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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläke-
lain 13 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luo-
pumiseläkelakia. Esityksen mukaan luopu-
miseläkkeelle jäänyt maatalousyrittäjä, joka 
eläkkeen saamiseksi on aikanaan antanut pel-
lon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussi-
toumuksen, voisi luovuttaa sitoumuksen 
alaista peltomaata ilman, että luovutus pie-
nentää eläkettä. Muutos koskisi vähintään 15 

vuotta viljelemättä olleita peltoja. Ehdotettu 
muutos antaisi eläkkeensaajalle mahdolli-
suuden tehdä olosuhteiden muuttumisesta 
johtuvia järjestelyjä, jotka eivät ole lain al-
kuperäisten tavoitteiden vastaisia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2008. 

————— 
 

PERUSTELUT

1  Nykyti la  

1.1 Luopumiseläkelain mukaiset si-
toumukset  

Luopumiseläkelain (16/1974), jäljempänä 
LUEL, nojalla on vuosina 1974—1992 
myönnetty luopumiseläkettä viljelijöille, jot-
ka maatalouden rakenteen parantamiseksi 
luopuivat pysyvästi maatalouden harjoittami-
sesta. Lain 1 §:n mukaan luopumisen on kat-
sottu tapahtuneen maatalouden rakenteen pa-
rantamiseksi, jos se on edistänyt jatkamiskel-
poisten maatilojen muodostumista tai jos sen 
seurauksena maataloustuotannosta on poistu-
nut peltoa.  

Antamassaan viljelemättömyys- ja myynti-
rajoitussitoumuksessa luopuja on sitoutunut 
olemaan käyttämättä tai vuokraamatta maati-
lan peltoja tai talousrakennuksia maatalous-
tuotantoon. Samoin hän on sitoutunut ole-
maan luovuttamatta peltoa muille kuin maa- 
ja metsätalousministeriölle, yksityiselle vilje-
lijälle lisäalueeksi jatkamiskelpoiseen maati-
laan, tulevalle tilanpidonjatkajalle lisäalueek-
si tämän vanhempien jatkamiskelpoiseen 
maatilaan, ympäristöministeriölle luonnon-
suojelualueeksi tai ammattikasvatushallituk-
selle alan opetuksen harjoitusalueeksi.  

Luopumiseläkkeen maksaminen jatkuu vä-
hentyneenä vanhuuseläkeiän täyttämisen jäl-

keen eläkkeensaajan kuolemaan saakka niin 
kauan, kuin eläkkeen saamisen edellytykset 
luopumisen kohteena olevalla tilalla täytty-
vät. Eläkkeen maksaminen jatkuu edellyttä-
en, että annettuja sitoumuksia noudatetaan. 

Luopumiseläkelakia on muutettu vuoden 
1992 jälkeen lieventämällä alkuperäisiä si-
toumusvelvoitteita. Metsä- ja joutomaata 
koskevia myyntirajoitussitoumuksia lieven-
nettiin 1 päivänä tammikuuta 1993 voimaan 
tulleella lailla 1337/1992. Luopumiseläkelain 
13 §:n 1 momentin mukaan sitoumusrikko-
muksena ei enää pidetä metsä- ja joutomaata 
koskevan myyntirajoitussitoumuksen alaisen 
maan luovuttamista tai metsityssitoumuksen 
tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen 
metsitetyn maan luovuttamista. 

Lailla 366/1997 lievennettiin lisäksi vuo-
desta 1997 alkaen maataloustuotannosta luo-
pumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitus-
sitoumuksen alaisen maan luovuttamista sal-
limalla luovutus viljelijälle lisäaluekäyttöön. 
Vuonna 2002 voimaan tulleen lain 226/2002 
mukaan eläkkeensaaja voi myös myydä si-
toumuksenalaisen peltomaan maatalousyrit-
täjien eläkelain (467/1969) mukaan vakuute-
tulle maatalousyrittäjälle lisämaaksi tai vuok-
rata sen vähintään viideksi vuodeksi tehdyllä 
vuokrasopimuksella, jos ostaja tai vuokraaja 
antaa viiden vuoden viljelysitoumuksen. Sal-
littua on myös ollut alueen luovuttaminen 
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luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoite-
tuksi luonnonsuojelualueeksi. 

Luovutuksen seurauksena täysi luopu-
miseläke on muutettu vähennetyksi. Suurin 
osa toimenpiteistä on kuitenkin tehty vasta 
sen jälkeen, kun eläke jo on muuttunut vä-
hennetyksi. Jos eläke on jo ollut vähennetty-
nä maksussa, ei luovutuksesta ole aiheutunut 
seuraamuksia eläkkeeseen. 

Viimeksi luopumiseläkelain 13 §:n 1 mo-
menttia on muutettu 1 päivänä tammikuuta 
2006 voimaan tulleella lailla 1007/2005 si-
ten, että eläkkeensaaja voi luovuttaa ilman 
seuraamuksia viljelykunnossa olevan pelto-
alueen omistusoikeuden pidättämällä itsel-
lään elinikäisen hallintaoikeuden. Lisäksi 
kuolinpesän osakkaat voivat tietyin edelly-
tyksin jakaa kuolinpesään kuuluvan tilan tai 
tilan osan perinnönjaossa ilman, että jaolla 
on vaikutusta luopumiseläkettä vielä saavan 
luopujan eläkkeeseen. 
 
1.2 Olosuhdemuutokset luopumiseläk-

keen myöntämisen jälkeen 

Vuonna 2007 maaliskuussa on ollut mak-
sussa yhteensä 20 576 luopumiseläkettä, jois-
ta valtaosa eli 20 372 on maksettu vähennet-
tynä sen vuoksi, että eläkkeensaaja on yli 65-
vuotias tai saa kansaneläkettä. Suurin osa 
vielä maksussa olevista luopumiseläkkeistä 
on myönnetty viljelemättömyyssitoumuksen 
perusteella vuosina 1986 ja 1987 eli yli 15 
vuotta sitten. Koska keskimääräinen elinaika 
on pidentynyt, luopumiseläkkeitä on toden-
näköisesti vielä pitkään maksettavana. Kaik-
kien luopumiseläkettä saavien keski-ikä on 
ollut vuoden 2007 maaliskuun lopussa 77,8 
vuotta ja vähennettyä luopumiseläkettä saa-
vien keski-ikä 77,9 vuotta. 

Luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentin 
mukaan eläke lakkautetaan, jos eläkkeensaa-
ja ei noudata myyntirajoitussitoumusta. Lain 
13 §:n 2 momentin mukaan eläke voidaan 
kuitenkin lakkauttaa vain osaksi tai määrä-
ajaksi taikka päättää, että eläke maksetaan 
entisen suuruisena, jos sitoumuksen laimin-
lyöntiä on pidettävä vähäisenä taikka paina-
vat kohtuusnäkökohdat sitä puoltavat. Lain 
17 §:n 3 momentin mukaan luopumiseläk-
keen saajalla on oikeus saada eläkelaitokselta 
sitova ennakkopäätös siitä, aiheuttaako hänen 

suunnittelemansa toimenpide eläkkeen lak-
kauttamisen tai alentamisen 13 §:n 1 ja 2 
momentin mukaan. 

Osa pelloista, jotka viljelemättömyyssi-
toumusten antamisen jälkeen ovat olleet täy-
sin hoitamatta, ovat aikaa myöten muuttuneet 
niin, että ne ovat usein kuntonsa puolesta 
joutomaahan tai luonnonniittyyn rinnastetta-
vissa. Lisäksi osa pelloista on alkanut metsit-
tyä luontaisesti. Tämän vuoksi niiden ottami-
nen viljelykäyttöön ei enää ole mahdollista 
ilman huomattavia pellon kunnostus- ja rai-
vaustoimenpiteitä, joista aiheutuu merkittäviä 
kustannuksia. Käytännössä nämä pellot ovat 
poistuneet maataloustuotannosta luopu-
miseläkelaissa edellytetyllä tavalla. 

Luopumiseläkkeensaajat ovat jo ikäänty-
neitä, sillä viimeiset luopumiseläkelain mu-
kaiset eläkkeet on myönnetty vuonna 1992. 
Monet heistä haluavat järjestellä luopu-
miseläketilan omistussuhteita vielä elinaika-
naan. Eläkkeensaajien ennakkotietohake-
mukset erilaisten suunniteltujen toimenpitei-
den vaikutuksesta eläkkeen maksamisen jat-
kumiseen ovat lisääntyneet. Näiden ennakko-
tietohakemusten käsittelyssä asian selvittä-
minen hyvän hallinnon mukaisesti siirtyy 
huomattavassa määrin eläkelaitoksen tehtä-
väksi. Asian selvittämiseksi Maatalousyrittä-
jien eläkelaitos (Mela) pyytää lausuntoa kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselta siitä, 
onko peltoalue viljelykunnossa, täysin hoi-
tamaton vai metsittynyt. Selvitystyön jälkeen 
tilanne on kuitenkin usein sellainen, etteivät 
luopumiseläketilan omistussuhteissa tapahtu-
vat osittaiset muutokset yleensä vaikuta mer-
kittävästi maksettavan eläkkeen määrään, 
kun on otettu huomioon sekä metsittämistä 
koskevat säännökset että mahdollisuus koh-
tuullistaa toimenpiteen vaikutusta eläkkee-
seen.  
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Hoitamatta olevien ja metsittyneiden pelto-
jen osalta yksi lain alkuperäisistä tarkoituk-
sista eli pellon poistaminen tuotannosta on jo 
toteutunut. Tästä syystä ehdotetaan, että luo-
vutusrajoitukset eivät koskisi enää sellaisia 
myyntirajoitussitoumuksen alaisia maita, jot-
ka ovat olleet pitkään viljelemättä ja joiden 
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voidaan arvioida luontaisesti poistuneen py-
syvästi maataloustuotannosta lain tavoittei-
den mukaisesti.  

Sitoumuksen lievennys koskisi kuitenkin 
vain tilannetta, jossa pelto on ollut yhtäjak-
soisesti viljelemättä vähintään 15 vuotta si-
toumuksen antamisesta lukien siten, ettei 
aluetta voida enää pitää peltona. Riittävänä 
osoituksena siitä, ettei kysymyksessä ole 
enää peltomaa, pidettäisiin hakijan kirjallista 
ilmoitusta 15 vuoden yhdenjaksoisesta vilje-
lemättömyydestä. Lisäksi edellytettäisiin, et-
tä maaseutuelinkeinoviranomaiselta saatujen 
tietojen mukaan kyseistä viljelemättömyyssi-
toumuksen alaista aluetta ei ole ilmoitettu tai 
hyväksytty tukikelpoiseksi siten kuin luon-
nonhaittakorvauksesta ja ympäristötuesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 
46 a §:ssä tai luonnonhaittakorvauksesta, 
maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä 
muista ympäristön ja maaseudun tilan paran-
tamiseen liittyvistä tuista annetussa laissa 
(1440/2006) luonnonhaittakorvauksesta ja 
maatalouden ympäristötuesta säädetään eikä 
peltoalalle myöskään ole vahvistettu tilatuki-
järjestelmän täytäntöönpanosta annetussa 
laissa (557/2005) tarkoitettua CAP-
tilatukioikeutta. Näiden tietojen saamiseksi 
lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, 
että Melalla olisi oikeus salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä saada tietoja maaseutuelin-
keinorekisterilaissa (1515/1994) tarkoitetusta 
maa- ja metsätalousministeriön maaseu-
tuelinkeinorekisteristä. 

Sitoumuslievennystä koskeva muutos eh-
dotetaan otettavaksi luopumiseläkelain 
13 §:n 1 momenttiin, jossa säädetään myös 
muista sitoumuksia koskevista poikkeuksista. 
Melan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi 
lain 13 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 
momentti. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vuonna 2005 oli vielä yhteensä 21 953 
luopumiseläkkeen saajaa, joista valtaosalle 
luopumiseläke maksettiin vähennettynä. Ky-
seisenä vuonna heille maksettiin luopu-
miseläkkeitä yhteensä noin 54,3 miljoonaa 

euroa. Luopumiseläkkeitä maksetaan vielä 
useita vuosia, sillä eläkkeen maksaminen jat-
kuu eläkkeensaajan kuolemaan saakka, jos 
sitoumusta noudatetaan. 

Ehdotetulla lailla muutettaisiin luopu-
miseläkelain säännöksiä sitoumusehdoista 
mahdollistamalla eläkkeensaajalle tiettyjä 
luovutustoimia ilman, että niillä on vaikutus-
ta eläkkeensaajan eläkkeiden määrään tai 
niiden maksamiseen. 

Ehdotetulla muutoksella, jossa luovutusra-
joituksen estämättä luopumiseläkkeen saaja 
voisi luovuttaa sitoumuksen alaisia peltomai-
taan, joiden voidaan katsoa poistuneen pysy-
västi maataloustuotannosta, ja jotka ovat ol-
leet yhdenjaksoisesti viljelemättä viidentoista 
vuoden ajan sitoumuksen antamisesta lukien, 
ei ole vaikutusta valtion maksamiin luopu-
miseläkemenoihin, koska lakiehdotus ei ai-
heuta muutosta maksettavien eläkkeiden lu-
kumäärään. Ehdotettu muutos vähentäisi 
myös hallinnollista työtä sekä Melassa että 
muussa maataloushallinnossa, koska sen mu-
kaan Mela voisi tarkistaa maaseutuelinkeino-
rekisteristä suoraan, onko sitoumuksen alais-
ta peltomaata ilmoitettu tai hyväksytty tuki-
kelpoiseksi. 

 
3.2 Muut vaikutukset 

Ennakkotietohakemukset ovat lisääntyneet 
ja eläkkeensaajat ovat usein ikänsä ja tervey-
dentilansa johdosta pakotettuja muuttamaan 
pois luopumiseläketilalta. Ehdotettu muutos 
mahdollistaisi eläkkeensaajille tietyt keinot 
järjestellä luopumiseläketilan asiat tarkoituk-
senmukaisella tavalla ilman, että eläkkeeseen 
tulee seuraamuksia. Nykysäännösten perus-
teella eläkkeen lakkauttaminen harkitaan yk-
sittäistapauksina luopumiseläkelain 13 §:n 
nojalla, joka mahdollistaa eläkkeen maksun 
jatkamisen entisellään tai osittain, jos asiassa 
on ilmennyt painavia kohtuusnäkökohtia. 
Ehdotettu muutos selkeyttäisi ratkaisukäytän-
töä ja turvaisi eläkkeensaajien yhdenvertai-
sen kohtelun. 
 
 
4  Asian valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 8 päi-
vänä lokakuuta 2004 työryhmän selvittämään 
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maa- ja porotalouden luopumistukijärjestel-
män jatkamismahdollisuuksia sekä luopumis-
tukijärjestelmää edeltäneiden luopumisjärjes-
telmien ehtojen tarkistamistarvetta. Työryh-
män tehtävänä oli nimenomaan selvittää luo-
pumistukea edeltäneiden luopumisjärjestel-
mien sitoumusehtojen nykyisellään säilyttä-
misen yhteiskunnallinen tarkoituksenmukai-
suus ja tehdä tarvittaessa ehdotukset si-
toumusehtojen muuttamisesta. 

Työryhmään kuului paitsi maa- ja metsäta-
lousministeriön edustajia myös edustaja val-
tiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto ry:stä, Svenska Lantbruksprodu-
centernas Centralförbund rf:stä, Paliskuntain 
yhdistyksestä sekä Melasta.  

Työryhmä käsitteli asian tältä osin ja val-
misteli muistiossaan 2005:12 ehdotuksen tar-
vittavista muutoksista. 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä yhteistyössä Melan kanssa työ-
ryhmässä sovittujen muutosehdotusten mu-
kaisesti.  

 

5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2008. Lakia sovellettaisiin 
luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaan-
tulon jälkeen. Luovutuksen katsottaisiin ta-
pahtuneen sinä ajankohtana, jona luovutus-
kirja on allekirjoitettu. 

 
6  Säätämisjärjestys  

Lailla on tarkoitus muuttaa niiden si-
toumusten ehtoja, joiden nojalla viljelijöille 
on myönnetty luopumiseläkettä ja joita hei-
dän on edelleen noudatettava eläkkeen jat-
kumiseksi. Koska ehdotetuissa muutoksissa 
kaikilta osin kuitenkin on kysymys lieven-
nyksistä nykyisiin sitoumusehtoihin, ehdotet-
tu laki voidaan säätää tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 13 §:n 1 mo-

mentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1007/2005, sekä  
lisätään 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1007/2005, uusi 7 koh-

ta ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1087/1985 ja mainitussa laissa 1007/2005, uusi 4 
momentti seuraavasti: 
 

13 § 
Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maatalo-

ustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin 
6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla annetus-
sa asetuksessa säädetään tai jos 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja sitoumuksia ei ole 
noudatettu, lakkautetaan luopumiseläke siitä 
lukien, kun lakkauttamisen aiheuttavaan toi-
mintaan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. 
Tällöin ei sitoumuksen laiminlyöntinä kui-
tenkaan pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) suostumista sellaiseen perintökaaren 
(40/1965) 3 luvussa tarkoitettuun ositukseen 
ja perinnönjakoon, jossa jaetaan jakamatto-
maan kuolinpesään osaksi tai kokonaan kuu-
luva luopumisen kohteena oleva maatila, jos 
luopumiseläkettä vielä saavan osakkaan 6 §:n 
2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun si-
toumuksen antamisesta on kulunut vähintään 
15 vuotta;  

7) maataloustuotannosta luopumissi-
toumuksen tai pellon myyntirajoitussi-

toumuksen alaisen maan luovuttamista, jos 
maa on ollut yhtäjaksoisesti viljelemättä vä-
hintään 15 vuotta sitoumuksen antamisesta 
lukien ja maa on luontaisesti poistunut pysy-
västi maataloustuotannosta siten, ettei sitä ole 
enää pidettävä peltomaana.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oi-

keus salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa lais-
sa (1515/1994) tarkoitetulta rekisteriviran-
omaiselta tiedot, jotka ovat välttämättömät 
1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun edelly-
tyksen arvioimiseksi. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20   .  
Tätä lakia sovelletaan luovutukseen, jos 

luovutuskirja on allekirjoitettu lain tultua 
voimaan.  

————— 
 

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Ministeri Liisa Hyssälä
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Liite 

Rinnakkaistekstit 
 

Laki 

luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 13 §:n 1 mo-

mentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1007/2005, sekä  
lisätään 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1007/2005, uusi 7 koh-

ta ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1087/1985 ja mainitussa laissa 1007/2005, uusi 4 
momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

13 § 
Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maata-

loustuotantoa suuremmassa laajuudessa 
kuin 6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla 
annetussa asetuksessa säädetään tai jos 
6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sitoumuk-
sia ei ole noudatettu, lakkautetaan luopu-
miseläke siitä lukien, kun lakkauttamisen 
aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai lai-
minlyönti tapahtui. Tällöin ei sitoumuksen 
laiminlyöntinä kuitenkaan pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) suostumista sellaiseen perintökaaren 
(40/1965) 3 luvussa tarkoitettuun osituk-
seen ja perinnönjakoon, jossa jaetaan jaka-
mattomaan kuolinpesään osaksi tai koko-
naan kuuluva luopumisen kohteena oleva 
maatila, jos luopumiseläkettä vielä saavan 
osakkaan 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetun sitoumuksen antamisesta on kulu-
nut vähintään 15 vuotta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 § 

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maata-
loustuotantoa suuremmassa laajuudessa 
kuin 6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla 
annetussa asetuksessa säädetään tai jos 
6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sitoumuk-
sia ei ole noudatettu, lakkautetaan luopu-
miseläke siitä lukien, kun lakkauttamisen 
aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai lai-
minlyönti tapahtui. Tällöin ei sitoumuksen 
laiminlyöntinä kuitenkaan pidetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) suostumista sellaiseen perintökaaren 
(40/1965) 3 luvussa tarkoitettuun osituk-
seen ja perinnönjakoon, jossa jaetaan jaka-
mattomaan kuolinpesään osaksi tai koko-
naan kuuluva luopumisen kohteena oleva 
maatila, jos luopumiseläkettä vielä saavan 
osakkaan 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetun sitoumuksen antamisesta on kulu-
nut vähintään 15 vuotta; 

7) maataloustuotannosta luopumissi-
toumuksen tai pellon myyntirajoitussi-
toumuksen alaisen maan luovuttamista, jos 
maa on ollut yhtäjaksoisesti viljelemättä 
vähintään 15 vuotta sitoumuksen antami-
sesta lukien ja maa on luontaisesti poistu-
nut pysyvästi maataloustuotannosta siten, 
ettei sitä ole enää pidettävä peltomaana.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on 
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada maaseutuelinkeinorekisteristä anne-
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tussa laissa (1515/1994) tarkoitetulta rekis-
teriviranomaiselta tiedot, jotka ovat välttä-
mättömät 1 momentin 7 kohdassa tarkoite-
tun edellytyksen arvioimiseksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  .  
Tätä lakia sovelletaan luovutukseen, jos 

luovutuskirja on allekirjoitettu lain tultua 
voimaan.  
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