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Lak i

N:o 612

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

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-
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laksi katsotaan myös porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rahoituslaissa (45/2000) tar-
koitettu porotaloustila tai siihen verrattava
muu tila;
2) maataloudella peltoviljelyä, karjata-

loutta, turkistarhausta ja muuta eläinten pitoa,
kasvihuonetuotantoa, vihannesviljelyä, mar-
jan- ja hedelmänviljelyä sekä muuta puutar-
haviljelyä, kalanviljelyä, mehiläistaloutta, po-
rotaloutta, ammattimaista metsästystä, mar-
jastusta ja sienestystä sekä muuta edellä tässä
kohdassa tarkoitettuun toimintaan rinnastet-
tavaa tuotantoa, joka koskee eläinten kasva-
tusta, lihan tai muiden eläimestä saatavien
tuotteiden tuotantoa, viljan tai muiden elävien
kasvien tuotantoa taikka muuta Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I
tarkoitettujen tuotteiden 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 maaseutuelinkeinoviranomai-
sella maaseutuelinkeinojen hallinnosta kun-
nissa annetun lain (1558/1991) 3 §:ssä tar-
koitettua toimielintä, viranhaltijaa tai luotta-
mushenkilöä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin siitä, mitä pidetään Euroopan yhtei-
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 luo-
vuttaa tai vuokraa omistamansa maatilan
peltomaan lisäalueeksi tässä laissa säädetyllä
tavalla.
Jos luopuja harjoittaa porotaloutta, luopu-
misella tarkoitetaan porotalouden harjoittami-
sen lopettamista siten, että luopuja toteuttaa
porotilallaan sukupolvenvaihdoksen luovutta-

malla tuotantorakennukset ja -rakennelmat
sekä omistamansa porot porotalouden jatka-
jalle tai omistamansa porot lisäporoiksi toi-
selle porotalouden harjoittajalle tässä laissa
säädetyllä tavalla.
Luopumisen katsotaan tapahtuneen, kun:
1) tämän lain mukaista sukupolvenvaih-

dosluovutusta tai maatilan peltomaan luovu-
tusta tai vuokraamista lisämaaksi koskeva
luovutuskirja on allekirjoitettu ja maatilan tai
lisämaaksi luovutetun tai vuokratun pelto-
maan hallintaoikeus on siirtynyt luovutuksen-
saajalle; jollei hallinta siirry luovutuskirjan
allekirjoituspäivänä, katsotaan luovutuskirjan
allekirjoituksen ja hallinnan siirron ajankoh-
dista jälkimmäinen luopumisen ajankohdaksi;
2) tämän lain mukaisessa sukupolvenvaih-

dosluovutuksessa yhtiöosuuden tai osakkei-
den luovutusta koskeva luovutuskirja on
allekirjoitettu;
3) luovutuskirja on allekirjoitettu, jos luo-

pujan tila on porotaloustila.
Edellä 3 momentin 1 kohdassa luovutus-

kirjalla tarkoitetaan myös vuokrasopimusta.

5 §

Maatalousyrittäjä

Tässä laissa tarkoitetaan maatalousyrittä-
jällä:
1) henkilöä, joka omaan tai yhteiseen

lukuun itse työhön osallistuen harjoittaa maa-
taloutta;
2) henkilöä, joka harjoittaa maataloutta

avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä
siten, että hän on vastuunalaisena yhtiö-
miehenä 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 maatalousyrit-

täjän aviopuolisosta, sovelletaan myös hen-
kilöön, jonka kanssa maatalousyrittäjä jatku-
vasti elää avioliittoa solmimatta yhteisessä
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
joka on ottanut toiminnastaan maatalousyrit-
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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 maatalou-
desta pysyvästi luopuvalla:
1) maatilan tai sen osan omistavalla maa-
talousyrittäjällä;
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
yhtiössä harjoittamastaan maataloudesta py-
syvästi luopuvalla maatalousyrittäjällä, jos
luopumisen 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 aviopuoli-
soon.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua hen-
kilöä kutsutaan jäljempänä luopujaksi.

7 §

Toimiminen maatalousyrittäjänä

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on,
että luopuja on luopumista edeltävien kym-
menen vuoden ajan harjoittanut maataloutta
5 §:ssä tarkoitettuna maatalousyrittäjänä ja
että hän on vähintään viiden vuoden ajan
välittömästi ennen luopumista ollut vakuu-
tettu maatalousyrittäjänä maatalousyrittäjien
eläkelain nojalla. Tällöin vakuutuksen voi-
massaoloaikaan rinnastetaan aika, jona va-
kuutus on ollut keskeytettynä maatalousyrit-
täjän työkyvyttömyyden perusteella saaman
kuntoutustuen vuoksi.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan rinnaste-
taan myös aika, jona vakuutus on ollut
keskeytyneenä maatalousyrittäjälle ennen 1
päivää tammikuuta 2007 alkaneen työkyvyt-
tömyyden perusteella myönnetyn osatyöky-
vyttömyyseläkkeen vuoksi. Mitä tässä mo-
mentissa 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

luovuttamalla luopujan lapselle tai muulle
lähisukulaiselle maatilan pellot ja tuotantora-
kennukset maatilan sukupolvenvaihdoksen
toteuttamiseksi tai luovuttamalla maatilan
koko peltomaa lapselle tai muulle lähisuku-
laiselle luovutuksensaajan tai tämän aviopuo-
lison maatilaan lisäalueeksi taikka jos luopu-
minen tapahtuu luovuttamalla porot;
2) 57 vuotta, jos luopuminen tapahtuu

vuonna 2007 tai 2008 luovuttamalla muulle
kuin 1 kohdassa tarkoitetulle henkilölle maa-
tilan peltomaa lisäalueeksi luovutuksensaajan
tai tämän aviopuolison maatilaan;
3) 60 vuotta, jos luopuminen tapahtuu

luovuttamalla muulle kuin 1 kohdassa tarkoi-
tetulle henkilölle maatilan pellot ja tuotanto-
rakennukset sukupolvenvaihdoksen toteutta-
miseksi tai luopuminen tapahtuu vuonna 2009
tai 2010 luovuttamalla muulle kuin 1 koh-
dassa tarkoitetulle henkilölle maatilan pelto-
maa lisäalueeksi luovutuksensaajan tai tämän
aviopuolison maatilaan tai jos luopuminen
tapahtuu vuokraamalla maatilan peltomaa
lisäalueeksi.
Luopumistuen saamisen edellytyksenä on

kuitenkin, ettei luopuja luopumisen tapah-
tuessa ole täyttänyt 63 vuotta.
Edellä 1 momentissa muulla lähisukulai-

sella tarkoitetaan luopujan lapsen aviopuoli-
soa, luopujan aviopuolison lasta ja tämän
aviopuolisoa, luopujan veljen tai sisaren lasta
ja tämän aviopuolisoa sekä luopujan avio-
puolison veljen tai sisaren lasta ja tämän
aviopuolisoa. Mitä 1 momentissa säädetään
aviopuolisosta, sovelletaan myös 5 §:n 2
momentissa tarkoitettuun henkilöön.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja
ikärajoja sovelletaan myös luopumisen tapah-
tuessa luovuttamalla maatilan omistavan yh-
tiön osuudet tai osakkeet.

9 §

Luopuminen ennen vähimmäisiän saavutta-
mista

Jos luopujina ovat aviopuolisot, joista
vanhemmalla on oikeus luopumistukeen tä-
män 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 luopu-
minen tapahtuu aikaisintaan viisi vuotta en-
nen kuin luopuja saavuttaa 8 §:ssä säädetyn
iän.
Jos luopujana on maatalousyrittäjä, joka on
harjoittanut maataloutta yhtymän osakkaana
yhdessä sellaisen vanhemman sisaruksensa
kanssa, jolla on oikeus luopumistukeen tämän
lain säännösten mukaisesti, yhtymän nuorem-
malla osakkaalla on oikeus luopumistukeen,
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 (347/1956) mukaista
toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyselä-
kettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, työttömyys-
eläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä; tai
2) maatalousyrittäjien eläkelain mukaista
toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä,

työttömyyseläkettä, varhennettua vanhuuselä-
kettä 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 olen-
naista osuutta vastoin tässä laissa säädettyjä
tavoitteita. Tämän lain tavoitteiden vastaisena
ei pidetä luovutusta, joka on johtunut pakot-
tavista taloudellisista vaikeuksista, vaiheittain
toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta, lisä-
maan luovutuksesta lähialueen viljelijöille tai
muun kuin tonttimaan luovutuksesta valtiolle
tai kunnalle, jos valtiolla tai kunnalla olisi
ollut oikeus saada luovutettu alue pakkolu-
nastuksena tai etuosto-oikeuden käyttämisen
seurauksena taikka jos luovutukseen on ollut
muu näihin rinnastettava painava syy. Lisä-
maan luovutuksen osalta edellytetään, että
luovutus on koskenut enintään neljännestä
tilan peltoalasta. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin, millä perusteilla edellä
tarkoitettuja ja kooltaan vähäisiä luovutuksia
ei pidetä tämän lain tavoitteiden 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 lemmikkieläi-
minä, jollei niitä kasvateta tuotantotarkoituk-
siin. Luopumisen jälkeen luopuja voi pitää
enintään kaksi hevosta tai kolme poroa. Jos
luopujina ovat aviopuolisot, puolisot yhdessä
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voivat pitää enintään kaksi hevosta. Poroja
saa pitää vain omatarvekäyttöä varten. He-
vosia ei saa käyttää siitoseläiminä.
Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä
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.

13 §

Yhteisössä harjoitetun maatalouden lopetta-
minen

Mitä 12 §:ssä säädetään kaupallisen maa-
talouden harjoittamisen lopettamisesta, kos-
kee myös sellaista maataloutta, jota luopuja
on harjoittanut kokonaan tai osaksi omista-
massaan yhteisössä tai muussa maataloutta
harjoittavassa yhteisössä määräävässä ase-
massa.
Luopuja saa luopumisen jälkeen yksin tai
yhdessä perheenjäsenensä kanssa omistaa
3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua
maataloutta harjoittavan muun kuin 19 tai
21 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön osakkeista
määrän, joka tuottaa enintään 15 prosentin
osuuden äänistä. Luopujan on kuitenkin luo-
pumisen jälkeen lopetettava työskentely joh-
tavassa asemassa sellaisessa maataloutta har-
joittavassa osakeyhtiössä, josta hän omistaa
osakkeita yksin tai yhdessä perheenjäsenensä
kanssa. Luopuja ei saa olla luopumisen
jälkeen vastuunalaisena yhtiömiehenä 3 §:ssä
tarkoitettua maataloutta harjoittavassa avoi-
messa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä.
Edellä 2 momentissa perheenjäsenellä tar-
koitetaan luopujan aviopuolisoa sekä luopu-
jan kanssa samassa taloudessa asuvaa henki-
löä, joka on hänelle sukua suoraan ylenevässä
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
luopuja on toimittanut eläkelaitokselle selvi-
tyksen myös muiden kuin 12 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen ansiotöiden lopettamisesta
tai niiden vähentämisestä siten, että hänen
niistä saamiensa ansiotulojen määrän voidaan
arvioida jäävän pienemmäksi kuin 523,61
euroa kuukaudessa. Edellä mainittu ansiotu-
loraja tarkistetaan vuosittain työntekijän elä-
kelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palk-
kakertoimella.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna tulona ei

kuitenkaan pidetä omaishoidon tuesta anne-
tussa laissa (937/2005) tarkoitettua omaishoi-
don tukea eikä perhehoitajalaissa (312/1992)
tarkoitettua palkkiota. Mitä 1 momentissa
säädetään, sovelletaan myös 9 §:ssä tarkoi-
tettuun luopujaan hänen saavuttaessaan
8 §:ssä säädetyn iän.

3 luku

Luopumistavat

15 §

Sukupolvenvaihdosluovutus

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta
voi tapahtua siten, että luopuja toteuttaa
maatilallaan sukupolvenvaihdoksen luovutta-
malla maatilan peltomaan ja tuotantoraken-
nukset maatalouden harjoittamista varten sel-
laiselle tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaa-
jalle:
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 arvioituina eivät ylitä
55 000 euroa vuodessa;
4) joka elinkeinosuunnitelmalla osoittaa,

että luopumisen kohteena oleva maatila tai
hänelle muodostuva maatila on taloudellisesti
elinkelpoinen ja että maatilan yritystoimin-
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nasta voi saada luopumista seuraavien viiden
vuoden ajan kunakin vuonna tuloa vähintään
10 000 euroa;
5) jolle muodostuvan maatilan voidaan
katsoa täyttävän tuotantosuuntansa mukaiset
muun lainsäädännön vaatimukset, jotka kos-
kevat ympäristöä ja eläintensuojelua, sekä
elintarvikelain (23/2006) vaatimukset, jotka
koskevat tässä laissa tarkoitettua maatalouden
harjoittamista; ja
6) joka sitoutuu viljelemään maatilaa ja
asumaan tilalla tai sellaisella etäisyydellä
siitä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuksi
huomioon ottaen eläinsuojelulain (247/1996)
säännökset ja muut vastaavat säännökset, niin
kauan kuin luopujalle maksetaan luopumis-
tukea, kuitenkin vähintään viiden vuoden
ajan.
Jos 1 momentin 1, 4 ja 5 kohdassa
tarkoitetut edellytykset eivät täyty luopumis-
hetkellä, luovutuksensaajan on annettava si-
toumus 1 kohdassa tarkoitetun edellytyksen
täyttymisestä viimeistään luopumista seuraa-
vien kahden kalenterivuoden aikana ja 4 ja 5
kohdassa tarkoitetun edellytyksen täyttymi-
sestä luopumista seuraavien kolmen vuoden
aikana.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna suku-
polvenvaihdosluovutuksena ei kuitenkaan pi-
detä maatilan peltomaan ja tuotantorakennus-
ten luovuttamista sellaiselle luovutuksensaa-
jalle, joka on jo ennen 1 momentissa tarkoi-
tettua luovutusta aloittanut tilanpidon siten,
että hänelle on myönnetty maaseutuelinkei-
nojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu nuorten vilje-
lijöiden aloitustuki tai sitä vastaavan aikai-
semman lainsäädännön mukainen käynnistys-
tuki eikä tilanpitoa ole aloitettu samalla
maatilalla, josta luopumiseen luopuja hakee
luopumistukea.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin niistä seikoista, jotka on sisällytet-
tävä elinkeinosuunnitelmaan ja jotka otetaan
huomioon maatilan taloudellista elinkelpoi-
suutta arvioitaessa, maatilan yritystulon mää-
rittämisestä sekä eläkelaitokselle esitettävistä
selvityksistä yritystulon määrittämiseksi. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään myös tar-
kemmin, miten osoitetaan maatilan täyttävän
ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvoin-

tia koskevat vaatimukset, sekä luovutuksen-
saajalta edellytettävästä koulutuksesta ja käy-
tännön kokemuksesta.

16 §

Luovutus lisäalueeksi maatalousyrittäjälle

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta
voi tapahtua myös siten, että luopuja luovut-
taa maatilan peltomaan osina tai kokonaan
lisämaaksi 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 harjoit-
tajana;
3) joka ei ole täyttänyt 55:tä vuotta;
4) jonka maatilan peltoala luovutuksen

johdosta kasvaa vähintään kahdella hehtaa-
rilla; ja
5) joka sitoutuu viljelemään tilaa niin

kauan kuin luopujalle maksetaan luopumis-
tukea, kuitenkin vähintään viiden vuoden
ajan.
Luopuminen maatalouden harjoittamisesta

voi vuosina 2007 ja 2008 tapahtua myös siten,
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 koh-
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dassa säädetyt edellytykset täyttävälle, poro-
talouden harjoittajaksi ryhtyvälle luovutuk-
sensaajalle, jolle muodostuu vähintään 80
poron porokarja; tai
2) luovuttamalla porot porotaloutta ennes-
tään harjoittavalle poronomistajalle, joka on
ottanut 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitetun vakuutuksen poronomistajana, joka
täyttää 16 §:n 1 momentin 3 kohdassa sää-
detyn ikäedellytyksen ja jonka yritys luovu-
tuksen johdosta kasvaa vähintään 20 porolla.
Luovutuksensaajan on sitouduttava harjoit-
tamaan porotaloutta niin kauan kuin luopu-
jalle maksetaan luopumistukea, kuitenkin vä-
hintään viiden vuoden ajan.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuna sukupolvenvaihdosluovutuksena ei kui-
tenkaan pidetä porojen ja tuotantorakennusten
luovuttamista sellaiselle luovutuksensaajalle,
joka on jo aikaisemmin ryhtynyt porotalou-
den harjoittajaksi siten, että hänelle on myön-
netty porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain 18 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu nuorten viljelijöiden aloitustuki tai
sitä vastaava aikaisemman lainsäädännön mu-
kainen käynnistystuki.

4 luku

Yhtiöitä koskevat luopumistavat

18 §

Sukupolvenvaihdos henkilöyhtiössä

Jos luopujana on 5 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä, luopu-
minen maatalouden harjoittamisesta voi ta-
pahtua sellaisella sukupolvenvaihdosluovu-
tuksella, jossa luopuja luovuttaa yhtiöosuu-
tensa luopumisen kohteena olevan maatilan
omistavassa avoimessa yhtiössä tai komman-
diittiyhtiössä 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

3) sitoutuu olemaan luovuttamatta yhtiö-
osuuttaan ja toimimaan yhtiössä vastuunalai-
sena yhtiömiehenä niin kauan kuin luopu-
mistukea maksetaan, kuitenkin vähintään vii-
den vuoden ajan.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhtiön on

sitouduttava pitämään omistuksessaan ja hal-
linnassaan luopumisen kohteena oleva maa-
tila ja viljelemään sitä niin kauan kuin
luopumistukea maksetaan, kuitenkin vähin-
tään viiden vuoden ajan. Yhtiön on myös
sitouduttava täyttämään 15 §:n 1 momentin 4
ja 5 kohdassa säädetyt edellytykset.
Kun luopujana on 1 momentissa tarkoitettu

maatalousyrittäjä, luopuminen maatalouden
harjoittamisesta voi tapahtua sukupolvenvaih-
dosluovutuksella myös siten, että avoin yhtiö
tai kommandiittiyhtiö luovuttaa maatilan pel-
lot ja tuotantorakennukset 15 §:ssä säädetyllä
tavalla.

19 §

Sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä

Kun luopujana on 5 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä, luopu-
minen maatalouden harjoittamisesta voi ta-
pahtua sukupolvenvaihdosluovutuksella siten,
että 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 maata-

lousyrittäjien eläkelain 1 §:ssä säädetyt va-
kuuttamisen edellytykset lain 1 §:n 2 momen-
tin 6 kohdassa tarkoitettuna maatalousyrittä-
jänä luopumisen kohteena olevalla maatilalla
harjoittamansa maatilatalouden perusteella; ja
3) sitoutuu pitämään omistuksessaan sel-

laisen määrän tämän osakeyhtiön osakkeita,
että hänellä on niiden perusteella määräys-
valta osakeyhtiössä niin kauan kuin luopu-
mistukea maksetaan, kuitenkin vähintään vii-
den vuoden 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-
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tenkin vähintään viiden vuoden ajan. Osake-
yhtiön on myös sitouduttava täyttämään
15 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetyt
edellytykset.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla luovu-
tuksensaajalla katsotaan olevan määräysvalta
yhtiössä, jos hän omistaa yksin tai yhdessä
aviopuolisonsa kanssa yli puolet yhtiön osak-
keista tai, jos hänellä on yksin tai aviopuo-
lisonsa kanssa osakeomistuksensa perusteella
yli puolet äänistä.
Jos kysymyksessä on 1 momentissa tar-
koitettu luopuja, luopuminen maatalouden
harjoittamisesta 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 maata-
loutta harjoittavalle avoimelle yhtiölle tai
kommandiittiyhtiölle, jos:
1) maatilan hankkivassa yhtiössä vastuun-
alaiset yhtiömiehet täyttävät 15 §:ssä säädetyt
edellytykset ja antavat 15 §:n 1 momentin 6
kohdassa tarkoitetun sitoumuksen;
2) 1 kohdassa tarkoitetut vastuunalaiset
yhtiömiehet 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
yhtiömiehet sitoutuvat olemaan luovuttamatta
yhtiöosuuttaan ja toimimaan yhtiössä vas-
tuunalaisina yhtiömiehinä niin kauan kuin
luopumistukea maksetaan, kuitenkin vähin-
tään viiden vuoden ajan.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhtiön on
sitouduttava pitämään omistuksessaan ja hal-
linnassaan luopumisen kohteena oleva maa-
tila ja viljelemään sitä niin kauan kuin
luopumistukea maksetaan, kuitenkin vähin-
tään viiden vuoden ajan. Yhtiön on myös

sitouduttava 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 maata-
loutta harjoittavalle osakeyhtiölle seuraavin
edellytyksin:
1) määräysvalta maatilan hankkivassa osa-

keyhtiössä on maatalousyrittäjällä, joka täyt-
tää 15 §:ssä säädetyt edellytykset ja joka
antaa osakeyhtiön puolesta 15 §:n 1 momen-
tin 6 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen;
2) 1 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä

luopumisen tapahduttua täyttää luopumisen
kohteena olevalla maatilalla harjoittamansa
toiminnan perusteella maatalousyrittäjien elä-
kelain 1 §:ssä säädetyt vakuuttamisen edel-
lytykset lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa
tarkoitettuna maatalousyrittäjänä;
3) 1 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä

sitoutuu pitämään omistuksessaan sellaisen
määrän osakeyhtiön osakkeita, että hänellä on
niiden perusteella määräysvalta osakeyhtiössä
niin kauan kuin luopumistukea maksetaan,
kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan;
4) 1 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö sitou-

tuu pitämään omistuksessaan ja hallinnassaan
luopumisen kohteena olevan maatilan ja
viljelemään sitä niin kauan kuin luopumistu-
kea maksetaan, kuitenkin vähintään viiden
vuoden ajan, ja täyttämään 15 §:n 1 momentin
4 ja 5 kohdassa säädetyt edellytykset.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla

maatalousyrittäjällä katsotaan olevan mää-
räysvalta osakeyhtiössä, jos hän omistaa
yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa yli
puolet yhtiön osakkeista tai, jos hänellä on
yksin tai aviopuolisonsa kanssa osakeomis-
tuksensa perusteella yli puolet äänistä.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovel-

letaan myös 15 §:ssä säädetyt edellytykset
täyttävään luovutuksensaajaan, joka hankkii
maatilan omistukseensa perustettavan osake-
yhtiön lukuun. Luovutuksensaajan tulee täl-
löin antaa 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut
sitoumukset perustettavan yhtiön lukuun.
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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
momentissa tarkoitettu yhtiöosuuden tai osak-
keiden luovuttaminen voi tapahtua kauppana
tai lahjana.
Jos luopujana on 6 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettu henkilö, luovutuksena
pidetään myös lesken ja perillisten välistä
ositusta ja perinnönjakoa.
Edellä 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu
luovutus vuokraamalla voi tapahtua vähintään
kymmenen vuoden ajaksi tehdyllä vuokraso-
pimuksella.
Jos luopujan tila on porotaloustila tai siihen
verrattava tila, 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu porojen ja tuotantorakennusten sekä
-rakennelmien luovutus voi tapahtua kaup-
pana 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, luo-
vutuksensaajien on sitouduttava pitämään
pellot jakamattomina omistuksessaan ja hal-
linnassaan tässä laissa säädettyjen sitoumus-
ten voimassaoloajan. Sama koskee vuokraa-
malla toteutettua luovutusta. Mitä edellä
säädetään, sovelletaan myös luovutettaessa
pellot yhteisesti aviopuolisoille, vaikka vain
toinen heistä täyttäisi luovutuksensaajaa kos-
kevat edellytykset.

Edellä 19 §:n 1 momentissa ja 21 §:ssä
tarkoitettu luovutus voi tapahtua myös luo-
vutuksensaajalle ja hänen aviopuolisolleen
yhdessä. Tällöin aviopuolisoista toisen on
täytettävä kaikki ehdot ja molempien on
sitouduttava yhdessä puolisonsa kanssa pitä-
mään omistuksessaan sellainen määrä osak-
keita, että luovutuksensaajilla yhdessä on
määräämisvalta 19 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
ehdot täyttäville luovutuksensaajille erikseen
viljeltäviksi,
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 erikseen
luovutettuna luovutuksensaajien esittämien
selvitysten perusteella 15 §:ssä tarkoitetulla
tavalla taloudellisesti elinkelpoinen; tai
2) jos erikseen luovutettavilla maatiloilla

on tuotantosuunta huomioon ottaen tarpeel-
liset tuotantorakennukset ja kultakin erikseen
luovutettavalta maatilalta saatavan yritystulon
voidaan arvioida olevan viitenä luovutusta
seuraavana kalenterivuotena vähintään kolme
kertaa niin suuri kuin elinkelpoiselta maati-
lalta 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa edelly-
tetään.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun

maatilan yritystulon laskemiseen ja arvioin-
tiin noudatetaan soveltuvin osin, mitä maa-
tilan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioin-
nista 15 §:n nojalla valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään. Edellä tarkoitetun maatilan
yritystulon vähimmäismäärästä ja yritystu-
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losta tehtävistä vähimmäispoistojen määrästä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Erikseen luovutettavan maatilan luovu-
tuksensaajan on esitettävä eläkelaitokselle
selvitys 1 momentin 2 kohdassa säädetyn
edellytyksen 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
tarkoitettu luovutus voi tapahtua useammalle
kuin yhdelle luovutuksensaajalle, jos kullekin
luovutuksensaajalle luovutuksen seurauksena
muodostuu vähintään 150 poron porokarja.

26 §

Luopumisen kohteena oleva maatila ja sal-
litut 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 maa-
tilan talousrakennukset; ja
2) omassa taloudessa tarvittavien puutarha-
ja kasvitarhatuotteiden viljelemistä tai asuin-
rakennuksen rakentamista varten peltoalue,
joka saa olla enintään 10 prosenttia luopu-
misen kohteena olevasta peltoalasta, ei kui-
tenkaan suurempi kuin yksi hehtaari.

27 §

Luopujan velvollisuus luopua kaikesta pelto-
maasta

Jos luopuja yksin tai yhdessä aviopuoli-

sonsa kanssa taikka luopujan aviopuoliso
omistaa useampia maatiloja, on niiden kaik-
kien peltomaasta luovuttava tässä laissa sää-
detyin tavoin. Jos luopuja tai hänen aviopuo-
lisonsa omistaa luopumisen kohteena olevan
maatilan lisäksi ainoastaan osuuden muusta
maatilasta, ei tämän maatilan muilta osaomis-
tajilta edellytetä peltomaasta luopumista.
Luopujan ja hänen aviopuolisonsa on kuiten-
kin lopetettava maatalouden harjoittaminen
omaan tai yhteiseen lukuun myös tällaisella
tilalla.
Jos 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa

tarkoitettu 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
hänen 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 maa-

talousyrittäjälle 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 luopu-
misen 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 hoi-
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dosta tai opiskelun ajalta annetun lain
(644/2003) mukaista etuutta. Edellä mainit-
tujen 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
oteta huomioon sellaista oikeutta eläkkee-
seen, joka perustuu maatalousyrittäjän työ- tai
virkasuhteeseen taikka muuhun kuin maata-
lousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuun yrittä-
jätoimintaan.
Perusmäärään sovelletaan, mitä työntekijän
eläkelain 80 §:ssä säädetään työkyvyttömyys-
eläkkeen määrittämisestä entisin perustein,
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 sää-
detään maatalousyrittäjien eläkelain muutta-
misesta annetun lain (637/2003) voimaantu-
losäännöksen 10 momentissa. Perusmäärä
tarkistetaan yleisten palkka- ja hintatasossa
tapahtuneiden 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
ei kuitenkaan oteta huomioon täyden työky-
vyttömyyseläkkeen suuruisena työntekijän

eläkelain 74 §:ssä luetelluista etuuksista tai
valtion varoista suoritettavasta eläkkeen kor-
vaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoi-
dosta tai opiskelun ajalta annetun lain perus-
teella karttunutta eläkettä tai etuutta. Muilta
osin perusmäärään sovelletaan, mitä 29 §:n 2
ja 4 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu maatalous-

yrittäjien eläkelain mukainen osatyökyvyttö-
myyseläke muutetaan luopumistuen perus-
määräksi siitä ajankohdasta lukien, kun luo-
pumistukea aletaan tämän lain 38 §:n mukai-
sesti maksaa. Maatalousyrittäjien eläkelain
mukaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen mak-
saminen lakkaa edellä mainitusta ajankoh-
dasta 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 25 b §:ssä sääde-
tään eläkkeen määrän suhteuttamisesta Suo-
messa asuttuun aikaan. Täydennysosaa mää-
rättäessä otetaan tulona huomioon
kansaneläkelain 26 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua eläkettä tai korvausta vastaava ulko-
mailta maksettava jatkuva eläke tai korvaus.
Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan,

mitä kansaneläkelaissa säädetään eläkkeen
määräytymisestä puolisoille myös silloin, kun
kysymys on tämän lain 5 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista henkilöistä. Täydennysosaan ei
kuitenkaan sovelleta kansaneläkelain 28 §:n 1
momenttia. Sen jälkeen kun luopumistuki on
myönnetty, täydennysosan määrää tarkiste-
taan vain kansaneläkelain 32 a §:n 3 momen-
tissa tarkoitettujen perhesuhteiden muutosten
johdosta.
Täydennysosa tarkistetaan indeksillä siten

kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa
(456/2001) säädetään.
Luopumistukeen liitetään kansaneläkelain

29 §:ssä tarkoitettu lapsikorotus pykälässä
säädetyin edellytyksin.
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7 luku

Luopumistuen hakeminen ja päätökset

32 §

Luopumistuen hakeminen

Luopumistukea voi hakea aikaisintaan
vuotta ennen 8 §:n 1 momentissa säädetyn iän
saavuttamista. Hakemuksen tekemisen jäl-
keen luopuminen voi tapahtua jo ennen 8 §:n
1 momentissa säädetyn iän saavuttamista.
Luopumistukea suoritetaan kuitenkin aikai-
sintaan 38 §:ssä säädetystä ajankohdasta lu-
kien.
Hakijan on liitettävä allekirjoittamaansa
hakemukseen osapuolten allekirjoittama luo-
vutuskirjan luonnos tai esisopimus sekä
15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 16 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tai 17 §:n 2 momentissa
sekä tarvittaessa 15 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu luovutuksensaajan allekirjoittama sitou-
mus ehdollista päätöstä varten. Jos luopumi-
nen tapahtuu 18—21 §:ssä säädetyin tavoin,
on hakemukseen liitettävä lisäksi yhtiön sekä
15 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän luo-
vutuksensaajan allekirjoittamat edellä maini-
tuissa lainkohdissa tarkoitetut sitoumukset
sekä asiakirjat, joilla osoitetaan sitoumuksen
antajan nimenkirjoitusoikeus ja oikeus si-
toumuksen antamiseen. Hakemukseen on
myös liitettävä 23 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettu luovutuksensaajan aviopuolison
allekirjoittama sitoumus.
Luopumistukea on haettava ja 2 momen-
tissa tarkoitetut sitoumukset annettava eläke-
laitoksen 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 olevan
maatilan taloudellisesta elinkelpoisuudesta

sekä ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvin-
vointia koskevien vaatimusten noudattami-
sesta.
Jos luopujana on 6 §:n 2 momentissa

tarkoitettu 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 tai 20 §:ssä

säädetyin tavoin, on eläkelaitokselle toimitet-
tava avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiö-
sopimus sekä 18 §:ssä tarkoitetussa luovutuk-
sessa selvitys siitä, että muut yhtiömiehet
suostuvat luopujan suunnittelemaan yhtiö-
osuuden luovuttamiseen, ellei kyseisen yhtiön
yhtiösopimuksesta muuta johdu.
Eläkelaitos voi edellyttää hakemukseen

liitettäväksi muitakin hakemuksen ratkaise-
miseksi tarpeellisia selvityksiä.

34 §

Hakemuksen vireilletulo

Luopumistukihakemus ja 15—21 §:ssä,
23 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 33 §:ssä
tarkoitetut asiakirjat ja sitoumukset on toimi-
tettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle, jonka alueella maatilan talouskes-
kus sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaisen on toimitettava hakemusasiakirjat
lausuntoineen luopumistuen saamisen edelly-
tyksistä eläkelaitokselle. Hakemuksen katso-
taan tulleen vireille sinä päivänä, jona se on
saapunut kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle. Hakemuksen saapumispäivästä
säädetään tarkemmin hallintolain (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.
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Hakemuksen vastaanottanut kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomainen, työvoima- ja
elinkeinokeskus tai eläkelaitos voi pyytää
tuen hakijaa toimittamaan kohtuullisen mää-
räajan kuluessa asian ratkaisemiseksi tarpeel-
lista lisäselvitystä. Kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen ja työvoima- ja elinkeinovi-
ranomaisen on toimitettava hakemus ja siihen
mahdollisesti saatu lisäselvitys viipymättä
eläkelaitoksen ratkaistavaksi.
Jollei tuen hakija toimita tarpeellista lisä-
selvitystä 3 momentissa tarkoitetulle lisäsel-
vityksen pyytäjälle kohtuullisessa määrä-
ajassa, eläkelaitos voi jättää hakemuksen
tutkimatta tai ratkaista sen ilman lisäselvi-
tystä.

35 §

Lausunnot

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on annettava eläkelaitokselle lausuntonsa
siitä, täyttyvätkö luopumistuen saamisen
edellytykset.
Jos eläkelaitos katsoo, että kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisen lausunto on sel-
västi tulkinnanvarainen, eläkelaitos voi lisäksi
pyytää hakemuksesta työvoima- ja elinkeino-
keskuksen lausunnon. Jos luopujana on po-
rotalouden harjoittaja, eläkelaitos voi pyytää
hakemuksesta myös Paliskuntain yhdistyksen
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-
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
tarkoitettu luopuminen sekä toimitettava elä-
kelaitokselle luonnosta tai esisopimusta vas-
taava lopullinen luovutuskirja tai niiden jäl-
jennös kahdentoista kuukauden kuluessa pää-
töksen antamisesta. Ehdollinen päätös rau-
keaa, jos luopumista ei ole toteutettu määrä-
ajassa.
Jos hakemus ratkaistaan 2 momentissa

säädetyin tavoin ehdollisena, pidetään 7 §:ssä
tarkoitettua edellytystä arvioitaessa luopumis-
hetkenä sitä ajankohtaa, jona luopumistukea
on haettu. Ehdollisella päätöksellä ilmoitetaan
arvio luopumistuen määrästä pitäen tuen
alkamisajankohtana sen kalenterikuukauden
alkua, jonka aikana ehdollinen päätös anne-
taan.

37 §

Päätös luopumistuen määrästä

Luopumisen tapahduttua eläkelaitoksen on
tarvittavat selvitykset saatuaan vahvistettava
valituskelpoisella päätöksellä luopumistuen
määrä noudattaen, mitä 29—31 §:ssä sääde-
tään.
Edellä 1 momentissa säädettyä noudate-

taan myös osatyökyvyttömyyseläkkeen muut-
tuessa luopumistueksi.

38 §

Luopumistuen maksaminen

Luopumistukea suoritetaan asianomaista
luopumistapaa koskevasta 4 §:n 3 momen-
tissa 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 maa-

talouden 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;
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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 omis-
tusoikeus sekä 15 ja 18—21 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa myös tuotantorakennusten
ja -rakennelmien hallinta on siirtynyt luovu-
tuksensaajalle;
6) luovutuksensaaja on ryhtynyt täyttä-
mään 15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 16 §:n
1 momentin 5 kohdassa ja 17 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua sitoumustaan;
7) 18—21 §:ssä tarkoitetuissa luovutuk-
sissa luovutuksensaaja on esittänyt selvityk-
sen siitä, että hän toimii sanotuissa lainkoh-
dissa tarkoitetuissa yhtiöissä vastuunalaisena
yhtiömiehenä tai että hänellä on määräysvalta
osakeyhtiössä ja että hän on ottanut maata-
lousyrittäjien eläkelain mukaisen vähimmäis-
eläketurvaa koskevan vakuutuksen toimin-
nastaan luopumisen kohteena olevalla maa-
tilalla;
8) 18—21 §:ssä tarkoitetuissa luovutuk-
sissa 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 maksa-
misen 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.

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 luopumistuen
maksu pysyvästi lakkaa ilmoitettua aikaisem-
min, eläkelaitoksen on niin ikään ilmoitettava
asiasta luovutuksensaajalle.
Siinä tapauksessa, että hakemus hylätään

sen jälkeen, kun luopuminen on 4 §:ssä
tarkoitetulla tavalla tapahtunut, 15—21 §:ssä
tai 23 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun
sitoumuksen antaneelle luovutuksensaajalle
ja 18—21 §:ssä tarkoitetulle yhtiölle on pää-
töksen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen il-
moitettava, ettei annettu sitoumus sido häntä
eikä yhtiötä.

41 §

Eläkkeen saaminen ja karttuminen luopumis-
tukiajalta

Siltä ajalta, jolta luopujalle suoritetaan
luopumistukea, ei sen saajalla ole oikeutta
saada eläkettä maatalousyrittäjien eläkelaissa
tarkoitetun yrittäjätoiminnan perusteella.
Luopumistuen saaminen ei kuitenkaan estä
eläkeoikeuden syntymistä työ- tai virkasuh-
teen taikka muun kuin maatalousyrittäjien
eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan pe-
rusteella.
Luopuja ei voi kartuttaa eläkettä maata-

lousyrittäjien eläkelain nojalla siltä ajalta,
jolta hänelle suoritetaan luopumistukea. Luo-
puja ei voi luopumisen tapahtumisen jälkeen
kartuttaa eläketurvaa maatalousyrittäjien elä-
kelain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maa-
tilatalouden harjoittajana tai poronomistajana
myöskään siltä ajalta, jolta luopumistuen
suorittaminen ei ole vielä alkanut siitä syystä,
etteivät 38 §:ssä säädetyt edellytykset tai
jokin niistä täyty.
Kun luopumistukea on alettu suorittaa

38 §:n perusteella, luopumistuen saajalle kart-
tuu muusta kuin maatalousyrittäjien eläkelain
mukaisesta ansiotyöstä eläkettä sen mukaan,
mitä säädetään työntekijän eläkelain 3 §:ssä
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tarkoitetuissa työeläkelaeissa eläkkeen aikana
tehdystä työstä.

42 §

Luopumistuen perusmäärän muuttuminen
vanhuuseläkkeeksi

Luopumistuen perusmäärä muuttuu saman
suuruiseksi maatalousyrittäjien eläkelain mu-
kaiseksi 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 eläk-
keen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen
hoidosta tai opiskelun ajalta annetun lain
perusteella; ja
2) sellainen maatalousyrittäjien eläkelain
nojalla karttunut eläke, jota ei ole luopumis-
hetkellä tämän lain säännösten mukaan tullut
ottaa huomioon luopumistuen perusmäärää
määritettäessä.
Perusmäärän muuttuessa vanhuuseläk-
keeksi sovelletaan myös, mitä työntekijän
eläkelain 82 ja 83 §:ssä säädetään elinaika-
kertoimesta.
Perusmäärän muuttuessa 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla vanhuuseläkkeeksi, elä-
kelaitos voi myöntää hakemuksesta eläkkeen-
saajalle työ- tai virkasuhteen tai muun kuin
maatalousyrittäjien eläkelain perusteella har-
joitetun yrittäjätoiminnan perusteella karttu-
neen vanhuuseläkkeen aikaisintaan 1 momen-
tissa tarkoitetusta ajankohdasta lukien.
Jos luopuja ei ole lopettanut tai vähentänyt
muita ansiotöitään niin, että luopumistuen
perusmäärän maksaminen olisi aloitettu,
1 momentissa tarkoitetun maatalousyrittäjien
eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen maksa-
misen aloittamista voidaan luopujan hake-
muksesta lykätä, jos hakemus tehdään ennen
kuin luopuja täyttää 63 vuotta. Tällöin maa-
talousyrittäjien eläkelain mukainen van-
huuseläke myönnetään erillisestä hakemuk-
sesta. Vanhuuseläke määräytyy 1—4 momen-
tissa tarkoitetuin tavoin hakemusta seuraavan
kuukauden alusta.

43 §

Luopumistuen täydennysosan maksamisen
lakkaaminen

Luopumistuen täydennysosaa maksetaan
siihen saakka, kunnes luopuja täyttää
65 vuotta.
Täydennysosaa maksetaan 42 §:ssä tarkoi-

tetun maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen
vanhuuseläkkeen lisäksi, jollei 3 ja 4 mo-
mentista muuta johdu.
Jos luopumistuen saajalle myönnetään kan-

saneläkelain 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 niiden voimaanpanosta annettujen lakien
mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksi-
löllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, van-
huuseläke tai varhennettu vanhuuseläke, luo-
pumistuen täydennysosa lakkautetaan. Mitä
edellä säädetään, sovelletaan myös työnteki-
jäin eläkelain (395/1961), jäljempänä vuoden
1961 työntekijäin eläkelaki, 8 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettujen lakien tai eläkesäännön
mukaisiin vastaaviin eläkkeisiin.
Jos luopumistuen saajalle myönnetty 3 ja

4 momentissa tarkoitettu eläke lakkaa, täy-
dennysosan 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 maatalous-
yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoi-
mintansa perusteella oikeus saada tämän lain
29 tai 30 §:n mukaisen perusmäärän suuruista
täyttä työkyvyttömyyseläkettä.
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45 §

Luopumistuen maksun keskeyttäminen

Luopumistukea ei makseta kalenterikuu-
kaudelta, jonka aikana luopumistuen saaja on
ansiotyössä ja ansaitsee vähintään 523,61
euroa 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
luopumistuen saajalle.
Luopumistuen maksaminen aloitetaan uu-
delleen välittömästi, kun eläkelaitos on saanut
tiedon keskeytyksen aiheuttaneen syyn pois-
tumisesta. Luopumistuen saajan on ilmoitet-
tava siitä kirjallisesti eläkelaitokselle. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
menettelystä silloin, kun keskeytettyä luopu-
mistukea ryhdytään uudelleen maksamaan.
Luopumistukea ei kuitenkaan makseta takau-
tuvasti kuutta kuukautta pidemmältä ajalta
ennen ilmoitusta.

8 luku

Sitoumusvelvoitteiden täyttäminen ja
ilmoitusvelvollisuus

46 §

Luopumistuen lakkauttaminen

Luopumistuki lakkautetaan, jos luopuja
ryhtyy harjoittamaan maataloutta tai metsä-
taloutta vastoin 12 ja 13 §:ssä säädettyä
kieltoa.

Jos luopujan 1 momentissa tarkoitettua
toimintaa tai sitoumuksen laiminlyöntiä on
pidettävä vähäisenä taikka jos tällaiselle
toiminnalle tai laiminlyönnille on ollut ole-
massa muu erityinen syy, voidaan luopumis-
tuki lakkauttaa määräajaksi taikka päättää,
että luopumistuki maksetaan entisen suurui-
sena. Täydennysosa voidaan lakkauttaa myös
osaksi.
Luopumistuki voidaan lakkauttaa siitä lu-

kien, kun 1 momentissa tarkoitettuun toimin-
taan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui.

47 §

Sitoumuksen täyttämisen keskeyttäminen

Luovutuksensaajalla on oikeus keskeyttää
15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 16 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa ja 17 §:n 2 momentissa
tarkoitetun sitoumuksensa täyttäminen ase-
velvollisuutensa 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 mo-
mentin 1 kohdassa, 20 §:n 1 momentin 1
kohdassa sekä 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa
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 korvaa-
maan eläkelaitokselle luopumistuen pääoma-
arvo, joka määrätään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön eläkelaitoksen hakemuksesta anta-
malla päätöksellä vahvistettujen perusteiden
mukaan.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös

18—21 §:ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa
ja yhtiötä. Lain 15 §:ssä säädetyt ehdot
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täyttävä luovutuksensaaja sekä 18—21 §:ssä
tarkoitettu yhtiö vastaavat yhteisvastuullisesti
luopumistuen pääoma-arvon korvaamisesta,
jos 15 §:n 1 momentin 4, 5 tai 6 kohdassa
tarkoitettua sitoumusta ei täytetä.
Jos sitoumuksen laiminlyöntiä on pidettävä
vähäisenä tai painavat kohtuusnäkökohdat
sitä muutoin puoltavat, eläkelaitos voi kui-
tenkin päättää, että luopumistuen pääoma-
arvo jätetään osaksi tai kokonaan perimättä.
Jos 16 §:ssä tarkoitetut luovutuksensaajat to-
teuttavat tämän lain mukaisen sukupolven-
vaihdoksen, jonka yhteydessä 16 §:n mukai-
nen sitoumus siirretään sukupolvenvaihdok-
sessa tilanpidon jatkajan täytettäväksi, luopu-
mistuen pääoma-arvo jätetään kokonaan pe-
rimättä.
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 anta-
mansa 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
työntekijän eläkelain 92 ja 93 §:ssä tarkoitettu
ensisijainen etuus;
2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saa-
tava 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
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
asetetussa kohtuullisessa määräajassa, joka ei
saa olla kuukautta lyhyempi, eläkelaitos voi
päättää, että luopumistuen suorittaminen kes-
keytetään, 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
eläkelaitokselta sitova ennakkopäätös siitä,
aiheuttaako saajan suunnittelema toimenpide
luopumistuen maksun keskeyttämisen 45 §:n
mukaan tai lakkauttamisen 46 §:n mukaan.
Luovutuksensaajalla on oikeus saada elä-

kelaitokselta sitova ennakkopäätös siitä, onko
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saajan aikoma menettely katsottava 47 §:ssä
tarkoitetuksi sitoumuksen keskeyttämiseksi
tai 48 §:ssä tarkoitetuksi toimenpiteeksi ja
mitä seuraamuksia menettely 47 tai 48 §:n
mukaan aiheuttaa.
Ennakkotietohakemuksessa on esitettävä
yksilöity kysymys ja sen ratkaisemiseksi
tarvittava selvitys. Ennakkotietoa ei anneta,
jos hakemus asiassa on vireillä tai viranomai-
nen tai eläkelaitos on ratkaissut asian.
Ennakkotietoa koskeva päätös on voimassa
vuoden sen antamisesta lukien. Se sitoo
eläkelaitosta 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 oikeus,
eläkelaitoksen on perittävä aiheettomasti
maksettu luopumistuki takaisin. Aiheetto-
masti maksettu luopumistuki voidaan jättää
osittain tai kokonaan takaisin perimättä, jos
tämä katsotaan kohtuulliseksi ja tuen maksa-
misen ei ole katsottava johtuneen tuen saajan
tai hänen edustajansa vilpillisestä menette-
lystä tai jos takaisinperittävä määrä on vä-
häinen.
Jos luopumistukea ei olisi saanut maksaa
luopumistuen saajalle 45 §:n 1 momentin
perusteella, eläkelaitoksen on perittävä ai-
heettomasti maksettu luopumistuki takaisin
noudattaen kuitenkin, mitä tässä ja 3 momen-
tissa säädetään. Eläkelaitos voi erityisestä
syystä luopua takaisinperinnästä, jos luopu-
mistukea ei ole perittävä takaisin kolmea
kuukautta pidemmältä 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
ansiotulorajan 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 aiheetta
maksettu eläke kuitata kokonaisuudessaan
luopujalle samalta ajanjaksolta maksettavaksi
tulevasta luopumistuen perusmäärästä.

55 §

Aiheettomasti maksetun luopumistuen kuit-
taaminen

Aiheettomasti maksettu luopumistuki saa-
daan periä takaisin myös kuittaamalla se
vastaisuudessa maksettavista luopumistu-
kieristä. Kulloinkin suoritettavasta luopumis-
tukierästä ei saa tuensaajan suostumuksetta
kuitenkaan vähentää enempää kuin kuudesosa
siitä luopumistukierän osasta, joka jää jäljelle
sen jälkeen kun luopumistukierästä on toimi-
tettu ennakkoperintälain (1118/1996) mukai-
nen ennakonpidätys.
Samoin rajoituksin voidaan aiheettomasti

maksettu luopumistuki periä takaisin kuittaa-
malla se vastaisuudessa maksettavista maa-
talousyrittäjien eläkelain mukaisista työky-
vyttömyys- tai vanhuuseläkkeen eristä.

56 §

Vanhentumissäännökset

Päätös aiheettomasti maksetun luopumis-
tuen takaisinperinnästä on tehtävä viiden
vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien.
Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saa-
tava vanhentuu viiden vuoden kuluttua pää-
töksen antamisesta, jollei vanhentumista ole
sitä ennen katkaistu. Takaisinperintäpäätök-
sellä vahvistetun saatavan vanhentuminen
katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta
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annetun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä
säädetään. Vanhentumisajan katkaisemisesta
alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika.
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 vakuutusoi-
keus. Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta anne-
tussa laissa (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 pää-
tökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä
laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.

58 §

Muutoksenhakuaika ja menettelysäännökset

Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä
päivästä lukien, jona asianosainen on saanut
tiedon eläkelaitoksen tai työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seit-
semäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona
päätös on postitettu hänen ilmoittamaansa
osoitteeseen, jos muutoksenhaun yhteydessä
ei muuta näytetä.
Asianosaisen on toimitettava valituskir-

jelmä 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.
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 poista-
minen

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 työntekijän
eläkelain 138 §:ssä säädetään.
Lainvoimaisen päätöksen oikaisuun uuden

selvityksen perusteella sovelletaan, mitä työn-
tekijän eläkelain 139 §:ssä säädetään.
Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen so-

velletaan, mitä työntekijän eläkelain 140 §:ssä
säädetään. Jos eläkelaitos tekee päätöksen
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi
keskeyttää luopumistuen maksamisen tai
maksaa sen vaatimuksensa mukaisena siihen
asti, kunnes asia on uudelleen ratkaistu.
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61 §

Vakuutettujen edustajat

Maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla
määrätyt työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan jäsenet toimivat maatalousyrit-
täjien eläkelain mukaan vakuutettujen edus-
tajina myös tätä lakia sovellettaessa.

62 §

Päätöksen täytäntöönpano

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksen-
hausta 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 met-
sätalousministeriö sekä eläkelaitos.

64 §

Lain toimeenpano Ahvenanmaan maa-
kunnassa

Tämän lain mukaan työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle kuuluvien tehtävien hoitami-
sesta Ahvenanmaan maakunnassa vastaa Ah-
venanmaan lääninhallitus.

65 §

Valvonnan järjestäminen

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa luo-
pumistuen käytön valvonnasta. Ministeriöllä
on oikeus ohjata ja valvoa eläkelaitoksen

toimintaa siltä osin kuin se suorittaa tässä
laissa tarkoitettuja tehtäviä.
Eläkelaitoksen on tukijärjestelmää toi-

meenpannessaan huolehdittava, ettei tukea
makseta sitoumusten vastaisesti. Eläkelaitok-
sen on järjestettävä toimintansa niin, että
maa- ja metsätalousministeriö voi valvoa tuen
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

velvollinen korvauksetta esittämään tarkas-
tuksen suorittajalle ne asiakirjat, joilla tarkoi-
tetaan myös automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla tai muulla tavalla luotua tai säilytettyä
vastaavaa aineistoa, jonka avulla voidaan
todeta, ovatko tuen myöntämisen ja maksa-
misen edellytykset täyttyneet ja onko annet-
tuja sitoumuksia noudatettu. Tuen saaja ja
sitoumuksen antaja on muutoinkin velvolli-
nen avustamaan tarkastuksessa. Tarkastuksia
suorittavalla on oikeus valvontatehtävän edel-
lyttämässä laajuudessa tarkastaa sitoumuk-
senalaiset alueet sekä tuotanto- ja talousra-
kennuksia. Tarkastusta ei saa suorittaa koti-
rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

67 §

Lain toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset

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

päätöksellään eläkelaitoksen hakemuksesta
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ne perusteet, joiden mukaan lasketaan 1
momentissa 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 salassa-
pito

68 §

Sovellettavat säännökset

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettua lakia (621/1999), jäljempänä julkisuus-
laki, sovelletaan eläkelaitoksen asiakirjojen ja
toiminnan julkisuuteen siltä osin kuin eläke-
laitos käyttää julkisuuslain 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua julkista valtaa, jollei tässä tai
muussa laissa toisin säädetä.
Myös silloin, kun kysymys ei ole julki-
suuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun jul-
kisen vallan käytöstä, sovelletaan eläkelai-
toksessa tämän lain toimeenpanoon liittyvissä
asioissa julkisuuslain:
1) asiakirjasalaisuutta koskevaa 22 §:ää;
2) vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttö-
kieltoa koskevaa 23 §:ää;
3) salassapidettäviä asiakirjoja koskevia
22—24 §:ää; ja
4) asiakirjan salassapitämistä koskevan
velvollisuuden sekä 23 §:ssä säädetyn vaiti-
olovelvollisuuden 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 rekis-
teriviranomaiselta sekä paliskunnilta ja Palis-

kuntain yhdistykseltä tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien
toimeenpanossa siten kuin maatalousyrittä-
jien eläkelain 19 b §:n 2 ja 3 momentissa
säädetään.
Eläkelaitoksella on oikeus saada salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saamista
koskevien säännösten estämättä Eläketurva-
keskukselta maksutta tämän lain nojalla kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisuun vaikutta-
vat välttämättömät tiedot.
Eläkelaitoksella on oikeus yksittäistapauk-

sessa käyttää tämän lain mukaista asiaa
käsitellessään muiden maatalousyrittäjien elä-
kelain 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 tarkoitettuja yh-
tiöitä.
Valvontatehtävän täytäntöönpanoa varten

eläkelaitoksella on oikeus yhdistää ja käsitellä
1—3 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja.
Luopujia ja muita sitoumuksen antajia kos-
kevia yhdistettyjä tietoja voidaan säilyttää
enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun luo-
pujan 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 muutoksenhakueli-
mellä on oikeus salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien säännösten
estämättä saada tietoja vakuuttamis-, eläke-
tai muun etuusasian ratkaisemiseksi sekä
lakisääteisten tehtävien toimeenpanoa varten
siten kuin työntekijän eläkelain 198 §:ssä
säädetään.
Maa- ja metsätalousministeriöllä, työ-

voima- ja elinkeinokeskuksella sekä kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisella on oikeus
saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon
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saamista koskevien säännösten estämättä elä-
kelaitokselta luopumistuen saajaa ja si-
toumuksen antajaa koskevat ne tiedot, jotka
ovat välttämättömiä 65 ja 66 §:ssä säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi. Maa- ja metsätalous-
ministeriöllä on oikeus saada tietoja kaikista
luopumistuen saajista ja sitoumuksen anta-
jista. Työvoima- ja elinkeinokeskuksella sekä
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella on
oikeus saada tietoja niistä tuensaajista ja
sitoumuksen antajista, jotka ovat antaneet
sitoumuksen asianomaisen viranomaisen toi-
mialueella sijaitsevasta maatilasta.
Edellä 2 momentissa säädettyjen viran-
omaisten oikeuteen yhdistää eläkelaitokselta
ja muilta viranomaisilta saamiaan tuen käytön
ja sitoumusten noudattamisen valvomiseksi
välttämättömiä henkilötietoja sovelletaan,
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
sekä 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
voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.

72 §

Työnantajan velvollisuus antaa tietoja

Työnantajalla on velvollisuus antaa tietoja
työntekijän työskentelystä, työolosuhteista tai
muista vastaavista seikoista käsiteltävänä ole-
van 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-
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 ryhmälisä-
eläketurvaa sekä rikosten ja väärinkäytösten
selvittämistä varten samoin kuin tietojen
antamisesta viranomaiselle. Samoin luopu-
mistukeen sovelletaan, mitä työntekijän elä-
kelain 208 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään
tietojen 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 tarkoi-
tetut tiedot siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädetään. Maa- ja met-
sätalousministeriöllä sekä työvoima- ja elin-
keinokeskuksella on oikeus saada eläkelai-
tokselta tieto luopumistuen saajan ja hänen
puolisonsa sekä sitoumuksen antajan ja hänen
puolisonsa henkilötunnuksesta sekä yhteys-
tiedoista.

74 §

Rekisteri-ilmoitukset Eläketurvakeskukselle

Eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa
Eläketurvakeskukselle luopumistuen alkami-
sesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on
myös annettava Eläketurvakeskukselle muita
luopumistukea koskevia tarpeellisia tietoja.

75 §

Tietojen maksuttomuus

Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja
tämän lain mukaisella muutoksenhakueli-
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mellä on oikeus saada maksutta ne tiedot,
jotka niillä on tämän lain mukaan oikeus
saada. Jos tiedot tarvitaan tietyssä muodossa
ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olen-
naisia lisäkustannuksia, kustannukset on kui-
tenkin 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
sisältö 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 koneel-
lisesta allekirjoittamisesta, 112 §:n 1 momen-
tissa eläkkeen maksamisesta, 113 §:n 2 ja
3 momentissa eläkkeen maksamisen keskeyt-
tämisestä ja eläkkeen lakkauttamisesta eläk-
keensaajan todennäköisen kuoleman joh-
dosta, 115 ja 116 §:ssä viivästyskorotuksen

suorittamisesta eläkkeen maksamisen viiväs-
tymisen johdosta, 119 §:n 1 ja 2 momentissa,
120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa sekä 121 ja
122 §:ssä eläkkeen maksamisesta Kansanelä-
kelaitokselle, työttömyyskassalle tai sosiaali-
huoltolain (710/1982) 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 hal-
lituksen 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 jäsen-
ten 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

asiakirjan perusteella annettavassa asiakir-
jassa 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 jä-
tetty 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.
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14 luku

Voimaantulo

81 §

Lain voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

82 §

Voimaantulosäännökset

Tätä lakia sovelletaan, jos 4 §:ssä tarkoi-
tettu luopuminen tapahtuu 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeis-
tään 31 päivänä joulukuuta 2010. Jos luopu-
minen on tapahtunut maatalousyrittäjien luo-
pumistuesta annetun lain (1293/1994) 15 §:n
mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2006, oikeus luopumistukeen määräytyy si-
ten, kuin mainitussa laissa säädetään.
Tämän lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettua 57 vuoden vähimmäisikää sovel-
letaan, jos 4 §:ssä tarkoitettu luopuminen
tapahtuu aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta
2007, mutta kuitenkin viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2008. Edellä 8 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitettua 60 vuoden vähim-
mäisikää sovelletaan, jos 4 §:ssä tarkoitettu
luopuminen tapahtuu 1 päivänä tammikuuta
2009, mutta viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2010.
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 päivästä tammikuuta
2007. Vanhentumisaikaa laskettaessa otetaan
huomioon myös ennen tämän lain voimaatu-
loa 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
3 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
osakkaaseen sekä vuonna 1955 tai sitä aikai-
semmin syntyneeseen 9 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun maatalousyrittäjän leskeen. Luo-
pumistukea ei kuitenkaan suoriteta tässä
momentissa tarkoitetuille luopujille 56 vuo-
den iän täyttämistä edeltävältä ajalta.
Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin

3 kohdassa säädetään luopujan vähim-
mäisiästä luovutettaessa maatilan peltomaan
omistusoikeus lisämaaksi muulle kuin 8 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle henki-
lölle, vuosina 2009 ja 2010, vuonna 1951 tai
sitä aikaisemmin syntyneellä luopujalla luo-
pumistuen saamisen edellytyksenä on, että
luopuja on luopumisen tapahtuessa täyttänyt
57 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 52 vuotta. Mitä edellä
säädetään, sovelletaan myös 9 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuun maataloutta yhtymän lu-
kuun harjoittaneeseen yhtymän nuorempaan
osakkaaseen sekä vuonna 1956 tai sitä aikai-
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semmin syntyneeseen 9 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun maatalousyrittäjän leskeen. Luo-
pumistukea ei kuitenkaan suoriteta tässä
momentissa tarkoitetuille luopujille 57 vuo-
den 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 aikaisem-
min syntyneellä luopujalla luopumistuen saa-
misen 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 edellytykset
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.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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Lak i

N:o 613

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain
(1293/1994) 7 §:n 4 momentti, 18 §:n 4 momentti, 23 ja 24 §, 25 §:n 3 momentti, 31 §:n
3 momentti, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 1 ja 2 momentti ja 40 §:n 1 momentti,
sellaisina 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
momentti 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
(395/2006) 98 §:ssä säädetään.

23 §
Jos luopumistuen saajalle myönnetään kan-

saneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke,
yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke,
vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke,
luopumistuen täydennysosa lakkautetaan.
Jos luopumistuen saajalle myönnetään

työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen työ-
eläkelakien tai niiden voimaanpanosta annet-
tujen lakien mukainen täysi työkyvyttömyys-
eläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyys-
eläke, vanhuuseläke tai varhennettu van-
huuseläke, luopumistuen täydennysosa lak-
kautetaan. Mitä edellä säädetään, sovelletaan
myös vuoden 1961 työntekijäin eläkelain
(395/1961) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
lakien tai eläkesäännön mukaisiin vastaaviin
eläkkeisiin.
Jos luopumistuen saajalle myönnetty 1 ja

2 momentissa tarkoitettu eläke lakkaa, täy-

HE 34/2006
MmVM 8/2006
PeVL 18/2006
EV 91/2006
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dennysosan maksaminen aloitetaan uudelleen
eläkkeen lakkaamista seuraavan kuukauden
alusta.

24 §
Siltä ajalta, jolta luopujalle suoritetaan
luopumistukea, ei sen saajalla ole oikeutta
saada eläkettä maatalousyrittäjien eläkelaissa
tarkoitetun yrittäjätoimintansa perusteella.
Luopumistuen saaminen ei estä eläkeoikeu-
den syntymistä työ- tai virkasuhteen taikka
muun kuin maatalousyrittäjien eläkelaissa
tarkoitetun yrittäjätoiminnan perusteella.
Luopuja ei voi kartuttaa eläkettä maata-
lousyrittäjien eläkelain nojalla siltä ajalta,
jolta hänelle suoritetaan luopumistukea. Luo-
puja ei voi luopumisen tapahtumisen jälkeen
kartuttaa eläkettä maatalousyrittäjien eläke-
lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maati-
latalouden harjoittajana tai poronomistajana
myöskään siltä ajalta, jolta luopumistuen
suorittaminen ei ole vielä alkanut siitä syystä,
etteivät 22 §:ssä säädetyt edellytykset tai
jokin niistä täyty.
Kun luopumistuen suorittaminen 22 §:n
perusteella 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 takai-
sinperinnästä on voimassa, mitä säädetään
vuoden 1961 työntekijäin eläkelain 4 c §:n
6 momentissa, sellaisena kuin se oli voimassa
työntekijän eläkelain ja työntekijän eläkelain
voimaanpanolain (396/2006) voimaan tul-
lessa. Luopumistuki voidaan periä takaisin
myös kuittaamalla se vastaisuudessa makset-
tavista luopumistukieristä tai maatalousyrit-
täjien eläkelain mukaisen työkyvyttömyys- ja
vanhuuseläkkeen eristä. Takaisinperintäsaata-
van 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
vähäisiä, takaisinperittävän luopumistuen
määrä on suurempi kuin luopumistuen saajan
ansiotyöstään ylityskuukausilta saama ansio-
tulo ja takaisinperinnän kokonaan suoritta-
mista on pidettävä kohtuuttomana.
— — — — — — — — — — — — —

31 §
— — — — — — — — — — — — —
Päätös aiheettomasti maksetun luopumis-

tuen takaisinperinnästä on tehtävä viiden
vuoden kuluessa luopumistuen maksupäi-
västä. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu
saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua
päätöksen antamisesta, jollei vanhentumista
ole sitä ennen katkaistu. Takaisinperintäpää-
töksellä vahvistetun saatavan vanhentuminen
katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta
annetun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä
säädetään. Vanhentumisajan katkaisemisesta
alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika. 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-
sesta Ahvenanmaan maakunnassa vastaa Ah-
venanmaan lääninhallitus.
— — — — — — — — — — — — —

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
annettuun työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen asianosainen saa ha-
kea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta
siten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen
päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän
eläkelain voimaanpanolaissa säädetään.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläke-
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asioiden muutoksenhakulautakunnasta anne-
tussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta
vakuutusoikeuslaissa (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
vuoden 1961 työntekijäin eläkelain 8 g §:ssä
säädetään, sellaisena kuin se oli voimassa
31 päivänä joulukuuta 2006, sekä mitä työn-
tekijän eläkelain 96—100 ja 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,
130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa,
134—140 sekä 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
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.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä
heinäkuuta 2006.

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
tapahtunut aikaisemmin kuin 1 päivänä tam-
mikuuta 2000. Muilta osin 23 §:ää sovelletaan
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 tapahtuneisiin
luopumisiin. Tämän lain 25 §:n 4 momenttia
voidaan soveltaa myös ennen tämän lain
voimaantuloa aiheetta maksettuun luopumis-
tukeen.
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain

voimaanpanolain 9 §:ssä säädetään, tämän
lain 40 §:n 1 momentissa olevaa viittausta
työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelletaan
siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhentu-
misaika on viisi vuotta 1 päivästä tammikuuta
2007 lukien. Niin ikään tämän lain 31 §:n 3
momentissa säädettyä vanhentumisaikaa so-
velletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien.
Edellä tarkoitettuja vanhentumisaikoja lasket-
taessa otetaan huomioon myös ennen tämän
lain voimaantuloa kulunut aika.
Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien

luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994
annetun asetuksen (1583/1994) 28 §.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
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Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

1856 N:o 613



Lak i

N:o 614

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

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,
sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 3 momentti ja 43 §:n 1 momentti laissa 1387/2004, 30 §:n
3 momentti laissa 1390/2004, sekä 40 §:n 1 momentti laissa 1322/2002 ja 40 §:n 2 momentti
laissa 288/1999, 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 (395/1961), jäljempänä vuoden 1961
työntekijäin eläkelaki, 7 g, 8 ja 8 a §:ää,
sellaisina kuin ne olivat työntekijäin eläkelain
muuttamisesta annetun lain (634/2003) voi-
maan tullessa voimassa olleessa laissa. Pe-
rusmäärän yhteensovituksessa ei kuitenkaan
oteta huomioon sellaista vuoden 1961 työn-
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettua peruseläkettä, johon sovelletaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005 voimassa olleita sään-
nöksiä yhteensovituksesta. Perusmäärä tarkis-
tetaan yleisten palkka- ja hintatasossa tapah-
tuneiden muutosten mukaan siten kuin työn-
tekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

21 §
Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle

myönnetään kansaneläkelain mukainen työ-
kyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke,
työttömyyseläke tai varhennettu van-
huuseläke, sukupolvenvaihdoseläkkeen täy-
dennysosa lakkautetaan. Mitä edellä sääde-
tään, sovelletaan myös, jos sukupolvenvaih-
doseläkkeen saajalle myönnetään työntekijän
eläkelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien
tai niiden voimaanpanosta annettujen lakien
mukainen tai vuoden 1961 työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien
tai eläkesäännön mukainen täysi työkyvyttö-
myyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttö-
myyseläke tai varhennettu vanhuuseläke. Jos
sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle myön-
netty edellä tarkoitettu eläke lakkaa, täyden-
nysosan maksaminen aloitetaan uudelleen
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eläkkeen lakkaamista seuraavan kuukauden
alusta.
— — — — — — — — — — — — —

23 §
Sukupolvenvaihdoseläkkeen saaminen ei
estä eläkeoikeuden syntymistä työ- tai virka-
suhteen taikka muun kuin maatalousyrittäjien
eläkelaissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan pe-
rusteella.
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 mainituissa
työeläkelaeissa säädetään eläkkeen aikana
tehdystä työstä.

26 §
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, 24 §:n perusteella aiheettomasti mak-
settu sukupolvenvaihdoseläke voidaan jättää
perimättä takaisin kokonaan tai osittain, jos
yli kolmen kuukauden ajalta tapahtuneet
ansiotulorajan ylitykset ovat olleet määrältään
vähäisiä, takaisinperittävän sukupolvenvaih-
doseläkkeen määrä on suurempi kuin suku-
polvenvaihdoseläkkeen saajan ansiotyöstään
ylityskuukausilta saama ansiotulo ja takaisin-
perinnän kokonaan suorittamista on pidettävä
kohtuuttomana.
— — — — — — — — — — — — —

30 §
— — — — — — — — — — — — —
Päätös aiheettomasti maksetun sukupol-
venvaihdoseläkkeen takaisinperinnästä on
tehtävä viiden vuoden kuluessa sukupolven-
vaihdoseläkkeen maksupäivästä. Takaisinpe-
rintäpäätöksellä vahvistettu saatava vanhen-
tuu viiden vuoden kuluttua päätöksen anta-
misesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen
katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä vahvis-
tetun saatavan vanhentuminen katkeaa siten
kuin velan vanhentumisesta annetun lain
(728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. Tämän

vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa kulua
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden
vuoden vanhentumisaika voi pidentyä siten
kuin velan vanhentumisesta annetun 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 muu-
toksenhakulautakunnalta siten kuin työnteki-
jän eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Tämän lain nojalla
annettuun työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen asianosainen saa ha-
kea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta
siten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen
päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän
eläkelain voimaanpanolaissa (396/2006) sää-
detään.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta anne-
tussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta
vakuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
jäsenet toimivat maatalousyrittäjien eläkelain
mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä
lakia sovellettaessa.
— — — — — — — — — — — — —

43 §
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupol-

venvaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä vuoden 1961 työntekijäin eläke-
lain 8 g §:ssä säädetään, sellaisena kuin se oli
voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006 sekä
mitä työntekijän eläkelain 96—100 ja
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
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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 27 päivänä
heinäkuuta 2006.
Tämän lain 15 §:n 3 momenttia ja 23 §:ää
sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voi-
maantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. Tämän
lain 26 §:n 3 momenttia voidaan soveltaa
myös ennen tämän lain voimaantuloa aiheetta
maksettuun sukupolvenvaihdoseläkkeeseen.
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain

voimaanpanolain 9 §:ssä säädetään, tämän
lain 43 §:n 1 momentissa olevaa viittausta
työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelletaan
siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhentu-
misaika on viisi vuotta 1 päivästä tammikuuta
2007. Niin ikään tämän lain 30 §:n 3 mo-
mentissa säädettyä vanhentumisaikaa sovel-
letaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Edellä
tarkoitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa
otetaan huomioon myös ennen tämän lain
voimaantuloa kulunut aika.
Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien

sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä jou-
lukuuta 1990 annetun asetuksen (1326/1990)
17 §.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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Lak i

N:o 615

luopumiseläkelain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

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 (347/1956)
mukaista työttömyyseläkettä, yksilöllistä var-
haiseläkettä, vähintään kuudeksi kuukaudeksi
myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä tai var-
hennettua vanhuuseläkettä.
— — — — — — — — — — — — —

23 §
— — — — — — — — — — — — —
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin
työntekijän eläkelaissa (395/2006) ja hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

24 §
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-
eläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, mitä
työntekijän eläkelain 98—100 ja 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 §:ssä, 192 §:n 1 momentissa, 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 maatalousyrittäjien elä-
kelain 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 säädetään eläkelaitosten toimival-
lasta, huolehtii eläkehakemuksen ratkaisemi-
sesta, eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen
liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä
maatalousyrittäjien eläkelaitos, milloin eläk-
keen hakija saa eläkettä hakiessaan luopu-
miseläkettä.
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Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä
heinäkuuta 2006.
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain
voimaanpanolain (396/2006) 9 §:ssä sääde-
tään, tämän lain 24 §:n 1 momentissa olevaa
viittausta työntekijän eläkelain 125 ja

126 §:ään sovelletaan siten, että lainkohdissa
tarkoitettu vanhentumisaika on viisi vuotta
1 päivästä tammikuuta 2007. Edellä tarkoi-
tettuja vanhentumisaikoja laskettaessa otetaan
huomioon myös ennen tämän lain voimaan-
tuloa kulunut aika.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
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Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

1861N:o 615

5 895029/98



Lak i

N:o 616

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun

lain (1330/1992) 17 §, 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 289/1999 ja
1326/2002 sekä 37 §:n 1 momentti laissa 1388/2004, seuraavasti:

17 §
Luopumiskorvauksen perusmäärä ja luo-
pumislisä tarkistetaan yleisten palkka- ja
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijän eläkelain
(395/2006) 98 §:ssä säädetään.

22 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos luopumiskorvauksen saajalle myönne-
tään kansaneläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttö-
myyseläke tai varhennettu vanhuuseläke, luo-
pumislisä lakkautetaan. Mitä edellä sääde-
tään, sovelletaan myös, jos luopumiskor-
vauksen saajalle myönnetään työntekijän elä-
kelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien tai
niiden voimaanpanosta annettujen lakien mu-
kainen tai vuoden 1961 työntekijäin eläkelain
8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien tai
eläkesäännön mukainen täysi työkyvyttö-
myyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttö-
myyseläke tai varhennettu vanhuuseläke. Jos
luopumiskorvauksen 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. Takaisinperintäpäätöksellä
vahvistettu saatava vanhentuu viiden vuoden
kuluttua päätöksen antamisesta, jollei van-
hentumista ole sitä ennen katkaistu. Takai-
sinperintäpäätöksellä vahvistetun saatavan
vanhentuminen katkeaa siten kuin velan
vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 10
tai 11 §:ssä säädetään. Tämän vanhentumis-
ajan katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden
vuoden 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 muu-
toksenhakulautakunnalta siten kuin työnteki-
jän eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa
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(586/1996) säädetään. Tämän lain nojalla
annettuun työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen asianosainen saa ha-
kea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta
siten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen
päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän
eläkelain voimaanpanolaissa (396/2006) sää-
detään.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta anne-
tussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta
vakuutusoikeuslaissa (132/2003). Maatalous-
yrittäjien eläkelain 18 §:n nojalla määrätyt
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
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 ja
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 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.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä
heinäkuuta 2006.
Tämän lain 17 §:ää sovelletaan 1 päivästä

tammikuuta 2007 kaikkiin ennen tämän lain
voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin.
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain

voimaanpanolain 9 §:ssä säädetään, tämän
lain 37 §:n 1 momentissa olevaa viittausta
työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelletaan
siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhentu-
misaika on viisi vuotta 1 päivästä tammikuuta
2007. Niin ikään tämän lain 27 §:n 3 mo-
mentissa säädettyä vanhentumisaikaa sovel-
letaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Edellä
tarkoitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa
otetaan huomioon myös ennen tämän lain
voimaatuloa kulunut aika.
Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien

luopumiskorvauksesta 23 päivänä joulukuuta
1992 annetun asetuksen (1468/1992) 19 §.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
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Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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Lak i

N:o 617

kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 26 §:n 1 momentin
5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 724/2001, seuraavasti:

26 §
Kansaneläkettä määrättäessä otetaan huo-
mioon henkilön jatkuvasti saama:
— — — — — — — — — — — — —
5) maatalousyrittäjien eläkelain 6 a §:n tai

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläk-
keestä annetun lain (1317/1990) mukaan
myönnetyn sukupolvenvaihdoseläkkeen pe-
rusmäärä, maatalousyrittäjien luopumiskor-
vauksesta annetun lain (1330/1992) mukaan
myönnetyn luopumiskorvauksen perusmäärä,
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun
lain (1293/1994) sekä maatalouden harjoitta-

misesta luopumisen tukemisesta annetun lain
(612/2006) mukaan myönnetyn luopumistuen
perusmäärä;
kuitenkin siten, että täysimääräisestä kan-

saneläkkeestä vähennetään 50 prosenttia siitä
1—5 kohdassa mainittujen etuuksien yhteis-
määrän osasta, joka ylittää 536 euroa vuo-
dessa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä
heinäkuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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Lak i
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tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain

(557/2005) 2 §:n 5 ja 6 kohta, 3 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §:n 3 momentti, 11 § sekä 19 §:n
1 momentti, sekä
lisätään 2 §:ään uusi 7—10 kohta, 7 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 4 a luku seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
5) kesannointioikeudella tilatukiasetuksen

53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista
viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tu-
kioikeutta;
6) erityistukioikeudella tilatukiasetuksen
47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;
7) perustoimitusoikeudella kullekin vilje-

lijälle määritettyä markkinointivuodelle
myönnettyä oikeutta tuottaa A- ja B-kiintiö-
sokeria;
8) siirtymäkauden lisäkorvauksella viljeli-
jöiden viitemääriin vuosina 2006—2009 si-
sällytettävää tilatukiasetuksen liitteen VII
kohdan K taulukossa 2 vahvistettua lisämää-
rää;
9) sokerin hinnanalennuksen korvauksella
tilatukiasetuksen liitteen VII kohdan K tau-
lukossa 1 vahvistettua kansallista enimmäis-
määrää; ja
10) neuvontajärjestöllä yksityistä tai jul-

kista yhteisöä, joka tuottaa tilaneuvontapal-
veluja.

3 §

Yhdistelmämalli ja täytäntöönpanomuoto

— — — — — — — — — — — — —
Yhdistelmämallissa tukioikeus muodoste-

taan tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakoh-
taisesta lisäosasta, joiden lisäksi voidaan
muodostaa kesannointioikeuksia sekä erityis-
tukioikeuksia. Tukioikeuksiin voi valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädettävissä
tapauksissa sisältyä tilatukiasetuksen 60 ar-
tiklan mukainen oikeus. Tilakohtainen lisäosa
muodostetaan viitekaudella 2000—2002
sonni- ja härkäpalkkiota saaneille tiloille,
viitekaudella 2000—2002 tärkkelysperunan
tukea saaneille tiloille, 31 päivänä maalis-
kuuta 2006 maitopalkkioon oikeutetuille ti-
loille sekä tiloille, jotka ovat oikeutettuja
saamaan tilakohtaisen lisäosan kansallisesta
varannosta. Tilakohtainen sokerijuurikkaan
lisäosa muodostetaan tiloille markkinointi-
vuoden 2005/2006 voimassa olevan perustoi-
mitusoikeuden sokerimäärän perusteella.
Tilakohtaiseen lisäosaan sisällytetään 100

prosenttia maitopalkkiosta, 30 prosenttia
sonni- ja härkäpalkkiosta sekä 40 prosenttia
tärkkelysperunan tuotantoon sitomattomasta

HE 37/2006
MmVM 5/2006
EV 80/2006

1865

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20060037


tuesta. Lisäosat säilyvät ennallaan vuosina
2006—2010. Vuosina 2011—2013 lisäosien
suuruus on 70 prosenttia ja vuosina 2014 ja
2015 35 prosenttia alkuperäisestä tasosta.
Vuodesta 2016 alkaen lisäosia ei makseta.
Tilakohtaiseen sokerijuurikkaan lisäosaan si-
sällytetään 100 prosenttia sokerin hinnanalen-
nuksen korvauksesta vuosina 2006—2013
sekä 100 prosenttia siirtymäkauden lisäkor-
vauksesta vuosina 2006—2009. Vuosina
2014—2016 sokerijuurikkaan lisäosan suu-
ruus on 70 prosenttia ja vuosina 2017 ja 2018
se on 35 prosenttia vuoden 2009 hinnanalen-
nuksen korvauksen ja siirtymäkauden lisä-
korvauksen perusteella muodostetun lisäosan
yhteismäärästä. Siirtymäkaudesta, lisäosien ja
erityistukioikeuksien asteittaisesta alentami-
sesta, vastaavasta tasatuen korottamisesta
sekä sokerijuurikkaan lisäosasta voidaan sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Elintarviketurvallisuusvirasto, työvoima- ja
elinkeinokeskus, kunnaneläinlääkäri, läänin-
hallitus ja lääninhallituksen määräämä virka-
eläinlääkäri valvovat tilatukiasetuksen liit-
teessä III tarkoitettujen lakisääteisten hoito-
vaatimusten noudattamista. Valvonnassa nou-
datetaan muutoin, mitä elintarvikelaissa
(23/2006), eläintautilaissa (55/1980), eläinten
lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997),
rehulaissa (396/1998), torjunta-ainelaissa
(327/1969) ja eläinsuojelulaissa (247/1996)
säädetään mainittujen lakien ja niiden nojalla
annettujen säädösten noudattamisen valvon-
nasta sekä valvontaviranomaisista. Rehuja voi
rehulain 24 §:ssä mainitun viranomaisen li-
säksi valvoa myös työvoima- ja elinkeino-
keskus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tilatukiasetusta ja komission asetusta I
tarkentavia säännöksiä valvonnasta ja valvon-
nassa noudatettavasta menettelystä sekä sään-
nöksiä siitä, minkä tässä momentissa mainit-
tujen lakien tai niiden nojalla annettujen
säädösten säännösten noudattamiseen lakisää-

teisten hoitovaatimusten noudattamisen val-
vonta kohdistuu.

10 §

Tukioikeuksien käyttö ja siirrot

— — — — — — — — — — — — —
Tukioikeuden siirtäjän on ilmoitettava ta-

pahtuneesta siirrosta siten kuin valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan antaa lisäksi tilatukiase-
tusta ja komission asetusta II tarkentavia
säännöksiä tukioikeuden siirtämisen edelly-
tyksistä.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Sukupolvenvaihdoksia koskevat tilanteet

Sen lisäksi, mitä perintökaaren (40/1965) 6
luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään, ennak-
koperintönä pidetään tilatukiasetuksen 33
artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 43 artiklan
1 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletta-
essa myös sellaista vuonna 2003 tai sen
jälkeen tehtyä:
1) maatilan tai sen osan kauppaa, jonka

rahoittamiseen on myönnetty nuoren viljeli-
jän aloitustukeen kuuluva avustus, laina tai
molemmat;
2) maatilan kauppaa, jossa ostaja on myy-

jän perillinen suoraan alenevassa polvessa,
sisar tai veli taikka näiden perillinen suoraan
alenevassa polvessa, ottolapsi taikka edellä
mainittujen puoliso edellyttäen, että kauppa-
hinta on selvästi alempi kuin vastaavassa
kaupassa ilman edellä tarkoitettua myyjän ja
ostajan välistä suhdetta muuten olisi ollut;
3) maatilan osan kauppaa, joka tehdään

perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 3 momentin
mukaisesti; sekä
4) maatilan tai sen osan lahjaa, jossa lahjan

saajana on lahjan antajan perillinen suoraan
alenevassa polvessa, sisar tai veli taikka
näiden perillinen suoraan alenevassa pol-
vessa, ottolapsi taikka edellä mainittujen
puoliso.
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4 a luku

Tilaneuvontajärjestelmä

18 a §

Tilaneuvontajärjestelmä

Tilatukiasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua
maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa neu-
vontaa viljelijöille antavat maa- ja metsäta-
lousministeriön hyväksymät järjestöt ja neu-
vojat. Tilaneuvonta on maksullista.
Tilaneuvonta toteutetaan tilakäynnein, jol-
loin viljelijöille annetaan tilatukiasetuksen 4
ja 5 artiklassa tarkoitettua neuvontaa. Neu-
vontaa annetaan hyvän maatalouden ja ym-
päristön vaatimuksesta, ympäristösäädök-
sistä, eläinten tunnistuksesta ja rekisteröin-
nistä, kasvinsuojeluaineista, elintarvikkeista,
rehuista sekä eläinten hyvinvoinnista ja eläin-
taudeista ilmoittamisesta.

18 b §

Tuki tilaneuvontaan

Viljelijöille voidaan myöntää valtion va-
roista tukea 18 a §:ssä tarkoitettujen tilaneu-
vontapalveluiden käyttämiseen. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan säätää rahoituk-
sesta, tuen hakemis-, myöntämis- ja maksa-
mismenettelystä sekä tuen määrästä.

18 c §

Neuvojien hyväksyminen ja kelpoisuusehdot

Neuvontajärjestöjen ja neuvojien hyväksy-
mistä haetaan kirjallisesti maa- ja metsäta-
lousministeriöltä, joka päättää hyväksymi-
sestä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hyväksymisen edellytyksenä on, että neuvon-
tajärjestöllä ja neuvojalla on tehtävänsä laa-
tuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantun-
temus. Neuvontajärjestöjen ja neuvojien tulee
lisäksi täyttää 3 ja 4 momentissa säädetyt
vaatimukset. Neuvojat toimivat virkavas-
tuulla. Lisäksi toiminnassa sovelletaan kie-
lilain (423/2003), saamen kielilain
(1086/2003), viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain sekä hallintolain
(434/2003) säännöksiä. Maa- ja metsätalous-

ministeriön on kuultava Elintarviketurvalli-
suusvirastoa ennen sellaisen neuvontajärjes-
tön tai neuvojan hyväksymistä, joka antaa
neuvontaa eläinten tunnistuksesta ja rekiste-
röinnistä, kasvinsuojeluaineista, elintarvik-
keista, rehuista tai eläinten hyvinvoinnista ja
eläintaudeista ilmoittamisesta.
Maa- ja metsätalousministeriö voi peruut-

taa hyväksymisen, jollei neuvontajärjestö tai
neuvoja täytä hyväksymisen edellytyksiä tai
jollei tämän muutoin voida katsoa olevan
soveltuva tehtäväänsä virheellisen menette-
lynsä tai laiminlyöntinsä vakavuuden tai
toistuvuuden vuoksi. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön on ennen hyväksymisen peruutta-
mista annettava neuvontajärjestölle tai neu-
vojalle kirjallinen huomautus sekä kuultava
tätä.
Neuvojalla tulee olla neuvottavan asiako-

konaisuuden alaan soveltuva vähintään opis-
totasoinen koulutus tai muu vastaava koulutus
sekä vähintään vuoden työkokemus kyseiseltä
alalta. Erityisestä syystä voidaan koulutus-
vaatimuksesta poiketa ja hyväksyä neuvojaksi
myös vastaavat tiedot ja taidot omaava
henkilö, jolla on pitkä työkokemus. Neuvo-
jalla on lisäksi oltava kokemusta neuvon-
nasta.
Neuvojien on suoritettava maa- ja metsä-

talousministeriön järjestämä koe hyväksy-
tysti. Neuvontajärjestön tai neuvojan on li-
säksi esitettävä maa- ja metsätalousministe-
riölle kirjallinen neuvonnan toimintasuunni-
telma.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä neuvontajärjestöjen ja
neuvojien hyväksymismenettelystä, hyväksy-
misen peruuttamiseen liittyvästä menette-
lystä, neuvojille järjestettävän kokeen sisäl-
löstä ja toteuttamistavasta sekä neuvonnan
toimintasuunnitelmaan sisällytettävistä sei-
koista.

18 d §

Neuvontarekisteri

Maa- ja metsätalousministeriö pitää neu-
vontarekisteriä, johon talletetaan tarpeelliset
yksilöinti- ja yhteystiedot tilatukiasetuksen 13
artiklassa tarkoitetun tilaneuvontajärjestel-
män neuvontajärjestöistä, neuvojista ja neu-
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vontaan osallistuvista viljelijöistä, palaute,
jonka viljelijät antavat neuvontajärjestöistä ja
neuvojista sekä muut neuvonnan toteutta-
mista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot.
Neuvontajärjestöt ja neuvojat voidaan hyväk-
symisen jälkeen merkitä neuvontarekisteriin
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-
lukeskuksella ja kuntien maaseutuelinkeino-
viranomaisilla on rekisterinpitäjän ohella oi-
keus käyttää rekisteriä. Elintarviketurvalli-
suusvirastolla ja työvoima- ja elinkeinokes-
kusten maaseutuosastoilla on oikeus saada
tietoja rekisteristä teknisen käyttöyhteyden
avulla. Ennen tietojen luovuttamista teknisen
käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän
esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta.
Neuvontarekisterin tietojen julkisuuteen,
niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta pe-
rittäviin maksuihin sovelletaan muutoin vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia ja henkilötietojen käsittelyyn henkilö-
tietolakia. Tietoja viljelijän tilaneuvonnasta
antamasta palautteesta luovutetaan kuitenkin
vain ilman palautteen antajan henkilötietoja ja

ainoastaan valtion ja kunnan viranomaiselle
laissa tai Euroopan yhteisön säännöksissä
säädettyjen tehtävien hoitamista varten, pa-
lautetta saaneelle neuvojalle tai neuvontajär-
jestölle ja sille neuvontajärjestölle, jonka
palveluksessa palautetta saanut neuvoja toi-
mii.
Tiedot säilytetään rekisterissä 10 vuoden

ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona
neuvontaa on annettu.

19 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tukioikeusrekisterin
hallinnoinnista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä
heinäkuuta 2006.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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