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maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006)

16 §:n 2 momentti, 22 §:n 3 momentti ja 23 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n
2 momentti ja 23 §:n 4 momentti laissa 1787/2009, sekä

muutetaan 4 §, 8 §:n 1 momentin 3 kohta ja 16 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §
osaksi laissa 1787/2009 sekä 8 §:n 1 momentin 3 kohta ja 16 §:n 3 momentti laissa 1787/2009,
seuraavasti:

4 §

Luopuminen

Luopumisella tarkoitetaan maatalouden
harjoittamisen lopettamista siten, että luopuja
toteuttaa maatilallaan sukupolvenvaihdoksen
luovuttamalla maatilan peltomaan ja tuotan-
torakennukset tilanpidon jatkajalle taikka
luovuttaa 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 lisämaaksi koskeva luovutuskirja on al-

lekirjoitettu ja maatilan tai lisämaaksi luovu-
tetun peltomaan hallintaoikeus on siirtynyt
luovutuksensaajalle; jollei hallinta siirry luo-
vutuskirjan allekirjoituspäivänä, katsotaan
luovutuskirjan allekirjoituksen ja hallinnan
siirron ajankohdista jälkimmäinen luopumi-
sen ajankohdaksi;

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

3) luovutuskirja on allekirjoitettu, jos luo-
pujan tai hänen aviopuolisonsa tila on porota-
loustila.

8 §

Luopujan ikää koskevat edellytykset

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on,
että luopuja on täyttänyt:
— — — — — — — — — — — — —

3) 60 vuotta, jos luopuminen tapahtuu luo-
vuttamalla muulle kuin 1 kohdassa tarkoite-
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tulle henkilölle maatilan pellot ja tuotantora-
kennukset sukupolvenvaihdoksen toteuttami-
seksi tai luovuttamalla muulle kuin 1 koh-
dassa tarkoitetulle henkilölle maatilan pelto-
maa lisäalueeksi luovutuksensaajan tai tämän
aviopuolison maatilaan.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Luovutus lisäalueeksi maatalousyrittäjälle

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luovutuk-

sensaajan maatilan tulee sijaita sellaisella

etäisyydellä lisämaaksi luovutetusta pelto-
alasta, että yhdysviljely on mahdollista. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään lisämaan
enimmäisetäisyydestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan tuen myöntä-
mistä koskeviin hakemuksiin, jotka:

1) ovat vireillä tämän lain tullessa voi-
maan;

2) koskevat tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten nojalla myön-
nettyä tukea.
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