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Lak i

N:o 1340

maataloustuotannon lopettamistuesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Maatalousyrittäjille, jotka vuosina 1997—
1999 lopettavat maatalouden harjoittamisen
pysyvästi, voidaan myöntää kansallisista va-
roista maatalouden rakenteen parantamiseksi
lopettamistukea siten kuin tässä laissa sääde-
tään.
Tämän lain mukaisen lopettamistuen

myöntämisen edellytyksenä on, että maata-
lousyrittäjän omistaman maatilan talouskes-
kus sijaitsee muulla kuin maa- ja puutarhata-
louden kansallisista tuista annetun lain
(1059/1994) 6 §:ssä tarkoitetulla alueella.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maatilalla yhden tai useamman peltoa

käsittävän tilan tai tilanosan muodostamaa

maatalouden harjoittamiseen tarkoitettua yk-
sikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena;
2) maatalouden harjoittamisella peltovil-

jelyä, karjataloutta ja muuta eläintenpitoa
sekä vihannesviljelyä, marjan- ja hedelmän-
viljelyä ja muuta puutarhaviljelyä, ei kui-
tenkaan omenanviljelyä eikä kasvi-
huonetuotantoa;
3) eläkelaitoksella maatalousyrittäjien elä-

kelaissa (467/1969) tarkoitettua maatalousyrit-
täjien eläkelaitosta; ja
4) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-

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

3 §

Tuen saaja

Lopettamistukea voidaan myöntää:
1) maatilan tai sen osan omistavalle maa-
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talousyrittäjälle ja hänen aviopuolisolleen,
vaikka aviopuolisolla ei ole omistusoikeutta
maatilaan; ja
2) 1 kohdassa tarkoitetun maatalousyrittä-

jän leskelle, jos luopumisen kohteena oleva
maatila kuuluu omaisuuteen, johon leskellä
on avio-oikeus.
Tässä laissa aviopuolisoon rinnastetaan

henkilö, jonka kanssa maatalousyrittäjä elää
avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa
avioliitonomaisissa olosuhteissa.
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-

tettua henkilöä kutsutaan jäljempänä luovut-
tajaksi.

4 §

Tuen saamisen edellytykset

Lopettamistuki voidaan myöntää vain sel-
laiselle luovuttajalle:
1) joka on luopumisen tapahtuessa täyttä-

nyt 50 vuotta;
2) joka luopumista välittömästi edeltävän

kymmenen vuoden ajan on harjoittanut maa-
taloutta omaan tai yhteiseen lukuun;
3) jolle ei ole myönnetty valtion varoista

nuorten viljelijöiden käynnistystukea tai vas-
taavaa aikaisempaa tukea taikka maaseudun
pienyritystoiminnan käynnistysavustusta eri-
koismaatalouden aloittamiseen tai laajenta-
miseen luopumista välittömästi edeltävän
kymmenen vuoden aikana; ja
4) joka ei luopumisen tapahtuessa saa

maatalousyrittäjien eläkelain mukaista tois-
taiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä,
työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä.
Oikeutta lopettamistukeen ei ole luovutta-

jalla, jos hänelle tai hänen aviopuolisolleen
tai yhteisesti omistetun maatilan osalta jolle-
kin muulle yhteisomistajista on myönnetty
tai myönnetään maatalousyrittäjien luopu-
mistuesta annetun lain (1293/1994) mukai-
nen luopumistuki saman maatilan luovutuk-
sen perusteella.

5 §

Maataloustuotannon lopettaminen

Maatalouden harjoittaminen katsotaan lo-
petetuksi tässä laissa tarkoitetulla tavalla, jos
maatilaan kuuluvat pellot tai vähintään kaksi
kolmasosaa luovutuksen kohteena olevan

maatilan peltopinta-alasta on myyty, lahjoi-
tettu tai muulla vastaavalla tavalla pysyvästi
luovutettu henkilölle, joka täyttää 8 ja
9 §:ssä säädetyt edellytykset.
Lopettamistuen saaminen voi perustua yh-

teen tai useampaan 1 momentissa tarkoitet-
tuun luovutukseen. Yhdessä luovutuksessa
voi olla kuitenkin enintään kaksi luovutuk-
sensaajaa, joista kummankin tulee täyttää
luovutuksensaajalle asetetut edellytykset.
Aviopuolisoita pidetään yhtenä luovutuksen-
saajana ja tällöin riittää, että toinen aviopuo-
lisoista täyttää luovutuksensaajalle asetetut
edellytykset.
Omistajan katsotaan lopettaneen tässä lais-

sa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoitta-
misen myös silloin, kun hän on luovuttanut
maataan tämän lain mukaisesti, mutta luovu-
tus estyy sen vuoksi, että kunta käyttää etu-
ostolain (608/1977) mukaista oikeuttaan lu-
nastaa kiinteistö.

6 §

Luovutus

Tässä laissa tarkoitetun maatalouden lopet-
tamisen piiriin katsotaan kuuluviksi kaikki
tämän lain mukaiset luovutukset lain voi-
maantulosta alkaen luovuttajan ilmoittamaan
luopumisen päättymisajankohtaan saakka.
Lopettamisen katsotaan tapahtuneen silloin,
kun viimeinen luovutuskirja on allekirjoitet-
tu.

7 §

Luovuttajan sitoumus

Maatilan luovuttajan on annettava sitou-
mus siitä, että:
1) hän lopettaa pysyvästi maatalouden

harjoittamisen omaan tai yhteiseen lukuun;
ja
2) hän ei käytä maatilalle mahdollisesti

jäävää peltoaluetta maataloustuotantoon eikä
luovuta sitä toiselle henkilölle maatalous-
tuotantoon käytettäväksi.
Myös luovuttajan aviopuolison on annet-

tava 1 momentissa tarkoitettu sitoumus,
vaikka hän itse ei ole lopettamistuen hakija
eikä maatilan omistaja.
Sitoumuksen estämättä lopettamistuen ha-

kijalla ja hänen aviopuolisollaan on oikeus:
1) harjoittaa maataloutta omassa taloudessa
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tarvittavien perunoiden sekä puutarha- ja
kasvitarhatuotteiden viljelemistä varten;
2) sallia maatilan tuotantorakennusten

käyttäminen muiden maatilojen tarpeisiin; ja
3) vuokrata tai muulla tavoin antaa maati-

lalle mahdollisesti jäänyt peltoalue viljeltä-
väksi henkilölle, joka täyttää 8 ja 9 §:ssä
säädetyt edellytykset.
Sitoumus on voimassa siihen asti, kunnes

kaikki maatilalta lopettamistukeen oikeutetut
henkilöt ovat täyttäneet 65 vuotta, kuitenkin
vähintään 10 vuoden ajan luopumisesta. Jos
hakijalle ei myönnetä lopettamistukea, sitou-
mus raukeaa kielteisen päätöksen antamises-
ta lukien.

8 §

Luovutuksensaaja

Lopettamistuen saamisen edellytyksenä on,
että maatilan tai sen osan luovutus tapahtuu
henkilölle:
1) jolla on ennen luovutusta hallinnassaan

vähintään 15 peltohehtaaria käsittävä viljel-
mä, jota hän myös omatoimisesti viljelee; ja
2) jolla on voimassa maatalousyrittäjien

eläkelain 1 §:ssä säädettyä vähimmäiseläke-
turvaa koskeva vakuutus tai vireillä hakemus
sen saamiseksi.
Erityisestä syystä voidaan 1 momentin

1 kohdassa tarkoitetusta pinta-alavaatimuk-
sesta poiketa valtioneuvoston määräämällä
tavalla.

9 §

Luovutuksensaajan sitoumus

Luovutuksensaajan on annettava sitoumus,
jossa hän velvoittautuu harjoittamaan maa-
taloutta 8 §:ssä tarkoitetussa laajuudessa se-
kä lisäksi luovuttajalta saamallaan tai hank-
kimallaan alueella vähintään viiden vuoden
ajan saannosta.

10 §

Lopettamistuen määrä

Lopettamistuki sisältää luovutetun pelto-
pinta-alan perusteella määräytyvän hehtaari-
korvauksen, kotieläinten määrän perusteella
myönnettävän kotieläinkorvauksen ja kor-
vauksen maidon viitemäärän luovuttamisesta
silloin, kun se tapahtuu pellon luovutuksen
yhteydessä.

Lopettamistuen määrä lasketaan maatila-
kohtaisesti ja se maksetaan kertakorvaukse-
na. Lopettamistuen suuruus saa yhtä maati-
laa kohden olla enintään 200 000 markkaa.
Lopettamistukea ei suoriteta, jos sen koko-
naismäärä on enintään 20 000 markkaa.
Valtioneuvosto päättää tämän lain nojalla

myönnettävien hehtaari-, kotieläin- ja mai-
don viitemääräkorvausten yksikkökohtaiset
markkamäärät.

11 §

Hehtaarikorvaus

Hehtaarikorvauksen määrää laskettaessa
otetaan huomioon peltoalue:
1) jolla luovuttaja tai hänen aviopuolisonsa

on harjoittanut maataloutta luopumiseen
saakka tai joka on ollut heillä viljelykiertoon
kuuluvana kesantona vuonna 1996;
2) joka on viimeistään 15 päivänä tou-

kokuuta 1996 ollut ja tukea haettaessa edel-
leen on luovuttajan tai hänen aviopuolisonsa
omistuksessa;
3) joka sijaitsee muulla kuin maa- ja puu-

tarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
6 §:ssä tarkoitetulla alueella; ja
4) joka on luovutettu 8 §:ssä tarkoitetulle

luovutuksensaajalle tämän lain säännösten
mukaisesti.
Muun kuin luovuttajan tai hänen aviopuo-

lisonsa omistamia osuuksia ei oteta huomi-
oon hehtaarikorvauksen suuruutta laskettaes-
sa. Jos luopumisen kohteena olevan pelto-
alueen omistavat kuolinpesän osakkaat, lue-
taan hehtaarikorvaukseen oikeuttavaksi alu-
eeksi kuitenkin myös lesken aviopuolison
lasten omistamat osuudet pellosta silloin,
kun lopettamistuen hakijana on 3 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun maatalousyrit-
täjän leski.
Hehtaarikorvausta määrättäessä pellon pin-

ta-ala lasketaan puolen hehtaarin tarkkuudel-
la siten, että mainitun rajan ylittävää osaa ei
oteta korvausta määrättäessä huomioon.

12 §

Kotieläinperusteinen korvaus

Kotieläinperusteinen korvaus määräytyy
tuotannosta poistuvien kotieläinyksiköiden
perusteella. Korvausta voidaan kuitenkin
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maksaa enintään maatilan vakiintunutta ko-
tieläinmäärää vastaavista yksiköistä.
Valtioneuvosto antaa tarkemmat määräyk-

set korvauksen määräytymisen perusteista.

13 §

Korvaus maidon viitemäärästä

Maidon viitemäärästä maksettavan kor-
vauksen perusteena käytetään luovuttajan
maatilalle myönnettyä meijerimaidon viite-
määrää siltä osin kuin se on luovutettu yh-
delle tai useammalle luovutuksensaajalle
peltoalueen luovutuksen yhteydessä. Maidon
viitemäärän osalta korvausta voidaan kuiten-
kin maksaa enintään maatilan vakiintunutta
maidontuotantoa vastaavan määrän perus-
teella.
Valtioneuvosto antaa tarkemmat määräyk-

set korvauksen määräytymisen perusteista.

14 §

Tuen saajien tukiosuudet

Lopettamistuki jaetaan saman maatilan
luovutuksen perusteella lopettamistukea ha-
keneiden ja siihen oikeutettujen henkilöiden
kesken tasan tai hakijoiden yhteisestä vaati-
muksesta heidän maatilan omistusosuuksien-
sa mukaisessa suhteessa.
Lopettamistukeen oikeutetulle henkilölle

myönnettävä lopettamistuki saa olla enintään
90 prosenttia sen luopumistuen pääomitetus-
ta määrästä, joka luovuttajalle olisi myönnet-
ty, jos hänelle luovutuksen tapahtuessa olisi
myönnetty luopumistuki maatalousyrittäjien
luopumistuesta annetun lain nojalla. Luopu-
mistuen pääoma-arvon määräämisessä nou-
datetaan soveltuvin osin asianomaisen minis-
teriön vahvistamia perusteita.
Edellä 2 momentissa säädettyä ei sovelleta

sellaiseen lopettamistuen saajaan, joka maa-
tilan luovutuksen tai luovutusten päättyessä
on alle 55-vuotias.

15 §

Tuen hakeminen ja maksaminen

Lopettamistukea haetaan eläkelaitokselta.
Hakemukseen on liitettävä 7 ja 9 §:ssä tar-
koitetut sitoumukset. Tuen hakemisesta sää-
detään tarkemmin asetuksella.

Eläkelaitos maksaa lopettamistuen sen jäl-
keen, kun tukeen oikeutettu on lopettanut
maatalouden harjoittamisen 7 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla.
Lopettamistuen maksaminen voidaan haki-

jan pyynnöstä jaksottaa enintään viidelle
vuodelle. Lisäksi asianomainen ministeriö
voi määrätä, että lopettamistuen maksaminen
on jaksotettava myös muissa tapauksissa.

16 §

Tuen takaisinperiminen

Jos luovuttaja tai hänen aviopuolisonsa ei
noudata 7 §:ssä tarkoitettua sitoumusta, peri-
tään maksettu lopettamistuki takaisin.
Jos luovutuksensaaja ei noudata 9 §:ssä

tarkoitettua sitoumusta, on hänet velvoitetta-
va korvaamaan eläkelaitokselle se osuus lo-
pettamistuesta, joka luovuttajalle on makset-
tu hänelle tapahtuneiden luovutusten perus-
teella.
Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettua si-

toumuksen laiminlyöntiä on pidettävä vä-
häisenä taikka painavat kohtuusnäkökohdat
sitä muutoin puoltavat, voidaan 1 momentis-
sa tarkoitettu lopettamistuki tai 2 momentis-
sa tarkoitettu korvaus periä takaisin vain
osittain. Erityisestä syystä voidaan päättää,
että lopettamistuki tai korvaus jätetään peri-
mättä kokonaan takaisin.
Takaisinperittävästä lopettamistuesta ja

eläkelaitokselle maksettavasta korvauksesta
on maksettava kymmenen prosentin vuotui-
nen korko eläkelaitoksen päätöksen antami-
sesta lukien.

17 §

Ennakkotieto

Maatalousyrittäjällä on oikeus saada elä-
kelaitokselta sitova ennakkopäätös siitä, täyt-
tääkö hän tässä laissa säädetyn lopettamis-
tuen saamisen edellytykset.
Lopettamistuen saajalla ja luovutuksensaa-

jalla on oikeus saada eläkelaitokselta sitova
ennakkopäätös siitä, onko hänen suunnitte-
lemansa toimenpide sellainen, että se katso-
taan 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen
rikkomiseksi, sekä siitä, mitä seuraamuksia
menettelystä aiheutuu.
Ennakkopäätös sitoo eläkelaitosta niin
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kauan kuin päätöksen perusteena olevat olo-
suhteet säilyvät ennallaan.
Ennakkopäätökseen saa hakea muutosta

siten kuin 19 §:ssä säädetään.

18 §

Lain täytäntöönpano

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat
asianomainen ministeriö, maaseutuelinkeino-
piirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomai-
set ja eläkelaitos.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on

annettava eläkelaitokselle lausunto siitä,
täyttyvätkö lopettamistuen saamisen edelly-
tykset. Eläkelaitos voi pyytää hakemuksen
johdosta lausunnon myös maaseutuelinkei-
nopiiriltä.
Eläkelaitos ratkaisee asian saatuaan 2 mo-

mentissa tarkoitetut lausunnot.
Tämän lain mukaan maaseutuelinkeinopii-

rille kuuluvien tehtävien hoitamisesta Ahve-
nanmaan maakunnassa huolehtivat maakun-
tahallituksen määräämät viranomaiset.

19 §

Muutoksenhaku

Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen saa hakea muutosta työntekijäin
eläkelain (395/1961) 20 §:ssä tarkoitetulta
eläkelautakunnalta siten kuin työntekijäin
eläkelaissa säädetään. Asianomaisen ministe-
riön maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 1
momentin nojalla määräämät eläkelautakun-
nan jäsenet toimivat maatalousyrittäjien elä-
kelain mukaan vakuutettujen edustajina
myös tätä lakia sovellettaessa.
Muutosta tämän lain nojalla annettuun elä-

kelautakunnan päätökseen sekä eläkelaitok-
sen ja eläkelautakunnan päätöksen poista-
mista saa hakea vakuutusoikeudelta siten
kuin työntekijäin eläkelaissa säädetään. Nii-
den asioiden käsittelyä varten, joihin tätä
lakia on sovellettava, toimivat vakuutusoi-
keudessa siitä annetussa laissa tarkoitettuina
maallikkojäseninä valtioneuvoston maata-
lousyrittäjien eläkelain 18 §:n 2 momentin
nojalla määräämät edustajat.

20 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriön, maaseu-

tuelinkeinopiirien ja kuntien maaseutuelin-
keinoviranomaisten asiana on eläkelaitoksen
ohella valvoa, että lopettamistuen saaja ei
harjoita maataloutta omaan tai yhteiseen lu-
kuun ja että maatalouden harjoittamisen lo-
pettanut luovuttaja ja luovutuksensaaja nou-
dattavat tässä laissa tarkoitettuja sitoumuk-
sia.
Valvontaa varten 1 momentissa tarkoite-

tuilla toimielimillä on oikeus suorittaa kat-
selmus lopettamistuen kohteena olevalla
maatilalla ja tarvittaessa myös luovutuksen-
saajan maatilalla lukuun ottamatta koti-
rauhan piiriin kuuluvia asuintiloja. Valvon-
nan suorittajilla on oikeus saada sekä lopet-
tamistuen saajalta että luovutuksensaajalta
selvitykset tässä laissa säädettyjen edellytys-
ten täyttymisestä.

21 §

Eräitä kustannuksia koskevat säännökset

Tästä laista aiheutuvat lopettamistuki- ja
hoitokustannukset maksetaan valtion varois-
ta.
Asianomainen ministeriö vahvistaa eläke-

laitoksen esityksestä ne perusteet, joiden
mukaan 1 momentissa tarkoitetut hoitokulut
lasketaan.
Valtion tulee, sen mukaan kuin asetuksella

tarkemmin säädetään, suorittaa kunakin vuo-
tena ennakkona määrä, joka vastaa 1 mo-
mentin mukaisesti valtion suoritettavaksi
arvioitua määrää.

22 §

Muun lainsäädännön soveltaminen

Jollei tästä laista muuta johdu, on lopetta-
mistuesta soveltuvin osin voimassa, mitä
työntekijäin eläkelain 10 c §:ssä, 16 §:ssä,
17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:ssä, 18 §:n
2 ja 3 momentissa, 19 b §:n 1 ja 2 momen-
tissa sekä 19 d, 20, 21 ja 21 a—21 e §:ssä
sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16, 17 ja
18 sekä 19 §:n 5 momentissa säädetään.

23 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella.

3861N:o 1340



24 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

3862 N:o 1340



Lak i

N:o 1341

maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 16

§:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa
(1298/1994), seuraavasti:

16 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitos huolehtii:

— — — — — — — — — — — — —
6) lopettamistuista siten kuin kasvihuone-

tuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta
annetussa laissa (1297/1994) ja maataloustuo-

tannon lopettamistuesta annetussa laissa
(1340/1996) säädetään; sekä
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 221/1996
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Lak i

N:o 1342

maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/1990) 12 §:n

1 momentti, 15 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 16 §:n 1 momentti ja 52 §:n 1
momentin 4 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 16 §:n 1 mo-

mentti sekä 52 §:n 1 momentin 4 kohta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa
(1304/1994), ja
lisätään lakiin uusi 15 a § ja siitä mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla

kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti:

12 §

Pirstominen

Tämän lain mukaisia toimenpiteitä ei saa
kohdistaa maatilataloudelliseen kokonaisuu-
teen, joka on viimeisten kymmenen vuoden
aikana hakijan tai hänen vanhempiensa toi-
mesta haitallisesti pirstottu. Pirstominen ei
kuitenkaan ole esteenä tässä laissa tarkoite-
tun rahoitustuen myöntämiselle.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Maatilojen investointien tukeminen

Maatilatalouden tuotannollisiin investoin-
teihin, tuotantotoiminnan edellyttämiin ym-
päristön- ja työsuojelullisiin investointeihin
sekä nuorten viljelijöiden tukemiseen voi-
daan myöntää avustusta, korkotukilainaa,
valtionlainaa tai niiden yhdistelmää seuraa-
vasti:
— — — — — — — — — — — — —
2) lisätukena siten kuin maatalouden ra-

kenteiden tehokkuuden parantamisesta anne-
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2328/91
12 artiklassa säädetään tai komission pää-
töksessä määrätään; sekä
— — — — — — — — — — — — —

15 a §

Korotetut rahoitustuet

Maatilatalouteen ja nuorten viljelijöiden tu-
kemiseen voidaan myöntää asetuksella tar-
kemmin säädettävin perustein korotettua tu-
kea seuraavasti:
1) tukea maatilan tuotannollisiin investoin-

teihin avustuksena, valtionlainaan sisältyvä-
nä korkoetuutena, korkotukilainan korkotu-
kena taikka niiden yhdistelmänä vuosina
1997—2001 siten, että avustuksen tai avus-
tukseksi muunnetun korkoetuuden tai kor-
kotuen taikka niiden yhdistelmän määrä on
enintään 50 prosenttia sika- tai siipikarjata-
louteen tai munantuotantoon liittyvien inves-
tointien hyväksyttävistä kokonaiskustannuk-
sista ja enintään 75 prosenttia hevostalou-
den, kasvihuonetuotannon, avomaan puutar-
hatuotannon ja muun varsinaiseen maata-
louteen kuuluvan tuotannon investointien
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista; ja
2) nuorten viljelijöiden lisätukea neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2328/91 10 artiklassa
tarkoitetun nuorten viljelijöiden käynnistys-
tuen lisäksi avustuksena enintään 30 000
markkaa, kuitenkin enintään 35 prosenttia
hyväksyttävien aloittamiskustannusten mää-
rästä.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tukia ei
myönnetä henkilölle, jonka omistama maati-
la sijaitsee maa- ja puutarhatalouden kansal-
lisista tuista annetun lain (1059/1994)
6 §:ssä tarkoitetulla pohjoisella alueella.
Muutoin tukia voidaan myöntää vain, jos ra-
hoitettavat investoinnit eivät lisää asian-
omaisen alan kokonaistuotantokapasiteettia.
Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua haki-
jan taloudellista asemaa arvioitaessa ei maa-
talouden ulkopuolisia tuloja oteta huomioon.

16 §

Maanostolainoitus

Maanostolainaa voidaan myöntää asetuk-
sella tarkemmin säädettävin perustein lisä-
maan tai tuotantorakennuksen hankkimiseen
maapohjineen enintään 40 prosenttia hyväk-
syttävästä hankintahinnasta. Vuosina 1997—
2001 peltolisäalueen ja tuotantorakennuksen
hankkimiseen maapohjineen myönnettävien
lainojen enimmäismäärä on kuitenkin enin-
tään 80 prosenttia hyväksyttävästä hankinta-
hinnasta. Maanostolainaa voidaan myöntää
enintään 70 prosenttia osituksessa viljelijän
yksinomaiseen omistukseen jäävästä maati-
lasta johtuvan tasingon tai lunastusosuuden
suorittamista varten sekä enintään 40 pro-
senttia viljelijän yksinomaiseen omistukseen
siirtynyttä maatilaa koskevan lakiosan täy-
dennyksen suorittamista varten. Lainaan liit-
tyvästä tuesta, sen enimmäismäärästä ja
muuntamisesta avustukseksi säädetään ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Muu pienyritystoiminnan tuki

Maaseudun pienyritystoiminnan kehittä-
miseen voidaan myöntää maatilalla aloitet-

tavaa maatalouden ulkopuolista toimintaa
varten tuotannon monipuolistamistukea sen
mukaan kuin asetuksella tarkemmin sääde-
tään. Tuki myönnetään avustuksena, valtion-
lainaan sisältyvänä korkoetuutena tai korko-
tukilainaan liittyvänä korkotukena taikka nii-
den yhdistelmänä. Avustuksen ja avustuk-
seksi muunnetun korkoetuuden tai korkotuen
enimmäismäärä hakijalle tuen myöntämistä
edeltäneen kolmen vuoden aikana muuhun
kuin maatalouteen myönnetyn tuen kanssa
saa olla maatilaa kohti yhteensä enintään
570 000 markkaa.
Tuotannon monipuolistamisen edellyttä-

mään koulutukseen voidaan asetuksella tar-
kemmin säädettävin perustein myöntää 1
momentissa säädetyn lisäksi koulutusavus-
tusta enintään 5 700 markkaa hakijaa kohti.

52 §

Kehittämisrahaston varojen käyttökohteet

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
voidaan, sen lisäksi mitä niiden käyttämises-
tä on edellä säädetty, käyttää:
— — — — — — — — — — — — —
4) 15, 15 a, 19—22 ja 22 a §:n mukaisiin

avustuksiin ja valtionlainoihin;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tämän lain 15 a ja 16 §:n mukaisia tukia

voidaan myöntää myös niihin hankkeisiin,
jotka on aloitettu vuonna 1995 tai sen jäl-
keen. Näihin hankkeisiin myönnettävän tuen
kokonaismäärä ei kuitenkaan saa ylittää ase-
tuksella säädettävää tukien enimmäismäärää.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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Lak i

N:o 1343

maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 an-

netun lain (1059/1994) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 8 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti 17 päivänä heinäkuuta

1995 annetussa laissa (988/1995), sekä
lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tämän lain nojalla voidaan myöntää maa-
ja puutarhataloudelle valtion varoista Suo-
men liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn
sopimuksen mukaista siirtymäkauden tukea,
pohjoista tukea, kansallista erityistukea ja
muuta tukea valtion talousarviossa osoite-
tuista määrärahoista.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Tukimuodoista päättäminen

Valtioneuvosto päättää tämän lain nojalla
maksettavista tukimuodoista sekä tukien
määristä, jakoperusteista, maksamisen perus-
teista ja kestoajoista, jollei tukien kestoajois-
ta säädetä erikseen tässä laissa. Valtioneu-
vosto päättää myös sopimukseen perustuvien
tukien ehdoista ja sopimusten pur-

kamisperusteista. Tuen käyttöönottaminen
edellyttää lisäksi komission lupaa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Kansallinen erityistuki

— — — — — — — — — — — — —
Tuotantosuunnan muuttamiseksi voidaan

maa- ja puutarhataloustuottajien sekä valtion
kesken tehdä vuosina 1997—2001 enintään
viisivuotisia sopimuksia valtion talousarvi-
oon vuosittain maa- ja puutarhatalouden
kansalliseen tukeen varatun määrärahan ra-
joissa.

7 a §

Muu kansallinen tuki

Tämän lain nojalla voidaan maa- ja puu-
tarhataloudelle myöntää myös muita kuin
5—7 §:ssä tarkoitettuja tukia.

HE 221/1996
MmVM 24/1996
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8 §

Muiden säännösten soveltaminen

Tuen myöntämisessä, maksamisessa, ta-
kaisinperinnässä, oikaisussa ja valvonnassa
noudatetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtä-
viä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä
annettua lakia (1336/1992). Asianomainen

ministeriö antaa tarkempia määräyksiä
valvonnassa noudatettavasta menettelystä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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Lak i

N:o 1344

siemenkauppalain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun siemenkauppalain (233/1993)

3 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 4 §:n 2 momentti, seuraavasti:

3 §

Sertifioitu siemen

Maa- ja metsätalousministeriö määrää sen
mukaan kuin kylvösiementen tuotantoa ja
markkinointia koskevat Euroopan yhteisön
säännökset edellyttävät, että tiettyjen kasvi-
lajikkeiden kylvösiementä saadaan mark-
kinoida ainoastaan kylvösiemenerinä, joiden
polveutuminen, lajikeaitous ja tekninen laatu
on Suomen tai muun Euroopan talousalueen
valtion viranomaisen varmentama (sertifioitu
siemen).
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Muu kylvösiemen

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö antaa mää-

räyksiä tässä pykälässä tarkoitettua kylvö-
siementä ja sen tuottamista, käsittelyä ja va-
rastointia koskevista vaatimuksista. Niitä
annettaessa on otettava huomioon kyl-
vösiementen tuottamista ja markkinointia
koskevat Euroopan yhteisön säännökset.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
HE 204/1996
MmVM 23/1996
EV 231/1996
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1345

eräistä päätöksistä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMp viljakasvien siementen sekä nurmi- ja
rehukasvien siementen markkinoinnista annettujen
päätöksien väliaikaisesta muuttamisesta . . . . . . . . . . 154/96 30.12.1996 1.1.1997

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisanka-
tu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Apulaisosastopäällikkö Olli Rekola
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Valtiovarainministeriön päätös

N:o 1346

vuoden 1997 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1532/1992)
83 §:n nojalla opetusministeriön esityksestä päättänyt:

1 §
Tässä päätöksessä mainitut kilpailut ovat

sellaisia tuloverolain 83 §:ssä tarkoitettuja
taiteen alalla vuonna 1997 järjestettäviä tai-
teellisesti merkittäviä valtakunnallisia tai
kansainvälisiä kilpailuja, joista saatuja pal-
kintoja ei katsota veronalaiseksi tuloiksi.

2 §

Elokuvataide

Oulun elokuvakeskuksen järjestämä Oulun
kansainvälinen lastenelokuvien festivaalien
elokuvakilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva -kil-
pailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

kansainvälinen kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

kotimainen alle 30 -minuuttisten lyhyteloku-
vien kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

kotimainen yli 30 -minuuttisten fiktiivisten
elokuvien kilpailu;
Suomen elokuvakontakti r.y:n järjestämä

Nordisk Panorama -kilpailu.

3 §

Kirjallisuus

Svenska Folkskolans Vännerin järjestämä
Arvid Mörne -kilpailu;
Suomen Nuorison liitto r.y:n järjestämä

J.H. Erkon rahaston novellikilpailu;
Gummerus Kustannus Oy:n, Nuoren Voi-

man Liitto r.y:n ja Rank Xerox Oy:n järjes-
tämä novellikilpailu;
Nuoren Voiman Liitto r.y:n Nuoren Voi-

man Liiton runokilpailu;

Pekkas-Akatemian ja Kotkan kaupungin
järjestämä Pekkas -kilpailu;
Tampereen Science Fiction Seura r.y:n jär-

jestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoitus-
kilpailu;
Keuruun kaupungin järjestämä Einari Vuo-

rela -runokilpailu;
Yleisradio Oy:n järjestämä Radio- ja TV-

dokumenttien käsikirjoituskilpailu.

4 §

Kuvataide

Mäntän kaupungin ja Mäntän Kuvataiteen
Ystävät r.y:n järjestämä Mäntän kuvataide-
kilpailu;
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestämä

vuosimitalikilpailu 1997;
Urho Kekkosen muistomerkkitoimikunnan

järjestämä presidentti Urho Kekkosen muis-
tomerkkikilpailu.

5 §

Näyttömötaide

Nuori Draama r.y:n, Helsingin kaupungin-
teatterin, KOM-teatterin, Teatteri Pienen
Suomen, Teatterikorkeakoulun ja Q-teatterin
järjestämä Nuori Draama Festivaalien näy-
telmäkilpailu.

6 §

Ympäristötaide

Metsäntutkimuslaitoksen järjestämä Kolin
luontokeskus -suunnittelukilpailu;
Siilinjärven kunnan, Pohjois-Savon sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymän, Savon Liiton,
Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntalii-
ton, Ympäristöministeriön sekä Kauppa- ja
teollisuusministeriön yrityspalveluiden jär-
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jestämä Harjamäen sairaala-alueen aatekil-
pailu;
Ympäristötaiteen säätiön järjestämä Ympä-

ristötaidekilpailu Helsingin sisääntuloväylille
liittyen Helsinki — kulttuurikaupunki 2000
-hankkeeseen.

7 §

Säveltaide

Crusell-seura r.y:n järjestämä Crusell -resi-
taalikilpailu;
Sata-Häme Soi r.y:n ja Suomen Harmonik-

kainstituutin kannatusyhdistys r.y:n järjestä-
mä Harmonikkamusiikin sävellyskilpailu;
Sibelius-Akatemian järjestämä Helmi Vesa

-kilpailu;
MTV Oy:n, Sata-Häme Soi r.y:n ja Suo-

men Harmoniikkaliitto r.y:n järjestämä Ho-
peinen Harmonikka — Lasten harmonikansoi-
ton Suomenmestaruuskilpailu;
Kangasniemen Musiikinystävät r.y:n jär-

jestämä Kangasniemen laulukilpailu;
MTV Oy:n järjestämä Karuselli lasten lau-

lujen sävellyskilpailu;
Kotkan Meripäivät Oy:n järjestämä Kotkan

Merimieslaulufestivaalit;
MTV Oy:n, Sata-Häme Soi r.y:n ja Suo-

men Harmonikkaliitto r.y:n järjestämä Kul-
tainen Harmonikka — Viihdeharmonikan Suo-
menmestaruuskilpailu;
Lahden Kansainvälinen Urkuviikko r.y:n

järjestämä Lahden Kansainvälinen Urkukil-
pailu;
Suomen Jazzliitto r.y:n ja Jazzrytmit-leh-

den järjestämä Lady Summertime -laulukil-
pailu;
Oulun konservatorion ja Oulun konserva-

torion kannatusyhdistys r.y:n järjestämä IV
Leevi Madetojan pianokilpailu;
Kangasniemen Musiikinystävät r.y:n ja

Pieksämäen Kulttuurikeskus Poleenin järjes-
tämä Liedpianistikilpailu;
Sibelius-Akatemian järjestämä Maj Lind

-kilpailu;
Sepän Soitto r.y:n järjestämät Peliman-

niyhtyeiden Suomen mestaruuskilpailut;
Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan

sekä Tornion Harmonikkakerhon ja Haapa-
rannan Harmonikkakerhon järjestämä Poh-
joiskalotin avoin viihdeharmonikkamesta-
ruuskilpailu;
Nordisk Gitarrfestival r.f:n järjestämä Poh-

joismaiden Kitarafestivaalien Kansainväliset
Kitarakilpailut;
Miehikkälän Pelimannipäivät r.y:n järjestä-

mä koreografinen esityskilpailu;
Rock-SM -toimikunnan järjesttämä Rockin

Suomen mestaruuskilpailut ROCK-SM’97;
Sata-Häme Soi r.y:n ja Suomen Harmonik-

kainstituutin kannatusyhdistys r.y:n järjestä-
mä Suomen Pelimannimestaruuskilpailut 1-, 2-
ja 5-rivisille harmonikoille;
MTV Oy:n järjestämä Syksyn Sävel -kil-

pailu;
Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanna-

tusyhdistys r.y:n järjestämä Säestyksettömän
kansanlaulun kilpailu;
Tampereen kaupungin järjestämä Tampe-

reen Sävelen kuorokatselmus ja yhtyelaulu-
kilpailu;
Nokian kaupungin järjestämä Tapsan Tah-

dit -laulelmakilpailu;
Timo Mustakallio -säätiön järjestämä Timo

Mustakallio -laulukilpailu;
Suomen Säveltäjät r.y:n, Luovan säveltai-

teen edistämissäätiö LUSES:n ja Turun Mu-
siikkijuhlien järjestämä Uussävel -sävellys-
kilpailu;
Rytmi-instituutin, Selmu r.y:n ja Viluna-

seuran järjestämä Valtakunnallinen Rockly-
riikkakilpailu;
Haminan Teatterin järjestämät VII Veikko

Lavi -laulukilpailut;
Keski-Suomen Konservatorion kuntayhty-

män ja Keski-Suomen Konservatorion sääti-
ön järjestämä Vuorineuvos Juhani Heinosen
viulukilpailu VIII;
Kanteleliitto r.y:n järjestämä Yhdeksäs val-

takunnallinen kanteleensoittokilpailu;
Arkiviisut Tuki r.y:n järjestämä Arkiviisut

97 kuplettikilpailu;
Someron kaupungin järjestämä Someron

valtakunnallinen tenorikilpailu;
Kuopion kaupungin järjestämä valtakun-

nallinen Kuopio-sävellyskilpailu.

8 §

Taideteollisuus

Grafia r.y:n järjestämä Helsingin Juliste-
biennale 97;
Julistemuseo/Lahden kaupunginmuseon

järjestämä Poster’ 97 näyttely;
Suomen taideteollisuusyhdistys r.y:n/ De-

sign Forum Finland ja Yrittäjäin Fennian
järjestämä Pro Finnish Design -kilpailu;
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Conféderation Européenne du Lin et du
Chanvre sekä Centro Tutela Lino-Sonsorzio
Promozionale Prodotti di Lino -järjestöjen
järjestämä ’’Masters of Linen’’ (Pellavan
Mestarit) kilpailu;
Suomi 80 vuotta -toimikunnan järjestämä

tunnistegrafiikkakilpailu;
Suomen Käsityön Ystävät r.y:n ja ope-

tusministeriön järjestämä kilpailu Suomen it-
senäisyyden 80-vuotisjuhlaryijyn suunnitte-
lusta;
Kone Oy:n järjestämä kilpailu ’’Elevators

in a New Light’’.

9 §

Tanssitaide

Oulun läänin Tanssialan Tuki r.y:n järjes-
tämä Arktiset Askeleet, valtakunnallinen las-
tentanssin katselmus -kilpailu;
Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Tanssi-

teatterin järjestämä valtakunnallinen koreo-
grafiakilpailu.

10 §

Valokuvataide

Fuji Finland Oy:n järjestämä Fujifilm Euro
Press Photo Awards -kilpailu;

Suomen journalistiliitto r.y:n järjestämä
Journalistiliiton valokuvaajakilpailu;
Kameraseura r.y:n järjestämä Kameraleh-

den omat kuvat -kilpailu;
Kameraseura r.y:n järjestämä Kameraleh-

den suurkilpailu 1997;
Kameraseura r.y:n järjestämä Kymmenen

kärjessä — kansainvälisesti menestyneimmät
kuvaajat -kilpailu;
Kameraseura r.y:n järjestämä Mustavalko-

Mestari -kilpailu;
Kameraseura r.y:n järjestämä Kameraleh-

den koululaiskisa;
Suomen Lehtikuvaajat r.y:n jäjestämä

Vuoden lehtikuvat 1997 -kilpailu;
Suomen Luonnonvalokuvaajat r.y:n järjes-

tämä Vuoden luontokuva 1997 -kilpailu;
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus r.y:n,

Kameralehden ja Merita Oy:n järjestämä
Naisissa maaseudun voima -valokuvauskil-
pailu.

11 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1997. Päätöstä sovelletaan vuodelta
1997 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri Arja Alho

Neuvotteleva virkamies Helena Ikonen
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