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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden in-
terventiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalouden inter-
ventiorahastosta annettua lakia muutettavaksi 
siten, että maatalouden interventiorahastosta 
maksettaisiin myös Euroopan yhteisön yhtei-
sen kalastuspolitiikan interventiotoimenpi-
teistä johtuvat menot. Lisäksi interventiora-
hastoon tuloutettavia eriä ehdotetaan laajen-
nettavaksi siten, että rahastoon tuloutettaisiin 
myös Euroopan yhteisön yhteisen maatalo-
uspolitiikan yhteydessä annetut vakuudet, 

vakuustalletukset ja takuut. Maatalouden in-
terventiorahaston lainanottovaltuuden mark-
kamääräinen yläraja ehdotetaan muutettavak-
si euromääräiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan 
tehtäväksi joitain uudesta perustuslaista joh-
tuvia muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
 
 

YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Valtion talousarvion ulkopuolinen maata-
louden interventiorahasto perustettiin maata-
louden interventiorahastosta annetulla lailla 
(1206/1994). Rahasto, joka on maa- ja metsä-
talousministeriön alainen, aloitti toimintansa 
1 päivänä tammikuuta 1995. Rahastosta 
maksetaan Euroopan yhteisön yhteisen maa-
talouspolitiikan mukaisista maataloustuottei-
den vientituesta, interventiovarastoinnista, 
yksityisen varastoinnin tukemisesta ja eräistä 
muista maataloustuotteiden markkinoihin 
vaikuttavista toimenpiteistä Suomessa aiheu-
tuvat menot. Euroopan yhteisö korvaa edellä 
mainitut menot Suomelle jälkikäteen Euroo-
pan unionin maatalouden ohjaus- ja tukira-
haston tukiosaston (EMOTR-T) varoista. 
Nämä Suomelle suoritettavat korvaukset tu-
loutetaan rahastoon. 

Rahastosta maksetaan myös sellaiset edellä 
mainituista toimenpiteistä aiheutuneet menot, 
joita ei Euroopan yhteisön säännösten mu-

kaan kateta Euroopan unionin maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Näiden 
menojen maksamiseen tarkoitettu määräraha 
siirretään valtion talousarviosta rahastoon. 
Valtion vuoden 2004 talousarviossa budjetti-
siirto rahastoon on kaksi miljoonaa euroa. 

Kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 104/2000 35 artiklan 
1 kohdan mukaan asetuksessa säädettyjen 
maksujen myöntämiseen liittyviä menoja pi-
detään yhteisen maatalouspolitiikan rahoi-
tuksesta annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1258/1999 mukaisina interventio-
toimenpiteisiin liittyvinä menoina. Euroopan 
yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan interven-
tiotoiminnasta johtuvat menot rinnastetaan 
siten yhteisen maatalouspolitiikan interven-
tiotoimenpiteistä johtuviin menoihin. Valtion 
vuoden 2004 talousarvion luvun 30.13. 
(Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotan-
non tasapainottaminen) selvitysosan mukaan 
kalatalouden interventiotoiminnan johdosta 
Euroopan unionin maatalouden ohjaus- ja tu-
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kirahastosta tuloutuneet tulot ja niitä vastaa-
vat menot tuloutuvat suoraan rahastoon. Näi-
den määrä on 350 000 euroa vuonna 2004. 

Maatalouden interventiorahastosta annettua 
lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ra-
haston tarkoituksena olisi myös Euroopan 
yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan interven-
tiotoimenpiteistä johtuvien menojen maksa-
minen. Lisäksi rahastosta maksettaviin me-
noihin sisällytettäisiin yhteisen kalastuspoli-
tiikan interventiotoimenpiteistä aiheutuvat 
menot. 

Rahastoon on tuloutettu myös yhteisen 
maatalouspolitiikan yhteydessä annettujen 
vakuuksien, vakuustalletusten tai takuiden 
jaosta ja menettämisestä annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 352/78 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut vakuudet. Näillä va-
kuuksilla tarkoitetaan vienti- ja tuontitodis-
tuksia esitettäessä ja tarjouskilpailun yhtey-
dessä annettuja vakuuksia, vakuustalletuksia 
ja takuita. Maatalouden interventiorahastosta 
annetussa laissa ei ole säännöstä näiden erien 
tulouttamisesta rahastoon. Tästä syystä lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös sanottujen 
vakuuksien tulouttamisesta rahastoon. Lisäk-
si lakiin ehdotetaan selkeyden vuoksi lisättä-
väksi säännös valtion talousarviossa rahastol-
le myönnettävän määrärahan tulouttamisesta 
rahastoon. 

Rahastolla ei ole toimintansa rahoittami-
seksi erillistä peruspääomaa, vaan se voi 
toimintansa väliaikaiseksi rahoittamiseksi ot-
taa lainaa valtioneuvoston luvalla ja sen hy-
väksymillä ehdoilla. Rahaston ottamien lai-
nojen kokonaismäärä ei saa lain mukaan ylit-
tää 1 500 miljoonaa markkaa eli 
252 281 889,69 euroa. Rahaston lainanoton 
markkamääräinen yläraja ehdotetaan muutet-
tavaksi euromääräiseksi siten, että rahaston 
ottamien lainojen kokonaismäärä ei saisi ylit-
tää 250 miljoonaa euroa. 

Maatalouden interventiorahastosta annetun 
asetuksen (1587/1994) 6 §:ssä säädetään val-
tiokonttorin tehtävistä rahaston lainanotossa. 
Valtiokonttorin tehtävistä rahaston lainan-
otossa on kuitenkin asianmukaista ja perus-
teltua säätää lailla. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että asetuksesta siirrettäisiin lakiin säännök-
set valtiokonttorin tehtävistä rahaston lainan-
otossa. 

Maatalouden interventiorahastosta annetun 

asetuksen 2—4 §:ssä säädetään rahaston joh-
tokunnan asettamisesta, kokoonpanosta, teh-
tävistä sekä johtokunnan päätöksenteosta. 
Näistä seikoista on kuitenkin asianmukaista 
säätää lailla, minkä vuoksi asetuksesta ehdo-
tetaan siirrettäväksi lakiin rahaston johtokun-
taa koskevat säännökset. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa ase-
tuksia perustuslaissa tai muussa laissa sääde-
tyn valtuuden nojalla. Maatalouden interven-
tiorahastosta annetussa asetuksessa on sään-
nöksiä muun muassa johtokunnan vahvista-
man rahaston työjärjestyksen sisällöstä, maa- 
ja metsätalousministeriön oikeudesta määrätä 
rahaston menojen maksamisesta ja tarkempi-
en määräyksien antamisesta rahaston talous-
säännössä ja työjärjestyksessä. Näistä tehtä-
vistä on asianmukaista säätää lain tasolla. 

Voimassa olevassa laissa säädetään rahas-
ton työjärjestyksestä ainoastaan, että rahaston 
työjärjestyksen vahvistaa johtokunta. Ehdo-
tuksen mukaan rahaston työjärjestyksen vah-
vistaisi edelleen rahaston johtokunta. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös niistä seikois-
ta, mistä rahaston työjärjestyksessä voidaan 
tarkemmin määrätä. Lakiin ehdotetaan lisäksi 
lisättäväksi säännökset rahaston tilintarkas-
tuskertomuksen sisällöstä. 

Maatalouden interventiorahastosta annetus-
sa asetuksessa on säännöksiä, joiden mukaan 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
voidaan säätää tarkemmin muun muassa ra-
haston menojen maksamisesta. Perustuslain 
80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto ja 
ministeriö voivat antaa asetuksia vain perus-
tuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuu-
den nojalla. Asetuksenantovaltuudet ehdote-
taan siirrettäväksi lakiin. Samalla niitä tarkis-
tettaisiin perustuslain mukaisesti niin, että 
valtuussäännöksissä ilmenisi riittävän täs-
mällisesti ja tarkkarajaisesti, mistä seikoista 
asetuksella on tarkoitus säätää. 
 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei arvioida olevan valtiontalou-
dellisia vaikutuksia. Esityksestä ei aiheudu 
lisähenkilöstötarvetta maatalouden interven-
tiorahastosta annetussa laissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamisessa. 
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3.  Asian valmiste lu 

Asia on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esityksestä on 

pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, val-
tiovarainministeriöltä, Valtiokonttorilta, maa-
talouden interventiorahastolta ja maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskukselta. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Rahaston tarkoitus. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
rahaston toiminnan tarkoituksena olisi myös 
Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitii-
kan mukaisista interventiotoimenpiteistä ai-
heutuvien menojen maksaminen. 

Pykälän 2 momentti siirrettäisiin asiallisesti 
samansisältöisenä 6 §:n 2 momentiksi. 

2 §. Rahaston varat. Rahastoon tuloutetta-
via varoja ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että rahastoon tuloutettaisiin myös interven-
tiotoimintaan liittyvistä vakuusjärjestelyistä 
ja muusta rahaston toiminnasta syntyvät tuo-
tot. Vakuusjärjestelyistä kertyvillä tuotoilla 
tarkoitettaisiin yhteisen maatalouspolitiikan 
yhteydessä annettujen vakuuksien, vakuustal-
letusten tai takuiden jaosta ja menettämisestä 
annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 352/78 1 artiklan 2 kohdassa tar-
koitettuja vakuuksia. Sanotun neuvoston ase-
tuksen mukaisia vakuuksia ovat vienti- ja 
tuontitodistuksia esitettäessä ja tarjouskilpai-
lun yhteydessä annettuja vakuudet, vakuus-
talletukset ja takuut. Lisäksi pykälään ehdo-
tetaan lisättäväksi säännös valtion talousarvi-
ossa rahastolle myönnettävien määrärahojen 
tulouttamisesta rahastoon. 

3 §. Rahaston lainanotto. Pykälän 1 mo-
mentissa oleva rahaston lainanoton 
1 500 miljoonan markan suuruinen yläraja 
ehdotetaan muutettavaksi 250 miljoonan eu-
ron suuruiseksi. 

Pykälän 2 momenttiin ei ehdoteta muutok-
sia. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jossa säädettäisiin valtiokontto-
rin tehtävistä rahaston lainanotossa. Valtio-
konttorin tehtävänä olisi ottaa rahaston joh-
tokunnan toimeksiannosta rahaston toimin-
nan väliaikaista rahoittamista varten otettavat 
laina, päättää niiden ehdoista sekä huolehtia 
rahaston lainanottoon liittyvistä muista tehtä-

vistä. Tehtävä ei ole valtiokonttorille uusi, 
koska valtiokonttori on hoitanut sanotut teh-
tävät rahaston perustamisesta lähtien. Valtio-
konttorin tehtäviä koskeva säännös nostettai-
siin lain tasolle. 

4 §. Rahaston hallinto. Ehdotetun 
1 momentin mukaan rahasto olisi maa- ja 
metsätalousministeriön hoidossa ja valvon-
nassa ja maa- ja metsätalousministeriöllä oli-
si oikeus saada rahastolta tehtäviensä suorit-
tamiseksi tarpeelliset tiedot. Säännös tarken-
taa nykytilanteeseen verrattuna ministeriön 
valvontatehtävää rahastossa sekä ministeriön 
tietojensaantioikeuksia rahastolta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin johto-
kunnan tehtävistä. Johtokunta huolehtisi ra-
haston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Ehdotuksen 
mukaan johtokunnan tehtävistä säädettäisiin 
yksityiskohtaisesti. Johtokunnan tehtäviin ei 
kuitenkaan ehdoteta asiallisia muutoksia joi-
tain pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta. 
Johtokunnalla olisi rahaston toimialalla itse-
näinen päätösvalta sen päätettävissä olevissa 
asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ei 
voisi puuttua yksittäisiin päätöksiin, mutta se 
huolehtisi rahaston laillisuusvalvonnasta. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa säädettäisiin ra-
haston johtokunnan asettamisesta ja johto-
kunnan päätöksenteosta. Maa- ja metsätalo-
usministeriö asettaisi rahaston johtokunnan 
kolmen vuoden määräajaksi. Johtokuntaan 
kuuluisi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
enintään kolme muuta jäsentä. Johtokunta 
olisi päätösvaltainen, kun sen kokouksessa 
on kolme jäsentä tai varajäsentä, joista yhden 
olisin oltava puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja. Ehdotetut säännökset vastaavat voi-
massa olevan asetuksen säännöksiä. 

6 §. Rahaston menot. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi lain 1 §:ään ehdo-
tettua muutosta vastaavasti, jolloin rahastosta 
maksettaisiin myös Euroopan yhteisön yhtei-
sen kalastuspolitiikan interventiotoiminnasta 
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aiheutuvat menot. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 

2 momentti, jonka mukaan rahastosta mak-
settavista menoista säädettäisiin maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella. Ehdotus ei 
tältä osin sisällä asiallisia muutoksia, koska 
vastaava säännös on voimassa olevan lain 
1 §:n 2 momentissa. 

8 a §. Tilintarkastuskertomus. Lakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 8 a §, jossa säädettäi-
siin rahaston tilintarkastuskertomuksesta. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilintar-
kastuksen suorittamisesta, koska tilintarkas-
tuslakia (936/1994) ei sovelleta eikä se yksi-
tyisen puolen sääntelynä sovellu suoraan ra-
hastoon. Tilintarkastus sisältäsi kirjanpidon, 
tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, mis-
tä annettaisiin tilintarkastuskertomus. Suori-
tetusta tilintarkastuksesta tehtäisiin tilinpää-
tösmerkintä. Tilintarkastuskertomus toimitet-
taisiin maa- ja metsätalousministeriölle sa-
manaikaisesti tilinpäätöksen kanssa. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan rahaston ti-
lintarkastajien olisi viipymättä ilmoitettava 
havaitsemistaan ongelmatilanteista sekä ra-
haston johtokunnalle että maa- ja metsätalo-
usministeriölle. 

10 §. Työjärjestys. Pykälässä säädettäisiin 
rahaston työjärjestyksestä ja sen sisällöstä. 
Rahaston työjärjestyksessä annettaisiin tar-
kempia määräyksiä rahastossa noudatettavas-
ta menettelystä asioiden käsittelyssä, päätök-
senteosta, nimen kirjoittamisesta, johtokun-
nan sihteerien ja rahaston henkilöstön tehtä-
vistä sekä muusta sisäisestä hallinnosta. Työ-
järjestyksen vahvistaminen kuuluisi rahaston 
johtokunnan tehtäviin maatalouden interven-
tiorahastosta annettavan valtioneuvoston ase-
tuksen nojalla. 

11 §. Tarkemmat säännökset. Pykälää eh-
dotetaan muutettavaksi perustuslain johdosta 
siten, että valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin säätää tarkemmin rahaston tilikaudesta 
sekä rahaston taloussäännön ja rahastosta 
maksettavien palkkioiden vahvistamisesta. 

2.  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
 
 
3.  Säätämisjärjes tys  

Perustuslain 87 §:n mukaan talousarvion 
ulkopuolisen rahaston taikka tällaisen rahas-
ton tai sen käyttötarkoituksen olennaista laa-
jentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hy-
väksymiseen vaaditaan eduskunnassa vähin-
tään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Ta-
lousarvion ulkopuolisiin rahastoihin kytkey-
tyvän vaikeutetun säätämisjärjestyksen avul-
la pyritään suojaamaan eduskunnan budjetti-
valtaa (HE 1/1998 vp, s. 139/II). 

Perustuslakivaliokunta on mietinnössään 
(PeVM 10/1998 vp, s. 24/I) katsonut, että 
vaikeutetun säätämisjärjestyksen edellytyksiä 
tulee tulkita tiukan pidättyvästi. Perustusla-
kivaliokunta on lausunnoissaan (PeVL 
1/1997 vp ja PeVL 34/2002 vp) katsonut, että 
rahaston laajentamisen olennaisuutta ei pidä 
arvioida ainoastaan rahastokohtaisesti, vaan 
ensisijaisesti eduskunnan budjettivallan ko-
konaisuuden kannalta. 

Maatalouden interventiorahastosta annet-
tuun lakiin ehdotettavat muutokset eivät laa-
jenna olennaisesti rahaston käyttötarkoitusta. 
Ehdotus ei myöskään kavenna eduskunnan 
budjettivaltaa, koska eduskunta päättäisi 
edelleen valtion talousarvioesityksen käsitte-
lyn yhteydessä rahastolle siirrettävän määrä-
rahan enimmäismäärästä. Edellä esitetyn pe-
rusteella valtioneuvosto katsoo, että lakieh-
dotus voidaan käsitellä tavallisessa säätämis-
järjestyksessä. 
 
 

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

maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan maatalouden interventiorahastosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1206/1994) 1—4 §, 6, 10 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 § osaksi laissa 989/1995 sekä 2 ja 6 § viimeksi mainitussa 

laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

 
 
 

1 § 

Rahaston tarkoitus 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-
tiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisis-
ta vientituista, interventiovarastoinnista, yk-
sityisen varastoinnin tukemisesta, hintojen 
alentamisesta sekä muista maatalous- ja ka-
lastustuotteiden markkinoihin vaikuttavista 
toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksa-
mista varten on Suomessa maa- ja metsätalo-
usministeriön alainen talousarvion ulkopuo-
linen maatalouden interventiorahasto. 
 
 

2 § 

Rahaston varat 

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira-
haston maksamat korvaukset 1 §:ssä tarkoi-
tettujen kustannusten maksamisesta tuloute-
taan rahastoon. Rahastoon tuloutetaan myös 
interventiotoimintaan liittyvistä vakuusjärjes-
telyistä ja muusta rahaston toiminnasta syn-
tyvät tuotot sekä valtion talousarviosta rahas-
tolle siirrettävä määräraha. 
 

3 § 

Rahaston lainanotto 

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen 
hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitet-
tujen toimintojen väliaikaista rahoittamista 
varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa 
samanaikaisesti ylittää 250 miljoonaa euroa. 
Lainat otetaan rahaston nimissä ja niiden ko-
rot ja takaisinmaksu suoritetaan rahaston va-
roista. 

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista 
lainoista. 

Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston joh-
tokunnan toimeksiannosta ottaa 1 momentis-
sa tarkoitetut lainat ja päättää niiden tarkem-
mista ehdoista sekä huolehtia rahaston lai-
nanottoon liittyvistä muista tehtävistä. 
 

4 § 

Rahaston hallinto 

Rahasto on maa- ja metsätalousministeriön 
hoidossa ja valvonnassa. Maa- ja metsätalo-
usministeriön tehtävänä on erityisesti valvoa 
rahaston taloutta ja toimintaa. Maa- ja metsä-
talousministeriöllä on oikeus saada rahastolta 
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kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset. 
Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toi-

minnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii rahaston johtokunta. Johtokunnan teh-
tävänä on: 

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa sekä 
rahastolle kuuluvien maksuliike-, kirjanpito- 
ja tilastointitehtävien sekä muiden tehtävien 
hoitamista; 

2) vastata rahaston riittävästä maksuval-
miudesta; 

3) päättää 3 §:ssä tarkoitetun lainan ottami-
sesta; 

4) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle 
ehdotus mahdolliseksi valtion talousarvioksi 
rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa 
koskevilta osin; 

5) päättää rahaston toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta; 

6) päättää rahaston varojen käyttösuunni-
telmasta; 

7) antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä 
aloitteita maa- ja metsätalousministeriölle ra-
haston toimintaan kuuluvissa ja niihin liitty-
vissä asioissa; 

8) vahvistaa rahaston työjärjestys; 
9) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilin-

päätös; 
10) tehdä ehdotus maa- ja metsätalousmi-

nisteriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä 
tai alijäämän kattamisesta rahaston varoista; 

11) päättää rahastossa olevan henkilöstön 
ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään; 

12) hoitaa muut maa- ja metsätalousminis-
teriön määräämät rahaston toimintaan liitty-
vät tehtävät. 

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kol-
meksi vuodeksi kerrallaan rahastolle johto-
kunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja enintään kolme muuta jä-
sentä. Jäsenille voidaan määrätä henkilökoh-
taiset varajäsenet. Johtokunta voi ottaa asioi-
den valmistelua varten yhden tai useampia 
sihteereitä. 

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jä-
senen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä 
olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjoh-
tajan ääni. 
 

6 § 

Rahaston menot 

Rahastosta maksetaan Euroopan yhteisön 
yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen ka-
lastuspolitiikan toteuttamisesta aiheutuvat 
1 §:ssä tarkoitetut menot sekä rahaston muus-
ta toiminnasta aiheutuvat menot. 

Rahastosta maksettavista menoista sääde-
tään maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella. 
 
 
 

8 a § 

Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston 
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkas-
tajien on annettava kultakin tilikaudelta tilin-
tarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausut-
tava: 

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti; 

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittä-
vät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tu-
loksellisuudesta sekä taloudellisesta asemas-
ta; 

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimin-
taa hoidettu sitä koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti; 

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä 
5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston 

johtokunnan ehdottamalla tavalla; kun tilin-
tarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä 
siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan 
tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan 
siitä, onko tilinpäätös laadittu sovellettavaksi 
tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan 
mukaisesti. 

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havait-
see merkittävää huomauttamista rahaston 
hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymät-
tä ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja 
maa- ja metsätalousministeriölle. 
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10 § 

Työjärjestys 

Rahastossa noudatettavasta asioiden käsit-
telystä, päätöksenteosta, nimen kirjoittami-
sesta, johtokunnan sihteerien ja rahaston 
henkilöstön tehtävistä sekä muusta sisäisestä 
hallinnosta annetaan tarkempia määräyksiä 
rahaston työjärjestyksessä. 
 

11 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
rahaston tilikaudesta, rahaston taloussäännön 
vahvistamisesta ja rahastosta maksettavien 
palkkioiden vahvistamisesta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan maatalouden interventiorahastosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1206/1994) 1 — 4 §, 6, 10 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 § osaksi laissa 989/1995 sekä 2 ja 6 § viimeksi mainitussa 

laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Rahaston tarkoitus 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspo-
litiikan mukaisista vientituista, interven-
tiovarastoinnista, yksityisen varastoinnin 
tukemisesta, hintojen alentamisesta sekä 
muista maataloustuotteiden markkinoihin 
vaikuttavista toimenpiteistä aiheutuvien 
menojen maksamista varten on Suomessa 
maa- ja metsätalousministeriön alainen in-
terventiorahasto, josta myöhemmin käyte-
tään nimitystä rahasto. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen meno-
jen maksamisesta määrätään tarkemmin 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksel-
lä. 
 

1 § 

Rahaston tarkoitus 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspo-
litiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mu-
kaisista vientituista, interventiovarastoinnis-
ta, yksityisen varastoinnin tukemisesta, hin-
tojen alentamisesta sekä muista maatalous- 
ja kalastustuotteiden markkinoihin vaikut-
tavista toimenpiteistä aiheutuvien menojen 
maksamista varten on Suomessa maa- ja 
metsätalousministeriön alainen talousarvion 
ulkopuolinen maatalouden interventiorahas-
to. 
 
 
 
 
 

2 § 

Rahaston varat 

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira-
haston maksamat korvaukset 1 §:ssä tarkoi-
tettujen kustannusten maksamisesta tuloute-
taan rahastoon. 
 
 
 
 
 

2 § 

Rahaston varat 

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira-
haston maksamat korvaukset 1 §:ssä tarkoi-
tettujen kustannusten maksamisesta tuloute-
taan rahastoon. Rahastoon tuloutetaan myös 
interventiotoimintaan liittyvistä vakuusjär-
jestelyistä ja muusta rahaston toiminnasta 
syntyvät tuotot sekä valtion talousarviosta 
rahastolle siirrettävä määräraha. 
 

 
 



 HE 71/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
    

 

9

3 § 

Rahaston lainanotto 

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen 
hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoi-
tettujen toimintojen väliaikaista rahoitta-
mista varten lainoja, joiden kokonaismäärä 
ei saa samanaikaisesti ylittää 1 500 miljoo-
naa markkaa. Lainat otetaan rahaston ni-
missä ja niiden korot ja takaisinmaksu suo-
ritetaan rahaston varoista. 

Valtio vastaa rahaston 1 momentissa tar-
koitetuista lainoista. 
 
 
 
 
 
 

3 § 

Rahaston lainanotto 

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen 
hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoi-
tettujen toimintojen väliaikaista rahoitta-
mista varten lainoja, joiden kokonaismäärä 
ei saa samanaikaisesti ylittää 250 miljoonaa 
euroa. Lainat otetaan rahaston nimissä ja 
niiden korot ja takaisinmaksu suoritetaan 
rahaston varoista. 

Valtio vastaa rahaston 1 momentissa tar-
koitetuista lainoista. 

Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston 
johtokunnan toimeksiannosta ottaa 1 mo-
mentissa tarkoitetut lainat ja päättää niiden 
tarkemmista ehdoista sekä huolehtia rahas-
ton lainanottoon liittyvistä muista tehtävis-
tä. 
 

 
 

4 § 

Johtokunta 

Rahastossa on johtokunta, jonka tehtävis-
tä, kokoonpanosta ja asettamisesta sääde-
tään tarkemmin asetuksella. 
 
 
 
 

4 § 

Rahaston hallinto 

Rahasto on maa- ja metsätalousministeri-
ön hoidossa ja valvonnassa. Maa- ja metsä-
talousministeriön tehtävänä on erityisesti 
valvoa rahaston taloutta ja toimintaa. Maa- 
ja metsätalousministeriöllä on oikeus saada 
rahastolta kaikki tarvittavat tiedot ja selvi-
tykset. 

Rahaston hallinnosta sekä talouden ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
huolehtii rahaston johtokunta. Johtokunnan 
tehtävänä on: 

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa se-
kä rahastolle kuuluvien maksuliike-, kirjan-
pito- ja tilastointitehtävien sekä muiden teh-
tävien hoitamista; 

2) vastata rahaston riittävästä maksuval-
miudesta; 

3) päättää 3 §:ssä tarkoitetun lainan ot-
tamisesta; 

4) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle 
ehdotus mahdolliseksi valtion talousarviok-
si rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimin-
taa koskevilta osin; 

5) päättää rahaston toiminta- ja talous-
suunnitelmasta; 
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6) päättää rahaston varojen käyttösuunni-
telmasta; 

7) antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä 
aloitteita maa- ja metsätalousministeriölle 
rahaston toimintaan kuuluvissa ja niihin 
liittyvissä asioissa; 

8) vahvistaa rahaston työjärjestys; 
9) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston ti-

linpäätös; 
10) tehdä ehdotus maa- ja metsätalous-

ministeriölle rahaston ylijäämän käyttämi-
sestä tai alijäämän kattamisesta rahaston 
varoista; 

11) päättää rahastossa olevan henkilös-
tön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävis-
tään; 

12) hoitaa muut maa- ja metsätalousmi-
nisteriön määräämät rahaston toimintaan 
liittyvät tehtävät. 

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan rahastolle 
johtokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja enintään kolme muuta 
jäsentä. Jäsenille voidaan määrätä henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Johtokunta voi ottaa 
asioiden valmistelua varten yhden tai use-
ampia sihteereitä. 

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jä-
senen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä 
olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen pu-
heenjohtajan ääni. 
 

 
 

6 § 

Rahaston menot 

Rahastosta maksetaan Euroopan yhteisön 
yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta 
aiheutuvat 1 §:ssä tarkoitetut menot sekä 
rahaston muusta toiminnasta aiheutuvat 
menot. 
 
 
 
 

6 § 

Rahaston menot 

Rahastosta maksetaan Euroopan yhteisön 
yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen ka-
lastuspolitiikan toteuttamisesta aiheutuvat 
1 §:ssä tarkoitetut menot sekä rahaston 
muusta toiminnasta aiheutuvat menot. 

Rahastosta maksettavista menoista sääde-
tään maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella. 
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8 a § 

Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastajien on tarkastettava rahas-
ton hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilin-
tarkastajien on annettava kultakin tilikau-
delta tilintarkastuskertomus, jossa on eri-
tyisesti lausuttava: 

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti; 

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riit-
tävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta 
ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta 
asemasta; 

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toi-
mintaa hoidettu sitä koskevien säännösten 
ja määräysten mukaisesti; 

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä 
5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston 

johtokunnan ehdottamalla tavalla. Kun ti-
lintarkastus on tehty, tilintarkastajien on 
tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa 
viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä 
lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu 
sovellettavaksi tulevien säännösten ja hyvän 
kirjanpitotavan mukaisesti. 

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden ha-
vaitsee merkittävää huomauttamista rahas-
ton hallinnosta ja taloudesta, on asiasta 
viipymättä ilmoitettava rahaston johtokun-
nalle ja maa- ja metsätalousministeriölle. 
 

 
 

10 § 

Työjärjestys 

Rahaston työjärjestyksen vahvistaa johto-
kunta. 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Työjärjestys 

Rahastossa noudatettavasta asioiden kä-
sittelystä, päätöksenteosta, nimen kirjoitta-
misesta, johtokunnan sihteerien ja rahaston 
henkilöstön tehtävistä sekä muusta sisäises-
tä hallinnosta annetaan tarkempia määrä-
yksiä rahaston työjärjestyksessä. 
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11 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella. 
 
 

11 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää rahaston tilikaudesta, rahaston talous-
säännön vahvistamisesta ja rahastosta 
maksettavien palkkioiden vahvistamisesta. 
 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
——— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


