
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvmaatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta HE 33/2022 vpMmVM 2/2022 vp Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2022

482/2022

Laki
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 

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

14 § ja 49 §:n 2 momentin 2 kohta, sekä
muutetaan 38 §, 42 §:n 5 momentti ja 45 §, sellaisina kuin niistä ovat 38 § osaksi laeissa

1282/2006 ja 1000/2012 sekä 42 §:n 5 momentti laissa 1075/2016, seuraavasti:

38 §

Luopumistuen maksaminen

Luopumistukea suoritetaan asianomaista luopumistapaa koskevasta 4 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetusta luopumisajankohdasta. Luopumistukea ei kuitenkaan suoriteta ennen
kuin: 

1) luopuja on saavuttanut 8 §:n 1 momentissa säädetyn iän;
2) luopuja on lopettanut kaupallisen maatalouden harjoittamisen ja metsätalouden han-

kintatyöt 12 ja 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
3) kuntoutustuen maksaminen on päättynyt, jos luopujalla on luopumisen tapahtuessa

ollut oikeus kuntoutustukeen;
4) luopumisen kohteena olevan tilan peltomaan hallinta ja luovutettujen porojen omis-

tusoikeus sekä 15 §:ssä, 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 18–21 §:ssä tarkoitetuissa ta-
pauksissa myös tuotantorakennusten ja -rakennelmien hallinta on siirtynyt luovutuksen-
saajalle; 

5) luovutuksensaaja on ryhtynyt täyttämään 15 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 17 §:n 2 mo-
mentissa tai 77 a §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua sitoumustaan;

6) 18–21 §:ssä tarkoitetuissa luovutuksissa luovutuksensaaja on esittänyt selvityksen
siitä, että hän toimii sanotuissa lainkohdissa tarkoitetuissa yhtiöissä vastuunalaisena yh-
tiömiehenä tai että hänellä on määräysvalta osakeyhtiössä ja että hän on ottanut maatalo-
usyrittäjän eläkelain mukaisen vähimmäiseläketurvaa koskevan vakuutuksen toiminnas-
taan luopumisen kohteena olevalla maatilalla; 

7) 18–21 §:ssä tarkoitetuissa luovutuksissa yhtiö on ryhtynyt täyttämään 18 §:n 2 mo-
mentissa, 19 §:n 2 momentissa, 20 §:n 2 momentissa tai 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettua sitoumustaan.

Luopuja voi ennen luopumistuen maksamisen alkamista ilmoittaa kirjallisesti eläkelai-
tokselle, ettei hänen luopumistukensa maksamista tule aloittaa. Ilmoituksen tehneen luo-
pujan luopumistuen maksaminen alkaa, kun hän hakee kirjallisesti eläkelaitokselta luopu-
mistuen maksamisen aloittamista. Luopumistukea maksetaan maksatusta koskevan hake-
muksen saapumista seuraavan kuukauden alusta alkaen. 

Luopumistukea ei makseta vajaalta kalenterikuukaudelta.
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Eläkelaitos antaa 1 tai 2 momentissa mainittujen edellytysten täyttyessä luopumistuen
maksamisen aloittamista koskevan päätöksen.

42 §

Luopumistuen perusmäärän muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos luopumistuen perusmäärän maksamista ei ole aloitettu 38 §:n 2 momentissa tarkoi-

tetusta syystä, 42 §:n 1 momentissa tarkoitetun maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen
vanhuuseläkkeen maksamisen aloittamista voidaan luopujan hakemuksesta lykätä, jos ha-
kemus tehdään ennen kuin luopuja täyttää 63 vuotta. Tällöin maatalousyrittäjän eläkelain
mukainen vanhuuseläke myönnetään erillisestä hakemuksesta. Maatalousyrittäjän eläke-
lain mukainen vanhuuseläke määräytyy 42 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuin tavoin ai-
kaisintaan vanhuuseläkehakemusta seuraavan kuukauden alusta. Muiden työntekijän elä-
kelain 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkkeiden osalta noudatetaan, mitä 42 §:n 4 momentissa
säädetään.

45 § 

Luopumistuen maksun keskeyttäminen

Luopumistuen maksaminen voidaan keskeyttää, jos luopumistuen saajan työpanos ja
olosuhteet luovutetulla tilalla huomioon ottaen pääasiallisen vastuun maatalouden harjoit-
tamisesta on katsottava siirtyneen muutoin kuin tilapäisesti takaisin luopumistuen saajalle.

Luopumistuen maksaminen aloitetaan uudelleen välittömästi, kun eläkelaitos on saanut
ilmoituksen keskeytyksen aiheuttaneen syyn poistumisesta. Luopumistuen saajan on il-
moitettava syyn poistumisesta kirjallisesti eläkelaitokselle. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään menettelystä silloin, kun keskeytettyä luopumistukea ryhdytään uudelleen mak-
samaan. Luopumistukea ei kuitenkaan makseta takautuvasti kuutta kuukautta pidemmältä
ajalta ennen ilmoitusta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.
Tämän lain 38 §:n 1 momenttia ja 45 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.
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