään. 
 

32 §  
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen asianosainen saa hakea valitta-
malla muutosta työntekijän eläkelain 128 
§:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnalta siten kuin työntekijän 
eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) Tämän lain nojalla annettuun 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen asianosainen saa hakea valitta-
malla muutosta vakuutusoikeudelta siten 
kuin työntekijän eläkelaissa ja hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen pää-
töksen poistamiseen sovelletaan, mitä työn-
tekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän elä-
kelain voimaanpanosta annetussa laissa (  /  ) 
säädetään. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
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jäsenet toimivat maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä 
lakia sovellettaessa.  
 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijän eläkelain 98—100 §:ssä, 
103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 
1 momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 
116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 
120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 
122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 
130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 
134—140, 180, ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 mo-
mentissa, 196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 
206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 
3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 
momentissa ja 216—218 §:ssä sekä maatalo-
usyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 17, 
17 a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 
1 momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
Tämän lain 17 §:ää sovelletaan 1 päivänä 

tammikuuta 2007 lukien kaikkiin ennen tä-
män lain voimaantuloa tapahtuneisiin luo-
pumisiin. 

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain 9 §:ssä sääde-
tään, tämän lain 37 §:n 1 momentissa olevaa 
viittausta työntekijän eläkelain 125 §:ään so-
velletaan siten, että lainkohdassa tarkoitettu 
vanhentumisaika on viisi vuotta 1 päivänä 
tammikuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän 
lain 27 §:n 3 momentissa säädettyä vanhen-
tumisaikaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 
2007 lukien. Edellä tarkoitettuja vanhentu-
misaikoja laskettaessa otetaan huomioon 
myös ennen tämän lain voimaatuloa kulunut 
aika. 

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien 
luopumiskorvauksesta 23 päivänä joulukuuta 
1992 annetun asetuksen (1468/1992) 19 §.  

  
————— 

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

2. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 7 §:n 4 momentti, 18 §:n 4 momentti, 23 §, 24 §, 25 §:n 3 momentti, 31 §:n 
3 momentti, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 1 ja 2 momentti ja 40 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat 7 §:n 4 momentti ja 34 §:n 2 momentti laissa 593/2002, 18 §:n 
4 momentti ja 40 §:n 1 momentti laissa 1385/2004, 23 § laissa 1326/1999, 25 §:n 3 momentti 
ja 31 §:n 3 momentti laissa 1389/2004, 37 §:n 1 momentti laissa 1325/2002 ja 37 §:n 2 mo-
mentti laissa 290/1999, sekä 

lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1385/2004 ja 1389/2004, 
uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sää-
detty, luopuja voi kuitenkin tehdä kestävän 
metsätalouden rahoituksesta annetun lain 
(1094/1996) 5 §:ssä tarkoitettuja metsien 
hoitoa ja käyttöä edistäviä töitä. 
 

7 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, luopuja voi kuitenkin tehdä seuraavia 
metsien käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä: 

1) metsänuudistaminen; 
2) nuoren metsän hoito; 
3) kulotus; 
4) nuoren metsän hoidon yhteydessä tehty 

energiapuun korjuu; 
5) kunnostusojitus; 
6) metsänterveyslannoitus; ja  
7) metsätien tekeminen. 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 

hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijäin eläkelain 
9 §:ssä säädetään. 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijän eläkelain (  /  ) 
98 §:ssä säädetään. 
 

 
23 § 

Jos luopumistuen saajalle myönnetään 
kansaneläkelain tai työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, 
säännösten tai määräysten mukainen täysi 
työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen var-

23 §
Jos luopumistuen saajalle myönnetään 

kansaneläkelain (  /  ) tai kansaneläkelain 
voimaanpanosta annetun lain (  /  ) taikka 
kansaneläkelain (347/1956) mukainen työ-
kyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhais-
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haiseläke, työttömyyseläke, vanhuuseläke 
tai varhennettu vanhuuseläke, luopumistuen 
täydennysosa lakkautetaan. Mikäli luopu-
mistuen saajalle myönnetty edellä tarkoi-
tettu eläke lakkaa, täydennysosan maksa-
minen aloitetaan uudelleen eläkkeen lak-
kaamista seuraavan kuukauden alusta. 
 

eläke, työttömyyseläke, vanhuuseläke tai 
varhennettu vanhuuseläke, luopumistuen 
täydennysosa lakkautetaan. 

 
 
 
 
Jos luopumistuen saajalle myönnetään 

työntekijän eläkelain (  /  ) 3 §:ssä mainittu-
jen työeläkelakien tai mainittujen työeläke-
lakien voimaanpanosta annettujen lakien 
mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksi-
löllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, 
vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke, 
luopumistuen täydennysosa lakkautetaan. 
Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 
momentissa tarkoitettujen lakien, säännös-
ten tai määräysten mukaisiin vastaaviin 
eläkkeisiin.  

Jos luopumistuen saajalle myönnetty 1 ja 
2 momentissa tarkoitettu eläke lakkaa, täy-
dennysosan maksaminen aloitetaan uudel-
leen eläkkeen lakkaamista seuraavan kuu-
kauden alusta. 
 

  
24 § 

Siltä ajalta, jolta perusmäärää maksetaan, 
ei sen saajalla ole oikeutta saada eläkettä 
maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetun 
yrittäjätoimintansa perusteella. 

 
 
 
 
 
Luopumistuen saaminen ei estä eläkeoi-

keuden syntymistä työ- tai virkasuhteen 
taikka muun kuin maatalousyrittäjien eläke-
laissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan perus-
teella. 
 

24 §
Siltä ajalta, jolta luopujalle suoritetaan 

luopumistukea, ei sen saajalla ole oikeutta 
saada eläkettä maatalousyrittäjien eläkelais-
sa tarkoitetun yrittäjätoimintansa perusteel-
la. Luopumistuen saaminen ei estä eläkeoi-
keuden syntymistä työ- tai virkasuhteen 
taikka muun kuin maatalousyrittäjien eläke-
laissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan perus-
teella. 

Luopuja ei voi kartuttaa eläkettä maata-
lousyrittäjien eläkelain nojalla siltä ajalta, 
jolta hänelle suoritetaan luopumistukea. 
Luopuja ei voi luopumisen tapahtumisen 
jälkeen kartuttaa eläkettä maatalousyrittä-
jien eläkelain 1 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuna maatilatalouden harjoittajana tai po-
ronomistajana myöskään siltä ajalta, jolta 
luopumistuen suorittaminen ei ole vielä al-
kanut sen johdosta, että 22 §:ssä säädetyt 
edellytykset tai jokin niistä ei täyty.  

Kun luopumistuen suorittaminen 22 §:n 
perusteella on alkanut, luopumistuen saa-
jalle karttuu muusta kuin maatalousyrittäji-
en eläkelain mukaisesta ansiotyöstä eläket-
tä sen mukaan, mitä työntekijän eläkelain 
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3 §:ssä tarkoitetuissa työeläkelaeissa sää-
detään eläkkeen aikana tehdystä työstä. 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luopumistuen keskeyttämisestä ja ta-
kaisinperinnästä tässä pykälässä säädetyis-
sä tapauksissa on voimassa, mitä työnteki-
jäin eläkelain 4 c §:n 6 momentissa ja 
18 §:n 5 momentissa säädetään. Luopumis-
tuki voidaan periä takaisin myös kuittaa-
malla se vastaisista tämän lain mukaisen tu-
en tai maatalousyrittäjien eläkelain mukai-
sen työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeen 
eristä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

25 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Luopumistuen keskeyttämisestä ja ta-
kaisinperinnästä on voimassa, mitä työnte-
kijäin eläkelain 4 c §:n 6 momentissa sääde-
tään sellaisena kuin se oli voimassa työnte-
kijän eläkelain ja työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain(  /  ) voimaan 
tullessa. Luopumistuki voidaan periä takai-
sin myös kuittaamalla se vastaisuudessa 
maksettavista luopumistukieristä tai maata-
lousyrittäjien eläkelain mukaisen työkyvyt-
tömyys- ja vanhuuseläkkeen eristä. Ta-
kaisinperintäsaatavan vanhentumiseen so-
velletaan, mitä 31 §:n 3 momentissa sääde-
tään. 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, 1 momentin perusteella aiheettomasti 
maksettu luopumistuki voidaan jättää peri-
mättä takaisin kokonaan tai osittain, jos yli 
kolmen kuukauden ajalta tapahtuneet an-
siotulorajan ylitykset ovat olleet määräl-
tään vähäisiä, takaisinperittävän luopumis-
tuen määrä on suurempi kuin luopumistuen 
saajan ansiotyöstään ylityskuukausilta 
saama ansiotulo ja takaisinperinnän koko-
naan suorittamista on pidettävä kohtuutto-
mana. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
31 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aiheettomasti maksettu luopumistuki on 

perittävä takaisin kymmenen vuoden kulu-
essa sen maksupäivästä lukien. Takaisinpe-
rintäpäätöksellä vahvistettu saatava vanhen-
tuu viiden vuoden kuluttua päätöksen anta-
misesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä vah-
vistetun saatavan vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
Vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa ku-
lua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 
 

31 § 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Päätös aiheettomasti maksetun luopumis-
tuen takaisinperinnästä on tehtävä viiden 
vuoden kuluessa luopumistuen maksupäi-
västä lukien. Takaisinperintäpäätöksellä 
vahvistettu saatava vanhentuu viiden vuo-
den kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistetun saata-
van vanhentuminen katkeaa siten kuin ve-
lan vanhentumisesta annetun lain 
(728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. Van-
hentumisajan katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Vii-
den vuoden vanhentumisaika voi pidentyä 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain 11 §:n 3 momentissa säädetään. 
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37 § 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-

maan päätökseen saa hakea muutosta työn-
tekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitetulta elä-
kelautakunnalta siten kuin työntekijäin elä-
kelaissa säädetään. Maatalousyrittäjien elä-
kelain 18 §:n nojalla määrätyt eläkelauta-
kunnan jäsenet toimivat maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina 
myös tätä lakia sovellettaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
Muutosta tämän lain nojalla annettuun 

eläkelautakunnan päätökseen sekä eläkelai-
toksen ja eläkelautakunnan päätöksen pois-
tamista saa hakea vakuutusoikeudelta siten 
kuin työntekijäin eläkelaissa säädetään. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-

maan päätökseen asianosainen saa hakea 
valittamalla muutosta työntekijän eläkelain 
128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnalta siten kuin 
työntekijän eläkelaissa ja hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Tämän lain 
nojalla annettuun työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnan päätökseen asianosai-
nen saa hakea muutosta valittamalla vakuu-
tusoikeudelta siten kuin työntekijän eläke-
laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen so-
velletaan, mitä työntekijän eläkelain 
140 §:ssä ja työntekijän eläkelain voimaan-
panosta annetussa laissa säädetään. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nan jäsenet toimivat maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina 
myös tätä lakia sovellettaessa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-
tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 7 b, 8 g ja 9 §:ssä, 
10 c §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentin 
5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momen-
tissa, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b― 
17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 
17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 
17 j §:ssä, 17 k §:n 2―4 momentissa, 
19 b §:n 1―4 ja 9 momentissa, 19 c §:n 
2―6 ja 8 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a―21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 
ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 momentissa 
säädetään. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 8 g §:ssä säädetään, 
sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 sekä mitä työnteki-
jän eläkelain 96—100 §:ssä, 103 §:ssä, 
112 §:n 1 momentissa, 113 §:n 3 momentis-
sa, 115 ja 116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 
122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 
130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentis-
sa, 134—140 §:ssä, 180 ja 191 §:ssä, 
192 §:n 1 momentissa, 193 §:n 2 momentis-
sa, 195—196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 
206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 
ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 
4 momentissa ja 216—218 §:ssä sekä maa-
talousyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 17, 
17 a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 
momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

Tämän lain 7 §:n 4 momenttia sovelle-
taan, jos luopuminen on tapahtunut 1 päi-
vänä tammikuuta 2000 ja 31 päivänä tam-
mikuuta 2006 välisenä aikana. 

Mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään 
vanhuuseläkkeen vaikutuksesta luopumistu-
en määrään, ei sovelleta, jos luopuminen on 
tapahtunut aikaisemmin kuin 1 päivänä 
tammikuuta 2000. Muilta osin 23 §:ää so-
velletaan kaikkiin ennen tämän lain voi-
maantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. 

Tämän lain 18 §:n 4 momenttia, 24 §:ää 
ja 25 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan 
kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa ta-
pahtuneisiin luopumisiin. Tämän lain 
25 §:n 4 momenttia voidaan soveltaa myös 
ennen tämän lain voimaantuloa aiheetta 
maksettuun luopumistukeen. 

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain 9 §:ssä sää-
detään, tämän lain 40 §:ssä olevaa viittaus-
ta työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelle-
taan siten, että lainkohdassa tarkoitettu 
vanhentumisaika on viisi vuotta 1 päivästä 
tammikuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän 
lain 31 §:ssä säädettyä vanhentumisaikaa 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 lu-
kien. Edellä tarkoitettuja vanhentumisaiko-
ja laskettaessa otetaan huomioon myös en-
nen tämän lain voimaantuloa kulunut aika.  

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien 
luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 
annetun asetuksen (1583/1994) 28 §. 

——— 
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3. 

Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 

annetun lain (1317/1990) 15 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 23 §, 30 §:n 3 momentti, 
40 §:n 1 ja 2 momentti ja 43 §:n 1 momentti 

sellaisena kuin niistä ovat 15 §:n 3 momentti laissa 1387/2004, 30 §:n 3 momentti laissa 
1390/2004, 40 §:n 1 momentti laissa 1322/2002, 40 §:n 2 momentti laeissa 288/1999 ja 43 §:n 
1 momentti mainitussa laissa 1387/2004, sekä 

lisätään 26 §:ään sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1390/2004, uusi 3 momentti, 
jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan työntekijäin 
eläkelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin ne 
olivat työntekijäin eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (634/2003) voimaan tullessa 
voimassa olleessa laissa. Perusmäärän yh-
teensovituksessa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon sellaista työntekijäin eläkelain 8 §:n 
4 momentissa tarkoitettua peruseläkettä, jo-
hon sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2005 
voimassa olevia säännöksiä yhteensovituk-
sesta. Perusmäärä tarkistetaan yleisten 
palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muu-
tosten mukaan siten kuin työntekijäin eläke-
lain 9 §:ssä säädetään. 
 

15 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan työntekijäin 
eläkelain (396/1961) 7 g, 8 ja 8 a §:ää sel-
laisina kuin ne olivat työntekijäin eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (643/2003) 
voimaan tullessa voimassa olleessa laissa. 
Perusmäärän yhteensovituksessa ei kuiten-
kaan oteta huomioon sellaista työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua 
peruseläkettä, johon sovelletaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005 voimassa olevia säännök-
siä yhteensovituksesta. Perusmäärä tarkiste-
taan yleisten palkka ja hintatasossa tapahtu-
neiden muutosten mukaan siten kuin työn-
tekijän eläkelain ( / ) 98 §:ssä säädetään.  
 

 
21 § 

Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 
myönnetään kansaneläkelain tai työnteki-
jäin eläkelain 8§:n 4 momentissa mainittu-
jen lakien, säännösten tai määräysten mu-
kainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksilöl-
linen varhaiseläke, työttömyyseläke tai var-
hennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaih-
doseläkkeen täydennysosa lakkautetaan. Jos 
sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle myön-
netty edellä tarkoitettu eläke lakkaa, täy-
dennysosan maksaminen aloitetaan uudel-
leen eläkkeen lakkaamista seuraavan kuu-
kauden alusta. 

21 § 
Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 

myönnetään kansaneläkelain ( / ) tai kan-
saneläkelain voimaanpanosta annetun lain 
( / ) taikka kansaneläkelain (347/1956) mu-
kainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen 
varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhen-
nettu vanhuuseläke, sukupolvenvaih-
doseläkkeen täydennysosa lakkautetaan. 
Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös, 
jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 
myönnetään työntekijän eläkelain 3 §:ssä 
mainittujen työeläkelakien tai mainittujen 
työeläkelakien voimaanpanosta annettujen 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

lakien mukainen tai työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa mainittujen lakien, sään-
nösten tai määräysten mukainen täysi työ-
kyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, 
työttömyyseläke tai varhennettu vanhuus-
eläke.  Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saa-
jalle myönnetty edellä tarkoitettu eläke lak-
kaa, täydennysosan maksaminen aloitetaan 
uudelleen eläkkeen lakkaamista seuraavan 
kuukauden alusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
23 § 

Sukupolvenvaihdoseläkettä ei pidetä sel-
laisena eläkkeenä, jonka saaminen estää 
eläkeoikeuden syntymisen työ- tai virkasuh-
teen taikka muun kuin maatalousyrittäjien 
eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan pe-
rusteella. 
 

23 § 
Sukupolvenvaihdoseläkkeen saaminen ei 

estä eläkeoikeuden syntymistä työ- tai vir-
kasuhteen taikka muun kuin maatalousyrit-
täjien eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoimin-
nan perusteella. 

 
Sukupolvenvaihdoseläkkeen saaja ei voi 

kartuttaa eläkettä maatalousyrittäjien elä-
kelain nojalla siltä ajalta, jolta hänelle suo-
ritetaan sukupolvenvaihdoseläkettä.  

Kun sukupolvenvaihdoseläkkeen suorit-
taminen on aloitettu 19 §:n perusteella, su-
kupolvenvaihdoseläkkeen saajalle karttuu 
muusta kuin maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisesta ansiotyöstä eläkettä sen mu-
kaan, mitä työntekijän eläkelain 3 §:ssä 
tarkoitetuissa työeläkelaeissa säädetään 
eläkkeen aikana tehdystä työstä. 
 

 
 26 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, 24 §:n perusteella aiheettomasti mak-
settu sukupolvenvaihdoseläke voidaan jät-
tää perimättä takaisin kokonaan tai osit-
tain, jos yli kolmen kuukauden ajalta tapah-
tuneet ansiotulorajan ylitykset ovat olleet 
määrältään vähäisiä, takaisinperittävän su-
kupolvenvaihdoseläkkeen määrä on suu-
rempi kuin sukupolvenvaihdoseläkkeen saa-
jan ansiotyöstään ylityskuukausilta saama 
ansiotulo ja takaisinperinnän kokonaan 
suorittamista on pidettävä kohtuuttomana.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Aiheettomasti maksettu eläke on perittävä 
takaisin kymmenen vuoden kuluessa sen 
maksupäivästä lukien. Takaisinperintäpää-
töksellä vahvistettu saatava vanhentuu vii-
den vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, 
jollei vanhentumista ole sitä ennen katkais-
tu. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistetun 
saatavan vanhentuminen katkeaa siten kuin 
velan vanhentumisesta annetun lain 
(728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. Tä-
män vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa 
kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 
 

30 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätös aiheettomasti maksetun sukupol-
venvaihdoseläkkeen takaisinperinnästä on 
tehtävä viiden vuoden kuluessa sukupolven-
vaihdoseläkkeen maksupäivästä lukien. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava 
vanhentuu viiden vuoden kuluttua päätök-
sen antamisesta, jollei vanhentumista ole si-
tä ennen katkaistu. Takaisinperintäpäätök-
sellä vahvistetun saatavan vanhentuminen 
katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta 
annetun lain (728/2003)10 tai 11 §:ssä sää-
detään. Tämän vanhentumisajan katkaise-
misesta alkaa kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentu-
misaika voi pidentyä siten kuin velan van-
hentumisesta annetun lain 11 §:n 3 momen-
tissa säädetään. 
 

 
40 § 

Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta työn-
tekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitetulta elä-
kelautakunnalta siten kuin työntekijäin elä-
kelaissa säädetään. Maatalousyrittäjien elä-
kelain 18 §:n nojalla määrätyt eläkelauta-
kunnan jäsenet toimivat maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina 
myös tätä lakia sovellettaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
Muutosta tämän lain nojalla annettuun 

eläkelautakunnan päätökseen sekä eläkelai-
toksen ja eläkelautakunnan päätöksen pois-
tamista saa hakea vakuutusoikeudelta siten 
kuin työntekijäin eläkelaissa säädetään. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-

maan päätökseen asianosainen saa hakea 
valittamalla muutosta työntekijän eläkelain 
128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnalta siten kuin 
työntekijän eläkelaissa ja hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Tämän lain 
nojalla annettuun työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnan päätökseen asianosai-
nen saa hakea valittamalla muutosta vakuu-
tusoikeudelta siten kuin työntekijän eläke-
laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen so-
velletaan, mitä työntekijän eläkelain 140 
§:ssä ja työntekijän eläkelain voimaan-
panosta annetussa laissa ( / ) säädetään. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
eläkelautakunnan jäsenet toimivat maatalo-
usyrittäjien eläkelain mukaan vakuutettujen 
edustajina myös tätä lakia sovellettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupol-

venvaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin li-
säksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
7 b, 8 g ja 9 §:ssä, 10 c §:n 1 momentissa, 
12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 
17§:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:n 1 mo-
mentissa, 17 b―17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 
4 momentissa, 17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 
momentissa, 17 k §:n 2―4 momentissa, 19 
b §:n 1―4 ja 9 momentissa, 19 c §:n 2―6 
ja 8 momentissa, 19 d, 19 f, 20, 21 ja 21 
a―21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien elä-
kelain 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 ja 
19 b §:ssä ja 19 c §:n 1 momentissa sääde-
tään. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 §  
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupol-

venvaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 8 g 
§:ssä säädetään, sellaisena kuin se oli voi-
massa ennen 1 päivänä tammikuuta 2007 
sekä mitä työntekijän eläkelain 96—100 
§:ssä, 103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 
112 §:n 1 momentissa, 113 §:n 3 momentis-
sa, 115 ja 116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 
122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 
130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentis-
sa, 134—140, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 
momentissa, 195, 196, 198, 202, 204  ja 
205 §:ssä, 206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 
208 §:n 1 ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 210 
§:n 1, 3 ja 4 momentissa ja 216—218 §:ssä 
sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 
16 c, 17, 17 a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 
19 c §:n 1 momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007. 
Tämän lain 15 §:n 3 momenttia ja 23 

§:ää sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain 
voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. 
Tämän lain 26 §:n 3 momenttia voidaan so-
veltaa myös ennen tämän lain voimaantuloa 
aiheetta maksettuun sukupolvenvaih-
doseläkkeeseen. 

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain 9 §:ssä sää-
detään, tämän lain 43 §:ssä olevaa viittaus-
ta työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelle-
taan siten, että lainkohdassa tarkoitettu 
vanhentumisaika on viisi vuotta 1 päivänä 
tammikuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän 
lain 30 §:n 3 momentissa säädettyä vanhen-
tumisaikaa sovelletaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 lukien. Edellä tarkoitettuja van-
hentumisaikoja laskettaessa otetaan huomi-
oon myös ennen tämän lain voimaatuloa 
kulunut aika. 

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien 
sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä 
joulukuuta 1990 annetun asetuksen 
(1326/1990) 17 §.  

——— 
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4. 

Laki 

luopumiseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 8 §:n 1 mo-

mentti, 23 §:n 4 momentti ja 24 §, 
sellaisina kuin ne ovat 8 §:n 1 momentti laissa 1087/1985, 23 §:n 4 momentti laissa 

1304/1990 ja 24 § laissa 1392/2004, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 § 
Luopumiseläkkeenä maksetaan täyttä 

luopumiseläkettä tai vähennettyä luopu-
miseläkettä. Vähennettyä luopumiseläkettä 
suoritetaan luopujalle, joka on täyttänyt 65 
vuotta taikka joka saa kansaneläkelain 
(347/56) mukaista työttömyyseläkettä, yksi-
löllistä varhaiseläkettä, vähintään kuudeksi 
kuukaudeksi myönnettyä työkyvyttömyys-
eläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 
Luopumiseläkkeenä maksetaan täyttä 

luopumiseläkettä tai vähennettyä luopu-
miseläkettä. Vähennettyä luopumiseläkettä 
suoritetaan luopujalle, joka on täyttänyt 65 
vuotta taikka joka saa kansaneläkelain ( / ) 
tai kansaneläkelain voimaanpanosta anne-
tun lain ( / ) mukaista tai kansaneläkelain 
(347/56) mukaista työttömyyseläkettä, yksi-
löllistä varhaiseläkettä, vähintään kuudeksi 
kuukaudeksi myönnettyä työkyvyttömyys-
eläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
23 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maatilahallituksen 1 momentissa tarkoite-

tussa asiassa antamaan ratkaisuun haetaan 
muutosta siinä järjestyksessä kuin muutok-
senhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) on säädetty. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin työntekijän eläkelaissa ( / ) ja hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 § 

Jollei tästä laista muuta johdu, luopu-
miseläkkeestä on soveltuvin osin lisäksi 
voimassa, mitä säädetään työntekijäin elä-
kelain 9 §:ssä, 10 c §:n 1 momentissa, 
16 §:ssä, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b―17 
d §:ssä, 17 f §:n 1, 2, ja 4 momentissa, 17 h 
§:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 17 k 
§:n 2―4 momentissa sekä 18, 19, 19 b―19 
d, 19 f, 20, 21 ja 21 a―21 e §:ssä sekä maa-
talousyrittäjien eläkelain 16, 16 a―16 c, 

24 §  
Jollei tästä laista muuta johdu, luopu-

miseläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijän eläkelain 98—100 §:ssä, 
103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 
momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 
116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 
§:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 122 §:ssä, 
124 §:n 1 momentissa, 125—127, 128, 130 
ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 
134—140 ja 191, 192 §:n 1 momentissa, 
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17, 17 a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c 
§:n 1 momentissa. 
 

196, 198, 202 ja 204—205 §:ssä, 206 §:n 1 
momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 mo-
mentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 mo-
mentissa ja 216—218 §:ssä sekä maatalo-
usyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 17, 17 
a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 
momentissa säädetään.  

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelais-
sa, maatalousyrittäjien eläkelaissa ja yrittä-
jien eläkelaissa on säädetty eläkelaitosten 
toimivallasta, huolehtii eläkehakemuksen 
ratkaisemisesta, eläkkeen maksamisesta ja 
eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista 
tehtävistä maatalousyrittäjien eläkelaitos, 
milloin eläkkeen hakija saa eläkettä hakies-
saan luopumiseläkettä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007. 
Sen estämättä mitä työntekijän eläkelain 

voimaanpanosta annetun lain ( / ) 9 §:ssä 
säädetään, tämän lain 24 §:n 1 momentissa 
olevaa viittausta työntekijän eläkelain 125 
ja 126 §:ään sovelletaan siten, että lain-
kohdissa tarkoitettu vanhentumisaika on 
viisi vuotta 1 päivänä tammikuuta 2007 lu-
kien. Edellä tarkoitettuja vanhentumisaiko-
ja laskettaessa otetaan huomioon myös en-
nen tämän lain voimaantuloa kulunut aika.  

——— 
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5. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun 

lain (1330/1992) 17 § ja 22 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti, 32 § ja 37 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 3 momentti laissa 1391/2004, 32 § laeissa 1326/2002 ja  

289/1999 sekä 37 §:n 1 momentti laissa 1388/2004, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

17 § 
Luopumiskorvauksen perusmäärä ja luo-

pumislisä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijäin eläkelain 9 
§:ssä säädetään. 
 

17 § 
Luopumiskorvauksen perusmäärä ja luo-

pumislisä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijän eläkelain ( /  ) 
98 §:ssä säädetään.  
 

 
22 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos luopumiskorvauksen saajalle myönne-

tään kansaneläkelain tai työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, 
säännösten tai määräysten mukainen täysi 
työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen var-
haiseläke, työttömyyseläke tai varhennettu 
vanhuuseläke, luopumislisä lakkautetaan. 
Mikäli luopumiskorvauksen saajalle myön-
netty edellä tarkoitettu eläke lakkaa, luo-
pumislisän maksaminen aloitetaan uudel-
leen eläkkeen lakkaamista seuraavan kuu-
kauden alusta. 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos luopumiskorvauksen saajalle myönne-
tään kansaneläkelain ( / ) tai kansaneläke-
lain voimaanpanosta annetun lain ( / ) tai 
ennen mainittujen lakien voimaantuloa 
voimassa olleen kansaneläkelain 
(347/1956) mukainen työkyvyttömyyselä-
ke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyys-
eläke tai varhennettu vanhuuseläke, luopu-
mislisä lakkautetaan. Mitä edellä sääde-
tään, sovelletaan myös, jos luopumiskorva-
uksen saajalle myönnetään työntekijän elä-
kelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien tai 
mainittujen työeläkelakien voimaanpanosta 
annettujen lakien mukainen tai työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen 
lakien, säännösten tai määräysten mukai-
nen täysi työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen 
varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhen-
nettu vanhuuseläke.  Jos luopumiskorvauk-
sen saajalle myönnetty edellä tarkoitettu 
eläke lakkaa, täydennysosan maksaminen 
aloitetaan uudelleen eläkkeen lakkaamista 
seuraavan kuukauden alusta. 
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27 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Aiheettomasti maksettu luopumiskorvaus 
on perittävä takaisin kymmenen vuoden ku-
luessa sen maksupäivästä lukien. Takaisin-
perintäpäätöksellä vahvistettu saatava van-
hentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen 
antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä 
ennen katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä 
vahvistetun saatavan vanhentuminen katke-
aa siten kuin velan vanhentumisesta anne-
tun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä sääde-
tään. Tämän vanhentumisajan katkaisemi-
sesta alkaa kulua uusi viiden vuoden van-
hentumisaika. 
 

27 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätös aiheettomasti maksetun luopumis-
korvauksen takaisinperinnästä on tehtävä 
viiden vuoden kuluessa luopumiskorvauk-
sen maksupäivästä lukien. Takaisinperintä-
päätöksellä vahvistettu saatava vanhentuu 
viiden vuoden kuluttua päätöksen antami-
sesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä vah-
vistetun saatavan vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain (728/2003)10 tai 11 §:ssä säädetään. 
Tämän vanhentumisajan katkaisemisesta 
alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentu-
misaika. Viiden vuoden vanhentumisaika 
voi pidentyä siten kuin velan vanhentumi-
sesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa 
säädetään. 
 

 
32 § 

Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta työn-
tekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitetulta elä-
kelautakunnalta siten kuin työntekijäin elä-
kelaissa (395/1961) säädetään. Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
eläkelautakunnan jäsenet toimivat maatalo-
usyrittäjien eläkelain mukaan vakuutettujen 
edustajina myös tätä lakia sovellettaessa. 

Muutosta tämän lain nojalla annettuun 
eläkelautakunnan päätökseen sekä eläkelai-
toksen ja eläkelautakunnan päätöksen pois-
tamista saa hakea vakuutusoikeudelta siten 
kuin työntekijäin eläkelaissa säädetään. 
 

32 §  
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla anta-

maan päätökseen asianosainen saa hakea 
valittamalla muutosta työntekijän eläkelain 
128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnalta siten kuin 
työntekijän eläkelaissa ja hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.. Tämän lain 
nojalla annettuun työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnan päätökseen asianosai-
nen saa hakea valittamalla muutosta vakuu-
tusoikeudelta siten kuin työntekijän eläke-
laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen so-
velletaan, mitä työntekijän eläkelain 140 
§:ssä ja työntekijän eläkelain voimaan-
panosta annetussa laissa (  /  ) säädetään. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nan jäsenet toimivat maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina 
myös tätä lakia sovellettaessa. 
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37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

korvauksesta on soveltuvin osin lisäksi 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 9 
§:ssä, 10 c §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 a §:n 1 
momentissa, 17 b―17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 
ja 4 momentissa, 17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 
4 momentissa, 17 k §:n 2―4 momentissa, 
19 b §:n 1―4 ja 9 momentissa, 19 c §:n 
2―6 ja 8 momentissa, 19 d, 19 f, 20, 21 ja 
21 a―21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 
ja 19 b §:ssä ja 19 c §:n 1 momentissa sää-
detään. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijän eläkelain 98—100 §:ssä, 
103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 
momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 
ja116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 
§:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 122 §:ssä, 
124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 130 ja 132 
§:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 134—
140, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 momentis-
sa, 196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 206 §:n 
1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 mo-
mentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 mo-
mentissa ja 216— 218 §:ssä sekä maatalo-
usyrittäjien eläkelain 16, 16 b, 16 c, 17, 17 
a―17 h, 18 ja 19 b §:ssä sekä 19 c §:n 1 
momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007. 
Tämän lain 17 §:ää sovelletaan 1 päivänä 

tammikuuta 2007 lukien kaikkiin ennen tä-
män lain voimaantuloa tapahtuneisiin luo-
pumisiin. 

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain 9 §:ssä sää-
detään, tämän lain 37 §:n 1 momentissa 
olevaa viittausta työntekijän eläkelain 125 
§:ään sovelletaan siten, että lainkohdassa 
tarkoitettu vanhentumisaika on viisi vuotta 
1 päivänä tammikuuta 2007 lukien. Niin 
ikään tämän lain 27 §:n 3 momentissa sää-
dettyä vanhentumisaikaa sovelletaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 lukien. Edellä tar-
koitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa 
otetaan huomioon myös ennen tämän lain 
voimaatuloa kulunut aika. 

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien 
luopumiskorvauksesta 23 päivänä joulukuu-
ta 1992 annetun asetuksen (1468/1992) 
19 §. 

——— 
 

 
 
 
 
 
 
 


