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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Vanhempi hallitussihteeri 26.4.2006

Katriina Pessa Muistio

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN
TUKEMISESTA JA LUOPUMISJÄRJESTELMIÄ KOSKEVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 34/2006
vp)

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja
luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta esitetään ensinnäkin säädettäväksi uusi laki, jolla
jatkettaisiin voimassa olevaa maatalousyrittäjien luopunnstukijärjestelmää vuosiksi 2007-2010 pääosin voimassa
olevan lain mukaisin ehdoin ja toisaalta muutettaisiin voimassa niitä aikaisempi luopumisj ärjestelmiä koskevia
lakeja, joiden nojalla vielä maksetaan eläkkeitä, tukia ja korvauksia, niin, että työeläkeuudistus otettaisiin eräiltä
osin huomioon myös näissä laeissa.

Uusi laki koskisi vuosina 2007 - 2010 toteutettuja maatalouden harjoittamisesta luopumisia. Vähintään 10 vuotta
maataloutta harjoittanut ja 5 vuotta MYEL-vakuutettuna ollut maatilan omistava maatalousyrittäjä voisi saada
tukea luovuttaessaan maatilansa joko tilanpidon jatkajalle tai peltonsa lisäalueeksi toiselle viljelijälle.
Lisäaluevuokraus olisi mahdollinen vuosina 2008 ja 2009. Mahdollisuus luopua koskisi myös luopuja puolisoa ja
leskeä, luovutuksensaajina tulisivat kysymykseen sukupolvenvaihdoksissa alle 40-vuotias henkilö, joka täyttäsi
pääosin samat edellytykset kuin voimassa olevassa laissa. Lisäalueeksi pellot voisi edelleen luovuttaa tai
vuokrata alle 55-vuotiaalle viljelijälle. Porotalouden harjoittamisessa sukupolvenvaihdoksissa luovutus koskisi
tuotantorakennuksia ja poroja, lisäporoluovutuksissa vain poroja.

Samoin voimassa olevassa laissa luopujan tulee tuen saadakseen lopettaa kaikki maatalouden harjoittaminen
sekä metsätalouden hankintatyöt

Edellä mainitut edellytykset sisältyvät voimassa olevaan maatalousyrittäjien luopumistuesta annettuun lakiinkin
(1293/1994).

Ehdotuksen pääasialliset muutokset

Uutena luopumistapana tulisi sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen tiloilla, jotka ovat yhtiöittäneet toimintansa.
Luopuminen voisi koskea avoimia yhtiöitä kommandiittiyhtiöitä, ja osakeyhtiöitä. Edellytyksenä olisi, että
luopuja on toiminut yhtiössä yrittäjäasemassa ja yhtiö omistaa luopumisen kohteena olevan maatilan. Kaikki
osuudet tai osakkeet tulisi luovuttaa jatkajalle.

Muita muutoksia olisivat osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan mahdollisuus saada luopumistukea ja mahdol-
lisuus jatkaa muita kuin maatalousyrittämiseen liittyviä ansiotöitä luopumisen jälkeen niin, että luopumistuen
maksu alkaisi näiden töiden lakattua tai vähennyttyä alle 523,61 euron kuukaudessa vuoden 2004 tasossa
laskettuna.

Lisäksi esityksessä on ehdotettu muutettavaksi vähimmäisikää, jolloin luopumisen voi toteuttaa, ehdotetaan
muutettavaksi. Voimassa olevassa laissa vähimmäisikä on porrastettu luopumistavan mukaan siten, että vuonna
2006 porotalouden harjoittaja voi luopua 55-vuotiaana, sukupolvenvaihdoksen voi tehdä 56-vuotiaana,
lisäaluepellon voi luovuttaa 57-vuotiaana ja lisäaluepellon voi vuokrata 60-vuotiaana. Vuosina 2003 - 2005
sovellettiin lisäksi hieman erilaisia ikärajoja joten myös luopumisvuosi vaikutti ikärajaan.



Ehdotettu luopumisiän porrastaminen

Esityksessä ehdotetaan vähimmäisiät rajattavaksi kahteen: sukupolvenvaihdoksen voisi tehdä tai lisäalueen
luovuttaa 56-vuotiaana, jos luovutuksensaajan on oma lapsi tai lapsen puoliso. Jos sen sijaan luovutuksensaaja
on muu henkilö, sekä sukupolvenvaihdoksen tilalla voisi tehdä tai lisäalueen luovuttaa vasta 60-vuotiaana.
Porotaloudesta voisi sen sijaa luopua 56-vuotiaana ilman, että sukulaisuus vaikuttaisi luopumisikään. Lisä-pellon
vuokraukseen vaadittaisiin taas aina vallintaan 60 vuoden ikää. Myös enimmäisikä muuttuisi siten, että nykyisen
65 vuoden sijasta luopumistukea maksettaisiin vain 63 vuoden ikään saakka.

Esityksen valmistelussa lähtökohtana alun perin oli vielä suurempi yhdenmukaisuus voimassa olevan luo-
pumistuki] ärjestelmän kanssa. Esityksen vaikutukset yleisperustelujen kohdassa 4. on pääosin arvioitu tältä
pohjalta lukuun ottamatta taloudellisia vaikutuksia.

Esityksessä on kuitenkin ehdotetussa säätämisjärjestyksessä otettu huomioon luopujan henkilökohtaisista
ominaisuuksista, eli siitä, onko hänellä lasta vai ei, johtuva vaikutus luopumisen toteuttamisen ajankohtaan,
minkä vuoksi hallitus esittänyt esityksestä hankittavaksi perustuslakivaliokunnan lausunnon.

Esityksessä on kuitenkin lähdetty siitä, että erityisesti perheen sisäisten sukupolvenvaihdosten turvaaminen ja
niiden oikea-aikaisuuden varmistaminen on sellainen hyväksyttävä syy, jonka vuoksi luopujat voitaisiin asettaa
luopumisiän suhteen eri asemaan. Esitystä valmisteltaessa on otettu huomioon, että valtaosa sukupol-
venvaihdoksista toteutetaan jo nyt vanhempien ja lasten tai lasten puolisoiden välillä. Ulkopuolisille ja muille
sukulaisille luovutettiin vuonna 2005 yksittäisiä tiloja yli 600 toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta. Enemmän
merkitystä onkin sillä, että myös lisäalueluovutuksissa sallittaisiin luovutus samassa iässä kuin voi toteuttaa
sukupolvenvaihdoksen niissä tapauksissa, joissa lapsella jo on maatila ja luopujien maatila tulee lapsen maatilaan
lisäalueeksi.

Lain kaksi eri luopumistapaa vastaavat yhteisölainsäädännön luopumistapoja. Jos lapselle jo on myönnetty
ensimmäisen maatilan hankintaan aloitustuki, kysymys ei enää ole sukupolvenvaihdoksesta, vaan lisäalue-
luovutuksesta silloinkaan, kun hän hankkii kotitilansa. Koska lapsen hankkima maatila on kuitenkin useimmiten
hankittu jo alun perin tarkoituksin viljellä sitä osana aikanaan saatavaa kotitilaa, useiden luopujien on vaikea
hyväksyä sitä, etteivät he voisikaan enää luovuttaa lapselleen maatilaansa saman ikäisenä riippumatta siitä, onko
lapsi jo aloittanut maatalouden harjoittamisen vai ei. Yleensä lapsen ensiksi hankkima tila on pienehkö ja ajateltu
toisinpäin eli lisäalueeksi vanhempien maatilaan. Vanhemmat ovat myös usein vaikuttaneet tilan hankintaan ja
usein tiloja jo viljellään tai maataloutta harjoitetaan joiltakin osin yhdessä, esimerkiksi osaksi yhteisin konein tai
vanhemmat ja jatkaja pitää eläimiään vanhempiensa tilan tuotantorakennuksessa. Hallinnon käsitys on, että tämä
on yksi niistä tavoista, joilla vanhemmat yrittävät sitouttaa lapsiaan jatkajiksi tiloille, toinen on osuuden
luovuttaminen kotitilasta jo ennen varsinaista luopumista.

Tukijärjestelmän kustannusten vuoksi ei ole ajateltavissa, että kaikki luopumiset riippumatta luopumistavas-ta,
voitaisiin tehdä 56-vuotiaana. Toisaalta sukupolvenvaihdosten mahdollisimman oikea-aikainen toteuttaminen on
tärkeää jatkajan sitouttamiseksi tilanpidon jatkamiseen. Jo vuoden viive voi olennaisesti vaikuttaa jatkajan
saamiseen tilalle. Verrattuna voimassa olevaan järjestelmään sukupolvenvaihdosluovutusten ikärajan nostaminen
samaan kuin lisäalueluovutusikä eli 57 vuoteen säästäisi kustannuksia verrattuna esityksen mukaisiin
kustannuksiin, mutta vaikeuttaisi sukupolvenvaihdosten toteuttamista.

Voimassa olevassa järjestelmässäkin luopumistapa vaikuttaa siihen, minkä ikäisenä maatalousyrittäjä voi luopua
tilanpidosta ja saada luopumistuen. Se, onko luopujalla lapsi vai ei, toisaalta käytännössä nyt jo rajoittaa
luopumisikää. Toisaalta se, että luopujalla on oma lapsi, ei vielä takaa sitä, että hän voisi aina luopua
sukupolvenvaihdosiässä, sillä lapsi ei aina halua jatkaa tilanpitoa. Useimmiten luopujat tällöin nneluummin
luovuttavat peltonsa lisäalueiksi kuin luovuttavat koko maatilaa talouskeskuksineen vieraalle. Yhdenmukais-
tamalla luopumisikä niissä tilanteissa, joissa koko maatila luovutetaan omassa perheessä seuraavalle suku-
polvelle riippumatta siitä, onko lapsella ennestään tilaa vai ei, säilytettäisiin mahdollisuus toteuttaa maatilan
siirto saman ikäisenä kuin nykyisinkin. Voimassa olevassa järjestelmässä se, onko luovutuksensaaja saanut
aloittamistukea tai ollut kelpoinen aloittamistuen saaja ei ole vaikuttanut arvioon siitä, toteuttavatko luopujat
sukupolvenvaihdoksen vai onko kysymyksessä lisäalueluovutus. Ehdotetussa laissa tällä olisi merkitystä. Muutos
aiheutuu siitä, että ehdotus noudattaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaista tukijärjestelmää, mikä
todennäköisesti tulee sovellettavaksi sellaisenaan yhteisön uusissa maatalouden valtiontu-kisuuntaviivoissa.



Voimassa olevissa suuntaviivoissa (EYVL C 028, 01/02/2000) viitataan suoraan vastaavaan osarahoitettua tukea
koskevaan neuvoston asetukseen (EY) N:o 1257/1999.

Esitystä valmisteltaessa on lähdetty siitä, että perheviljelmän siirtäminen oman perheen sisällä seuraavalle
sukupolvelle on sellainen hyväksyttävä syy, jonka johdosta

Asetuksenantovaltuudet

Lakiin ehdotetuissa asetuksenantovaltuuksissa 3 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin tarkemmin siitä, mitä pidetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen
tuotteiden tuotantotoirnintana. Perustelujen mukaan tarkennusta edellyttää lähinnä ensiasteen jalostus. Tämä ei
kuitenkaan ole ainoa, jonka tarkennus asetuksella voi osoittautua tarpeelliseksi. Tflatakijäqestelmään siirtyminen
edesauttaa tilojen tuotantotoiminnan siirtymistä perinteisestä tuotannosta muuhunkin toimintaan, jossa rajanveto
maatalouden ja muun toiminnan suhteen saattaa olla tarpeellista. Tällä hetkellä ongelmallisinta on rajanveto
ensiasteen jalostuksen suhteen. Lisäksi tarkennusta edellyttää myös se, milloin metsästys, marjastus ja sienestys
on ammattimaista.

Ehdotetussa 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan niistä enirnmäistuloista, jotka luovutuksensaajalla maatilalta ja
siltä käsin harjoitetusta mtärmmstoiminnasta eivät saa ylittää, säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.
Tarkoituksena on, että lain tultua voimaan annettavassa asetuksessa enimmäistuloksi säädettäisiin 50 000 euroa,
mikä on sama, joksi enimmäistulo nostettiin vuoden 2005 loppupuolella. Enirnmäistulon on kuitenkin tarkoitus
noudattaa toisaalta yleistä ansiokehitystä ja toisaalta olla oikeassa suhteessa maatilalta saatavaan tuloon. Tämän
vuoksi esityksessä on katsottu, että asetus on tarkoituksenmukaisempi säädöstaso pitää enimmäistulo oikeana.

Samoin 15 §:n pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin muun muassa siitä yri-
tystulon välummäismäärästä, joka tilalta on saatava. Myös yritystulon laskemisesta säädettäisiin valtioneuvoston
asetuksella. Yritystulon enimmäisrnäärään vaikuttaa se, mitä osia laskelmaan otetaan ja miten se lasketaan.
Ilman, että on tiedossa laskentaperiaatteet, ei voi asettaa tulokselle vähimmäismäärää. Vähimmäismäärä tulee
maatilalla saavuttaa jokaisena luopumista seuraavana viitenä vuotena. Arvio tehdään kuitenkin vain luopumisen
tapahtuessa eikä se, että maatalouden kannattavuusedellytykset esimerkiksi maatalouden uusien suorien tukien
järjestelmien johdosta muuttuvat merkittävästi, vaikuta jo myönnettyyn luopumistukeen. Sen sijaan ne saattavat
vaikuttaa olennaisesti seuraavana vuonna toteutettavia luopumisia arvioitaessa , jos kannattavuusedellytykset
ovat erilaiset ja muuttuneet seikat on otettava huomioon vähimmäismäärää määrättäessä. Samoin on otettava
huomioon, että EY:n osarahoittamana on tarkoitus tulevalla ohjelmakaudella myöntää nuorten viljelijöiden
aloitustukea, jolla on pohjimmiltaan samat tukikriteerit kuin sukupolvenvaihdoksissa tilanpidon jatkajilla.
Nuoren viljelijän aloitustuki on kuitenkin järjestelmä, jossa tilan elinkelpoisuutta arvioidessa joudutaan
huomattavan tarkasti huomioon tilan tuotantosuunta, tehdyt ja suunnitellut investoinnit ja rahoitusrakenne.
Uuden kauden rakennetukisäännöksiä ei ole. Rakennetuet ovat lisäksi harkinnanvaraisia, kulloisestakin
tuotantotilanteesta ja käytettävissä olevista varoista riippuvia tukijärjestelmiä. Niitä koskevat säännökset
vaihtelevat sen mukaan. Näiden kahden tukijärjestelmän tulisi olla joustavasti toisiinsa sopeutettavissa, niin ettei
tilanpidon lopettavien viljelijöiden ja nuoren viljelijän tukiehdot ole toisaalta tarpeettoman jäykkiä ja toisaalta
ottavat riittävästi huomioon kumpaakin järjestelmää koskevat erityispiirteet.

Ehdotetun 17 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sukupolvenvaihdosjatkajalle
syntyvän porokarjan vähimmäiskoosta. Tarkoitus on, että määräksi säädettäisiin asetusta annettaessa 80 poroa.
Tämä olisi sama, mikä tällä hetkellä on kansallisen eläinkohtaisen tuen vähirnmäismäärä. Määrä päätetään
vuosittain porotalouden eläinkohtaisen tuen perusteista ja määrästä säädettäessä. Tavoitteena on, että jatkajalle
muodostuva porokarja täyttäisi nämä edellytykset. Siksi määrän tulisi olla joustava ja asetuksella annettava.
Vastaavasti tämä heijastuu 25 §:n asetuksenantovaltuuteen.
Ehdotetun 45 §:n 4 momentin nojalla olisi tarkoitus säätää menettelyä koskevista seikoista kuin nykyisen
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen (1583/1994) 23 §:ssäkin. Siinä tapauksessa, että perus-
tuslakivaliokunta katsoo tarpeelliseksi siirtää ehdon siitä, ettei tukea makseta kuutta kuukautta, pitemmältä ajalta,
maa- ja metsätalousininisteriö ei vastusta muutosta. Sen sijaan se, miten ilmoitukset tehdään ja voitaisiin tukea
ryhtyä maksamaan muullakin lailla saadun selvityksen perusteella kuin tuen saajan kirjallisenil-moituksen
perusteella, on vielä selvitettävänä. Tältä osin olisi tarkoituksenmukaista säilyttää asetuksenantovaltuus.



Ehdotetun 48 §:n § momentin mukaan luopumistuen pääoma-arvoa perittäessä pääoma-arvo määrätään siten,
kuin sosiaali- ja terveysministeriön perusteen vahvistaa. Voimassa olevan lain vastaavaa säännöstä sovelletaan
siten, että sosiaali- ja terveysrninisteriö on eläkelaitoksen hakemuksesta vahvistanut perusteen. Kysymyksessä on
vakuutusmatemaattinen kaava, jota Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa käyttää omassa toiminnassaan.

Perustuslain 21 §:n kannalta olennaista on, että 45 §:ssä kysymys on sallitusta toimenpiteestä, joka kuitenkin
aiheuttaa tuen maksun keskeyttämisen. Yleensä eläkelaitos saa tiedon tästä tuen saajan omalla ilmoituksella ja
eläkelaitos antaa tähän ilmoitukseen myös päätöksen. Sen sijaan 46 §:ssä säädettäisiin kielletystä toimenpiteestä,
sitoumusrikkomuksesta, joka aiheuttaa huomattavasti voimakkaamman seuraamuksen, eli tuen lakkauttamisen
tai määräaikaisen lakkauttamisen eläkelaitoksen päätöksellä. Sekä 45 että 46 §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen
johtavasta seikasta tuen hakija olisi velvollinen ilmoittamaan 49 §:n nojalla, mutta koska käytännössä näin ei
aina tapahdu, myös viranomaiset voisivat tarvittaessa vaatia tuen saajalta selvitystä, jos sellainen seikka tulisi
ilmi, jonka perusteella syytä epäillä tuen maksamisen edellytysten täyttymistä.

Ehdotetussa 81 §:ssä on lähdetty siitä, että laki pantaisiin voimaan valtioneuvoston asetuksella ja tarvittaessa se
voitaisiin panna voimaan myös osittain, jos laki vain osittain ei täytä yhteisön valtiontukisääntöjä ja komissio
siksi ei hyväksy sitä.

Ehdotetulla säännöksellä on ollut tarkoitus mahdollistaa lain mahdollisimman nopea voimaantulo ainakin
pääosiltaan. Huolenaiheena on erityisesti ollut lisäalueluovutuksensaajan ikä. Esityksen mukaan luovutuk-
sensaajan tulisi olla alle 55-vuotias, on mahdollista, että tältä osin lakia ei hyväksytä. Toisaalta valmistelussa on
pidetty tärkeänä, että myös yli 50-vuotiaat voisivat olla luovutuksensaajina, sillä siinä vaiheessa tilaa usein vielä
kehitetään omaa tulevaa sukupolvenvaihdosta varten. Toinen vaihtoehto olisi ollut esittää mahdollisuutta sallia
luovutukset näissä tapauksissa tulevalle tilanpidonjatkajalle lisäalueeksi vanhempien tilaan, mutta täniänkin
vaihtoehdon hyväksyttävyys on toistaiseksi yhtä epävarmaa. Siinä tapauksessa, että eduskuntakäsittelyn aikana
tulee vielä muita muutoksia, jotka eivät ole suoraan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisia,
lisääntyy vielä mahdollisuus, ettei lakia ole kaikilta osin valtiotukisäännösten mukainen. Jos taas laki tulisi heti
voimaan, mutta soveltaminen alkaminen siirrettäisiin komission hyväksymisen saamiseen asti, tarkoittaisi tämä,
että voimassa olisi sellaista lainsäädäntöä, jonka nojalla ei kuitenkaan voisi toimia, koska varmuutta tuen
myöntämisen mahdollisuudesta ei kuitenkaan olisi.



V̂ V O I K E U S M I N I S T E R I Ö

Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos
Eija Siitari-Vanne 28.4.2006

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAHIKSI MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA
LUOPUMISEN TUKEMISESTA JA LUOPUMISJÄRJESTELMIÄ KOSKEVIEN LAKIEN
MUUTTAMISESTA (HE 34/2006 vp)

Hallituksen esitykseen sisältyy uutena lakina maatalouden harjoittamisesta
luopumisen tukemisesta annettava laki (jäljempänä lakiehdotus). Lisäksi hallituksen
esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua
lakia (1293/1994), maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettua lakia
(1317/1990), luopumiseläke-lakia (16/1974) ja maatalousyrittäjien
luopumiskorvauksesta annettua lakia (1330/1992).

Uutta luopumistnkijärjestelmää on tarkoitus soveltaa vuosina 2007-2010.
Luopumistukijärjestelmä olisi kokonaan kansallisista varoista rahoitettava. Yhteisön
oikeuden soveltamisen kannalta kysymyksessä on perustamissopimuksessa
tarkoitettu valtiontuki, mikä edellyttää järjestelmän hyväksyttävyyden tarkistamista
komissiossa.

Oikeusministeriö on antanut hallituksen esityksen luonnoksesta lausunnon
13.3.2006 (dnro 25/43/2006 OM), jossa lakiehdotusta tarkasteltiin valtio-
sääntöoikeudellisesti lähinnä hyvän hallinnon ja oikeusturvan (PL 21 § ja 124 §),
asiakirjajulkisuuden (PL 10.1 §) ja valtuutussäannösten kannalta
(PL 80 §).

Esityksellä on luonnollisesti liittymäkohtia myös yhdenvertaisuutta koskevaan
perustuslain 6 §:ään (erityisesti luopujaa koskevat ikärajat), liikkumisvapautta
koskevaan perustuslain 9 §:ään (tilalla asumista koskevat säännökset), kotirauhaa
koskevaan perustuslain 10 §:n 3 momenttiin (tar-kastustoimivaltuudet), omaisuuden
suojaa koskevaan perustuslain 15 §:ään, saamelaisten oikeutta kulttuurinsa
ylläpitämiseen ja kehittämiseen koskevaan perustuslain 17 §:n 3 momenttiin
(luopumistuen edellytyksenä oleva porokarjan vähimmäismäärä) ja
elinkeinovapautta koskevaan perustuslain 18 §:n 1 momenttiin. Näiden
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perusoikeussäännösten lisäksi lain voimaantuloa koskevalla sääntelyllä on
merkitystä perustuslain 79 §:n 3 momentin kannalta.

Oikeusministeriö arvioi ehdotettua sääntelyä hyvän hallinnon vaatimusten (PL 21 ja
124 §), valtuutussäännösten (PL 80 §), informaatio-oikeudellisen sääntelyn (PL 10.1
§), tarkastustoimivaltuuksien (PL 10.3 §), syrjintäkiellon (PL 6.2 §),
omaisuudensuojan (PL 15) ja voimaantuloa koskevan asetuksenantovaltuuden (PL
79.3 §) kannalta.

1. Hyvän hallinnon turvaamisesta

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Perustuslain 124 §:n
mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla
tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Lakiehdotuksen säännökset hakemuksen tekemisestä (32 §) ja hakemuksen
vireilletulosta (34 §) ovat merkityksellisiä suhteessa perustuslain 21 §:n säännöksiin
asian asianmukaisesta käsittelystä ja perustuslain 124 §:n säännöksiin hyvän
hallinnon ja oikeusturvan vaatimusten täyttymisestä.

Hallintolain (434/2003) 20 §:n mukaan hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille
panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen.
Mainittu lähtökohta ei sinänsä estä säätämästä siitä, että asia tulee vireille jo siinä
vaiheessa, kun asiakirja toimitetaan jollekin muulle asiakirjan vastaanottajalle, kuten
on meneteltykin lakiesityksen 34 §:ssä.'

Hallintolain 22 §:n 1 momentin mukaan, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on
puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään
asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hallintolain mukaan
asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä.

Hallintolain 22 §:n säännökset eivät ole esteenä sellaiselle erityissääntelylle, jonka
mukaan asiakirjan täydentämispyynnön esittää asian ratkaisevan puolesta jokin muu
taho. Vastuu asian ratkaisemisen edellytyksistä kuuluu kuitenkin eläkelaitokselle,
joka on yksinomaan toimivaltainen käsittelemään luopumistukihakemuksen.

Ehdotus on tältä osin oikeusministeriön aikaisemmin esittämän korjaustoiveen mukainen. Pykälään on tosin jäänyt kaksi
kirjoitusvirhettä: 1 momentissa tulee viitata 32 §:n 2 momenttiin, ei siis 23 §:n 2 ja 3 momenttiin. Lisäksi 2 momentissa todetaan,
että hakemuksen katsotaan tulleen vireille "saamispäivänään", po. saapumispäivänään. Kun otetaan huomioon lakiehdotuksen 33
§:n säännökset, lakiehdotuksen 34 §:n 1 momenttiin on syytä samalla lisätä viittaus mainittuun pykälään.

Lakiehdotuksen 32 §:n 4 momentissa ja 34 §:n 3 momentissa ei ole hallintolain
tapaista säännöstä siitä, että hakijaa olisi samalla ohjattava täydennyspyynnön
toteuttamisessa. Oikeusministeriö lähtee siitä, että tällainen velvoite lisäselvityksen



pyytäjillä on joka tapauksessa suoraan hallintolain nojalla eikä kuulemisvelvoitteen
toistaminen yksinäisenä viittauksena hallintolakiin ole tarpeen.

Hallintolain edellä mainitut säännökset hallintoasian vireille tulosta ja toisaalta asian
täydentämispyynnöstä merkitsevät, että hallintoasia voi tulla vireille myös jossain
määrin puutteellisena. Minimivaatimuksena voidaan pitää hallintolain 16 §:n
säännöstä, jonka mukaan viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta käy ilmi, mitä
asia koskee, sekä lähettäjän yhteystiedot.

Luopumistukihakemukseen liitettävistä asiakirjoista säädettäisiin lakiehdotuksen 32
§:n 2 momentissa momentissa. Lakiehdotuksen 32 §:n 4 momentin mukaan hakijan
on annettava eläkelaitokselle asian käsittelemistä ja ratkaisemista varten tarvittavat
tiedot. Lakiehdotuksen 33 §:ssä säädettäisiin niin ikään hakemukseen Hirtettävistä
selvityksistä ja asiakirjoista.

Lakiehdotuksen 32 §:n 2 ja 4 momentin säännökset huomioon ottaen epäselväksi jää,
mitä lakiehdotuksen 34 §:n 3 momentissa tarkoitetaan hakemuksen ratkaisemiseksi
tarvittavilla lisäselvityksillä. Koska vastuu asian ratkaisemisesta kuuluu
toimivaltaiselle eläkelaitokselle ja koska lakiehdotuksen 32 §:n 4 momentin mukaan
hakija on velvollinen toimittamaan tietoja vain eläkelaitokselle, hakemuksen
vastaanottajien suorittamien selvitystoimien tulisi oikeusministeriön käsityksen
mukaan rajoittua lähinnä lakiehdotuksessa tarkoitetun asiakirjallisen selvityksen
puutteisiin eli juuri 32 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvitysmateriaalin sekä 33 §:ssä
tarkoitetun aineiston puutteisiin.

Lakiehdotuksen 34 §:n 4 momenttia vastaavia säännöksiä ei ollut aikaisemmin
lausunnolla olleessa luonnoksessa. Lakiehdotuksen mukaan, jollei tuen saaja toimita
lisäselvitystä 3 momentissa tarkoitetulle lisäselvityksen pyytäjälle kohtuullisessa
määräajassa, eläkelaitos voi hakemusta ratkaistaessaan katsoa, että hakemus on
tullut vireille vasta sinä ajankohtana, jona hakemuksen ratkaisemiseksi välttämätön
lisäselvitys on toimitettu sen pyytäjälle. Vireilletuloajankohtaa voidaan siirtää, jos
lisäselvityspyynnössä on mainittu seuraamuksen mahdollisuudesta eikä tuen hakija
esitä viivästykseen hyväksyttävää syytä.

Lakiehdotuksessa tarkoitetuilla hakemuksen vastaanottajilla ei ole itsenäistä
toimivaltaa hylätä tai jättää tutkimatta hakemusta, joka ei sisällä asian
ratkaisemiseksi tarvittavaa selvitystä. Myös tällainen epätäydellinen hakemus tulee
toimittaa eläkelaitoksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Tutkimatta jätettärnistä
koskeviin päätöksiin ei liity negatiivista oikeusvoimavaikutusta, joten tällaisen
päätöksen tekeminen ei vaikuta hakijan mahdollisesti myöhemmin tekemän ja
täydentämän hakemuksen tekemiseen eikä hyväksymisedellytyksiin. Hallintoasioissa
(erityisesti edunmyöntämistä koskevat hallintoasiat) hakemuksen hylkäämiseen ei
yleensä myöskään liity negatiivista oikeus vo imavaikutusta vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaisesti.

Asianmukaiseen ja viivytyksettömään käsittelyyn kuuluu myös se. että epätäydelliset
hakemukset käsitellään ja niissä tehdään asian laadun vaatima prosessuaalinen tai
aineellinen ratkaisu. Oikeusministeriö ei pidä perustuslain 21 §:n säännökset
huomioon ottaen ehdotettua 34 §:n 4 momenttia tarpeellisena. Ehdotettu hakemuksen
vireilletuloajankohdan myöhentämistä tai siirtämistä koskeva sääntely merkitsee
täysin tarpeetonta poikkeusta hallintolain mukaisesta hallintoasian vireilletulon ja
käsittelyn sääntelystä.
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Oikeusministeriö korostaa, että eläkelaitoksella on hallintolain perusteella
velvollisuus tarvittaessa myös kuulla luopumistuen hakijaa eläkelaitoksen
hankkimista lausunnoista. Lakiehdotuksen 35 §:n 3 momentin säännös, jonka
mukaan "eläkelaitos ratkaisee luopumistukea koskevan hakemuksen saatuaan
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tai 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen lausunnon asiassa",
saattaa antaa tässä suhteessa virheellisen kuvan eläkelaitoksen ratkaisutoiminnasta.

Säännös ei vaikuta tarpeelliselta, kun lisäksi otetaan huomioon, että lakiehdotuksen
36 §:n 1 momentissa on yleinen säännös eläkelaitoksen velvollisuudesta ratkaista
luopumistukihakemus viivytyksettä saatuaan tarpeelliset lausunnot ja selvitykset.1

Lakiehdotuksen 45 §:n 4 momentin mukaan luopumistuen maksaminen on
aloitettava uudelleen välittömästi, kun eläkelaitos on saanut tiedon keskeytyksen
aiheuttaneen syyn poistumisesta. Momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin menettelystä silloin, kun keskeytettyä luopumistukea ryhdytään
uudestaan maksamaan.

Valtioneuvoston asetuksella lienee tarkoitus säätää jotain vastaavaa, mistä nyt
säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa asetuksessa (1583/1994).
Mainitun asetuksen 23 §:n mukaan luopumistukilain 25 §:n mukaan keskeytettyä
luopumistukea ryhdytään tuensaajan kirjallisesta ilmoituksesta maksamaan
uudestaan siitä lukien, kun hänellä on oikeus saada tukea, ei kuitenkaan takautuvasti
kuutta kuukautta pidemmältä ajalta ennen ilmoitusta. Asetuksessa säädetään lisäksi,
millaista selvitystä ilmoitukseen on liitettävä (selvitykset liittyvät keskeyttämisen
syyn poistumiseen).

Oikeusministeriö pitää valtiosääntöoikeudellisesti perusteltuna, että asetuksessa tällä
hetkellä olevat säännökset tuen maksamisen aloittamiseen liittyvästä menettelystä
nostetaan lain tasolle siltä osin kuin hakijalta edellytetään kirjallista ilmoitusta ja
siltä osin kuin tarkoituksena lienee edelleenkin säätää siitä, että tukea ei kuitenkaan
makseta takautuvasti ilmoitusta edeltävältä kuutta kuukautta pidemmältä ajalta,
vaikka syy keskeytykseen on sinänsä poistunut jo aikaisemmin.

2. Valtuutussäännöksistä

Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin mukaan valtionevoston asetuksella säädetään
tarkemmin siitä, mitä pidetään yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I
tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintana.

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 29) mukaan asetustasoista tarkennusta
edellyttää lähinnä ensiasteen jalostus, jossa jalostettu tuote luetaan vielä
maataloustuotteeksi. Perustuslain 80 §:n 1 momentti huomioon ottaen
oikeusministeriö pitää asianmukaisena, että asetuksenantovaltuutta täsmennetään
vastaamaan perusteluissa esitettyä rajausta.

1 Mainitun 36 §:n otsikko on "Ehdollinen päätös'", mikä ei kuvaa kovin hyvin pykälän sisältöä.
Pykälän 1 momentti on selvästi laajempi kuin vain ehdollisen päätöksen tekemistä koskeva.
Hallituksen esityksen lakitekninen viimeistelemättö-myys johtuu siitä, että hallituksen esityksestä
on tarkastettu vain päälakiehdotus osaksi (lakiehdotuksen 1-27 §). joten tuostakin
lakiehdotuksesta on jäänyt tarkastamatta 60 §:ää ja kaikki lainmuutokset.



Sukupolvenvaihdosluovutuksen keskeisistä yleisistä edellytyksistä ehdotetaan
säädettäväksi lakiehdotuksen 15 §:ssä. Pykälään sisältyy useita
asetuksenantovaltuuksia.

Lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin 3 momentissa tarkoitettu luovutuksensaajan
pysyväisluonteisten muiden tulojen enimmäismäärä jäisi kokonaan määräytymään
valtioneuvoston asetuksen varaisesti ("jonka pysyväisluonteiset tulot muusta kuin
maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoitetusta maatilatalouden liitännäistoiminnasta
luopumishetkellä arvioituna eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella säädettyä
enimmäismäärää").

Lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarkemmin niistä seikoista, jotka on sisällytettävä elinkeinosuunnitelmaan ja jotka
otetaan huomioon maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa, maatilan
yritystulon määrittämisestä, eläkelaitokselle esitettävistä selvityksistä yritystulon
määrittämiseksi sekä vähimmäismäärästä, jonka maatilan yritystulon on täytettävä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös tarkemmin, miten osoitetaan maatilan
täyttävän ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset sekä
luovutuksensaajalta edellytettävästä koulutuksesta ja käytännön kokemuksesta.

Harkittaessa asetuksenantovaltuuksien valtiosääntöoikeudellsta hyväksyttävyyttä
huomiota lienee kiinnitettävä myös siihen kysymykseen, onko luopumistuki]
ärjestelmää samalla arvioitava luovuttajan tai luovutuksensaajan edellytysten osalta
perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisesti elinkeinovapautta koskevana sääntelynä.

Sukupolvenvaihdoksen edellytykset eivät sellaisenaan kaikissa tapauksissa ole
rinnastettavissa elinkeinonharjoittamisen luvanvaraisuutta koskevaan sääntelyyn,
koska sukupolvenvaihdoksessa luovutuksensaaja voi olla jo itsekin
elinkeinonharjoittaja. Kysymys on luovutuksensaajan osalta tuolloin jo harjoitetun
ammatin tai elinkeinon jatkamis- ja/tai laajentamisedeHytyk-sistä. Lisäksi
luovutuksensaajan edellytysten täyttyminen vaikuttaa ensisijaisesti siihen, saako
luovuttaja laissa tarkoitettua korvausta. Muiden tukijärjestelmien kautta myös
luovutuksensaaja voi itsekin saada tukea.

Niissä tilanteissa taas, joissa jatkaja ei ole aikaisemmin harjoittanut maataloutta,
sukupolvenvaihdosluovutus näyttäisi merkitsevän käytännössä pitkälti samanlaista
harkintaa kuin ammatti- tai elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden edellytysten
harkinta. Tuolloinkin edellytysten täyttyminen vaikuttaa ensisijaisesti siihen, saako
luovuttaja tämän lainsäädännön mukaista korvausta ja luovutuksensaaja puolestaan
muun lainsäädännön mukaista tukea.

Näin tuikittuna sukupolvenvaihdosluovutusten edellytysten sääntelyssä ei ole
kysymys perustuslain 18 §:n 1 momentin ytimeen kuuluvasta sääntelystä. Sääntelyn
ensisijainen tarkoitus ei ole luvanvaraistaa itse elinkeinon tai ammatin harjoittamista
vaan huolehtia elinkeinon tai ammatin harjoittamisen jatkamisedellytysten
olemassaolosta ja myönteisessä tapauksessa mahdollistaa luovuttajalle tämän
aikaisempaan ammatti- tai elinkeinotoimintaan perustuvan korvauksen maksaminen.
Järjestelmän kokonaisuuteen kuuluu lisäksi tiettyjä rajoitteita muulle työskentelylle
(ansaintarajat sekä rajoitteet harjoittaa maataloutta muulla tavalla luopumisen
jälkeen), mutta näitäkään rajoitteita ei voitane pitää sillä tavoin itsenäisinä, että niitä
voitaisiin pitää ongelmallisina perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta.
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Tarkasteltaessa edellä tarkoitettuja asetuksenantovaltuuksia suhteessa 15 §:ssä
muutoin säädettäviin vaatimuksiin, niin pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan
luovutuksensaajalta edellytetään laissa riittävää ammatillista pätevyyttä maatalouden
harjoittamiseen. Lisäksi laissa säädettäisiin, että luovutuksensaaja osoittaa
elinkeinosuunnitelmalla, että luopumisen kohteena oleva maatila tai hänelle
muodostuva maatila on taloudellisesti elinkelpoinen (15 §:n 1 momentin 4 kohta).
LuoMituksensaajalle muodostuvalta maatilalta edellytetään lisäksi laissa sitä, että
maatilan voidaan katsoa täyttävän tuotantosuuntansa mukaiset muun lainsäädännön
vaatimukset, jotka koskevat ympäristöä ja eläintensuojelua sekä elintarvikelain
(23/2006) vaatimukset.

Muotoilu "tarkemmista" säännöksistä näyttäisi siis jollakin tarkkuudella vastaavan
suurinta osaa lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin asetuksenantovaltuuksista.
Luovutuksen saajan koulutusta ja käytännön kokemusta koskeva
asetuksenantovaltuus jää lakitasoisten perussäännöstensä osalta kuitenkin kovin
ohueksi.

Oikeusministeriö pitää 15 §:ään sisältyvistä asetuksenantovaltuuksista
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena lisäksi 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettua asetuksenantovaltuutta sekä pykälän 3 momentissa tarkoitettua
yritystulon   vähimmäismäärää   koskevaa   valtuutusta.   Kummassakin
valmumssäännöksessä enirrmäismä^äVväliimmäismäarä jää määräytymään vain
asetuksenvaraisesti.

Perustelujen mukaan ensiksi mainittu enimmäismäärä olisi 50 000 euroaja
jälkimmäinen vähimmäismäärä 10 000 euroa viitenä luovutusta seuraavana
(kunakin) vuonna. Asetuksenantovaltuuden käytölle ei voitane esittää sitä käytännön
syytä, että näitä määriä olisi tarpeen tarkistaa usein.

Oikeusministeriö esittää, että mainituista vähimmäis/enimmäismääristä säädettäisiin
lailla ja että asetuksenantovaltuuksia vastaavasti muutettaisiin. Mahdollinen muutos
vaikuttaa myös 24 §:n 1 momentin 2 kohtaan, jossa on viittaus 15 §:n säännöksiin
asetuksella määräytyvästä maatilatalouden yritystulon väMmmäismäärästä.

Lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mukaan valtioneuvoston
asetuksella säädettäisiin luovutuksensaajalle muodostuvan porokarjan
vähimmäiskoosta.

Vastaavasta syystä kuin edellä 15 §:n yhteydessä oikeusministeriö pitää
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena, että keskeinen luovutuksensaajan
toimintaa koskeva edellytys jää määräytymään valtioneuvoston asetuksen varaisesti.
Porotalouden jatkamisedellytyksien turvaaminen liittyy myös perustuslain 17 §:n 3
momentin mukaisesti saamelaisten oikeuteen kehittää omaa kulttuuriaan. Myös tämä
seikka puhuu laintasoisen sääntelyn puolesta. Perustelujen mukaan porokarjan
vähimmäiskokovaatimus olisi 80 poroa.

Vastaava huomautus koskee lakiehdotuksen 25 §:ssä tarkoitettua
asetuksenantovaltuutta säätää kullekin luovutuksensaajalle muodostuvan porokarjan
vähimmäiskoosta. Perustelujen mukaan mainittu vähimmäismäärä olisi 150 poroa.



Lakiehdotuksen 48 §:n 1 momentin mukaan, jollei 15-17 §:ssä tarkoitettu
luovutuksensaaja täytä sitoumustaan eikä tämä johdu 47 §:ssä tarkoitetusta
hyväksyttävästä syystä, on eläkelaitoksen velvoitettava hänet korvaamaan
eläkelaitokselle luopumistuen pääoma-arvo, joka määrätään sosiaali- ja
terveysministeriön eläkelaitoksen hakemuksesta antamalla päätöksellä vahvistettujen
perusteiden mukaan.

Edellä tarkoitettu säännös on kirjoitettu niin monimutkaisesti, että siitä voitaneen
ainoastaan päätellä, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa luopumistuen
pääoma-arvon eläkelaitoksen hakemuksesta.

Perusteluissa viitataan siihen, että säännös ministeriön vahvistamista perusteista
vastaa voimassa olevan lain 29 §:n 1 momenttia. Voimassa olevan lain mukaan
säädetään, että pääoma-arvo määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien
perusteiden mukaan.

Oikeusministeriö on aikaisemmassa lausunnossaan Idinnittänyt huomiota siihen, että
sosiaali- ja terveysministeriön päätös lienee normipäätös ja siten säännös tarkoittaisi
asetuksenantovaltuuden uskomista ministeriölle. Oikeusministeriö huomautti siitä,
että valtuutusta ei ollut kirjoitettu asianmukaisesti asetuksenantovaltuudeksi. Tämä
selittänee sen, miksi hallituksen esityksessä ministeriön päätösvallan käyttö on
yritetty muokata tarpeettomasti hallintopäätökseksi.

3. Informaatio-oikeudellisesta sääntelystä (lakiehdotuksen 68-77 §)

Tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä on arvioitava perustuslain 10 §:n 1
momentissa säädetyn henkilötietojen suojan kannalta. Lakiehdotuksen tietojen
antamista, saamista ja salassapitoa koskevat säännökset vastaavat työntekijän
eläkelain (TYEL) käsittelyssä omaksuttua sääntelyä, joka on ollut
perustuslakivaliokunnan arvioitavana (PeVL 30/2005 vp) ja jota arviota
lakiehdotuksen säännökset näyttäisivät vastaavan.

Lakiehdotuksen käsitteistössä on kuitenkin horjuvuutta. Esimerkiksi lakiehdotuksen
69 §:ssä ja 70 §:n 1 momentissa käytetään ilmaisua "tietojen saamisesta", ja muissa
säännöksissä "tietojen saannista". Viimeksi mainittua muotoilua voidaan pitää
vakiintuneempana.

Lakiehdotuksen 69 §:n 4 momentissa on ilmeisesti tarkoitettu säätää, kenen tietoihin
tiedonsaantioikeus ulottuu. Muotoilu ei ole onnistunut. Henkilöpiiri voitaisiin
luetella jo pykälän 1 momentissa esimerkiksi seuraavasti:

Eläkelaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden
tietojen saamista koskevien säännösten estämättä veroviranomaisilta,
maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994)
tarkoitetulta rekisteriviranomaiselta sekä paliskunnilta ja paliskuntain
yhdistykseltä luopujaa, tämän aviopuolisoa, sitoumuksen antanutta
luovutuksensaajaa ja tämän puolisoa sekä 4 luvussa tarkoitettua
yhtiötä koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä .. .(kuten HE).

Lakiehdotuksen 71 §:n 2 momentti näyttää jääneen lakitekstissä kesken.
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Lakiehdotuksen 73 §:n 3 momentin ensimmäinen virke on kirjoitettu siten, että maa-
ja metsätalousministeriön oikeus saada eläkelaitokselta luoppumistuen käytön
seurantaa ja valvontaa varten välttämättömiä tietoja määräytyy
asetuksenantovaltuuden perusteella ("siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkernmin säädetään"). Pykälässä viitataan lisäksi 70 §:n 2 momenttiin.
Asetuksenantovaltuus lienee syytä kirjoittaa erilliseksi esimerkiksi seuraavasti:

Eläkelaitoksen on annettava maa- ja metsätalousministeriölle
luopumistuen käytön seurantaa ja tukijärjestelmän toimeenpanon
valvontaa   varten   välttämättömät tiedot.

Tietojen antamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

Ehdotuksen perustelujen (s. 51) perusteella vaikuttaa siltä, että viittaus 70 §:n 2
momenttiin on tarpeeton. Perusteluissa nimittäin todetaan, että valvontaa varten
valvontaviranomaiset saisivat tiedot pääsääntöisesti 70 §:n 2 momentin nojalla.
Perusteluissa todetaan tämän jälkeen, että eläkelaitoksella olisi ehdotetun lainkohdan
nojalla velvollisuus toimittaa ministeriölle sen sijaan tietoja, joita tarvittaisiin tuen
käytön seurantaa ja tukijärjestelmien toimivuuden valvontaa varten. Tiedot
vaikuttavat siis eri tiedoilta kuin mitä 70 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. Lisäksi
lakiehdotuksen muotoilussa näyttää olevan sanonnallista päällekkäisyyttä. "Käytön
seuranta ja valvonta" tarkoittanee pitkälti samaa kuin "tuen käyttäminen ja
tukijärjestelmän toimeenpanon valvonta".

Lakiehdotuksen 74 §:ssä säädettäisiin samalla tavalla kuin nykyisen luo-
pumistukiasetuksen 27 §:ssä eläkelaitoksen velvollisuudesta toimittaa tietoja
luopumistuen alkamisesta ja päättymisestä Eläketurvakeskukselle tämän
määräämällä tavalla. Pykälän mukaan eläkelaitoksen on myös annettava
Eläketurvakeskukselle muita luopumistukea koskevia tietoja siten kuin
Eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

Perusteluissa ei selosteta tarkemmin, mitä muilla tiedoilla tarkoitetaan. Otsikosta
päätellen kysymys on rutiininomaisista päätöstiedoista ("rekisteritiedot").

Pykälän muotoilussa ei ole otettu huomioon, että sanamuoto "määrää" voi viitata
siihen, että Eläketurvakeskus antaa tietojen toimittamisesta perustuslain 80 §:n 2
momentissa tarkoitetun yleisesti sovellettavan normipää-töksen (vrt. ongelmallisesta
kirjoitustavasta PeVL 35/2005 vp). Jos tätä tarkoitetaan. Eläketurvakeskuksen
toimivalta antaa oikeussääntöjä on muotoiltava asianmukaiseksi
valtuutussäännökseksi.

4. Tarkastustoimiv altuuksista

Lakiehdotuksen 66 §:n mukaan tarkastustoimi valtuudet kuuluvat maa- ja
metsätalousministeriön ja TE-keskusten palveluksessa oleville virkamiehille.
Sinänsä muotoilu ("on oikeus teettää...tarkastuksia") vaikuttaa epätavanomaiselta
lakitekstiltä.

Lakiehdotuksen 66 §:n 2 momentin mukaan tarkastuksia suorittavalla on oikeus
valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa "sitoumuksenalaiset alueet
sekä tuotanto- ja talousrakennuksia".



Lakiehdotuksen 66 §:n 3 momentissa on asetuksenantovaltuus, jonka mukaan
valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa säätää "tarkastuksen
yksityiskohtaisesta toteuttamisesta".
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan asetuksella olisi
tarkoitus säätää tarkastusotantojen suorittamisesta, tarkastusajankoh-dista,
tarkastusten pöytäkirjojen laatimisesta ja niiden käsittelemisestä ja vastaavista
muista seikoista.

Oikeusministeriö huomauttaa siitä, että hallintolaissa säädetään jo nyt tarkastusten
kulusta (hallintolain 39.1 §). Hallintolaissa säädetään myös tarkastuskertomuksen
pääasiallisesta sisällöstä sekä tarkastuskertomuksen tiedoksi antamisesta (hallintolain
39.2 §).

Asetuksenantovaltuudesta ainakin osa näyttäisi koskevan suurin piirtein samoja
seikkoja kuin mitä jo nyt säädetään hallintolaissa laintasoisesti. Perustuslain 21 §:n 2
momentin säännökset hyvän hallinnon perusteiden turvaamisesta edellyttävät
laintasoista sääntelyä. Jos asetuksenantovaltuutta voidaan tulkita siten, että kysymys
ei ole vastaavista seikoista kuin mitä hallintolaissa jo säädetään tarkastuksen kulusta
ja tarkastuspöytäkirjasta, asetuksenantovaltuus ei ole ongelmallinen perustuslain 80
§:n 1 momentin kannalta.

Tarkastustoimivaltuuksia on arvioitava perustuslain 10 §:n 3 momentissa suojatun
kotirauhan kannalta. Tarkastustoimi valtuuksien kohteiden määrittelyn kannalta
vaikutelmana on, että tarkastustoimivaltuudet eivät kohdistuisi valtiosääntöisen
kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin. Selkeää poissul-jentaa ei ole kuitenkaan
suoritettu.

Lailla voidaan perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan säätää perusoikeuksien
turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin
ulottuvista toimista.
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pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 16/2004 vp s. 5/II). Pe-
rustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut kotirauhan piiriin ulottuvan toimen
olevan hyväksyttävä "rikosten selvittämiseksi", jos toimi sidotaan siihen, että on
olemassa konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (PeVL
44/2002 vp s. 3/II). Sääntelyn oikeasuhtaisuu-den näkökulmasta valiokunnan
lähtökohtana on ollut, ettei kotirauhan suojaan tule puuttua enimmillään sakolla
rangaistavien, moitittavuudeltaan vähäisten rikkomusten selvittämiseksi (PeVL
40/2002 vp s. 2).

Valiokunta on pitänyt kotirauhan piiriin ulottuvaa tarkastusta julkisista varoista
myönnettyjen tukien ja avustusten asianmukaisen käytön valvomiseksi
hyväksyttävänä sellaisiakin rangaistavaksi säädettyjä rikkomuksia koskevien
perusteltujen epäilyjen johdosta, joista voi enimmillään seurata sakkorangaistus
(PeVL 69/2002 vp s. 2-3). Tarkastusoikeus on tavallisella lailla voitu kytkeä myös
rangaistusluonteisella maksulla sanktioituun käyttäytymiseen (PeVL 7/2004 vp s.
2/II).
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Edellä mainitun lausuntokäytännön perusteella selkeintä olisi, että kotirauhan piirissä
olevat tilat suljettaisiin pois tarkastustoimi valtuuksien piiristä.
5. Luopujaa koskevien edellytysten ikäporrastuksesta

Lakiehdotuksen mukaan toteutettaessa maatilalla sukupolvenvaihdos luopujalta
edellytettäisiin 56 vuoden ikää, jos luovutuksensaajana on oma lapsi tai tämän
puoliso. Ikäraja nousisi voimassa olevaan lakiin verrattuna sen sijaan 60 vuoteen, jos
luovutuksensaajana on muu henkilö.

Vastaavasti luovutettaessa lisäalueen omistusoikeus edellytettäisiin voimassa olevan
lain tavoin luopujalta 60 vuoden ikää. Jos lisäalue luovutetaan luopujan lapselle
taikka tämän puolisolle, ikäraja alentuisi 56 vuoteen.

Luopujan ikää koskevan sääntelyn eriyttäminen vaikuttaa luopumistuen kestoon ja
määrään sillä yksinomaisella perusteella, onko luovutuksen saaja valittajan lapsi,
tämän puoliso vai joku muu henkilö.

Ehdotettu sääntely on merkityksellinen perustuslain 6 §:n kannalta. Perustuslain 6
§:n 1 momentti sisältää yleisen yhdenvertaisuussäännöksen ja 2 momentti
syrjintäkiellon, joka kohdistuu ilman hyväksyttävää perustetta tapahtuvaan eri
asemaan asettamiseen erilaisten henkilöön liittyvien syiden vuoksi. Tässä
tapauksessa tuo henkilöön liittyvä syy on hänen perhesuhtee-sa.

Perustuslakivaliokunta on sosiaalioikeudellista sääntelyä arvioidessaan pitänyt
esimerkiksi etuuksien määräytymistä eri tavoin eri-ikäisille henkilöille perustuslain
kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia eivätkä erot muodostu
kohtuuttomiksi (esim. PeVL 60/2002 vp s. 4-5 ja PeVL 46/2002 vp s. 5-7).

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa (s. 22) todetaan, että ehdotettu ikärajan
nostaminen osassa sukupolvenvaihdoksia neljällä vuodella, osassa kolmella vuodella
ja porotalouden luopumisissa vuodella vähentäisi valtion kustannuksia nykyiseen
tukijärjestelmään verrattuna noin 7 miljoonalla eurolla.

Perusteluissa (s. 25) todetaan lisäksi, että ikärajojen nostaminen muissa
luopumistavoissa kuin luovutettaessa maatila tai sen pellot omalle lapselle otetaan
huomioon yleiset tavoitteet myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Vähimmäisikärajojen
yhtenäistämisen 56 vuoteen lapselle luovutuksissa "turvaisi vanhempien ja lasten
väliset oikea-aikaiset luovutukset". Sen sijaan "muiden välisissä luovutuksissa, myös
muille sukulaisille tapahtuvissa, luopujan vähimmäisikä ei ole
sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi yhtä ratkaiseva, koska luovutuksensaajana
voi olla kuka tahansa edellytykset täyttävä alle 40-vuotias jatkaja".

Edellä mainittuja perusteluja ei voida pitää vakuuttavina, kun otetaan huomioon,
mitä lakiehdotuksessa säädetään luovutuksensaajaa koskevista edellytyksistä.
Kaikilta luovutuksensaajilta edellytetään, että luovutuksensaaja ei ole täyttänyt 40
vuotta ja että luovutuksensaajalla on riittävä ammatillinen pätevyys, minkä lisäksi
hänen muusta ansiotoiminnastaan saamansa tulot eivät saa ylittää tiettyä
enimmäismäärää. Luovutuksensaajan edellytykset ovat siten perhesuhteista
riippumattomia.



Valtiosääntöoikeudellisesti ratkaisevaksi näyttäisi muodostuvan ainakin sen
arviointi, aiheutuuko luopujan ikärajan perhesuhteisiin perustuvasta eriyttämisestä
kohtuutonta eroavuutta luopumisedellytykset täyttävien maatalouden harjoittajien
kesken.

6. Voimaantuloon liittyvä asetuksenantovaltuus (81 §)

Lakiehdotuksen 81 §:n 1 momentin mukaan laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana. Momentin mukaan, jos Euroopan yhteisöjen
komissio ei hyväksy tähän lakiin sisältyvää tukijärjestelmää sellaisenaan loki
voidaan panna voimaan valtioneuvoston asetuksella siltä osin kuin tuen ehdot
hyväksytään.

Ehdotettu sääntely on merkityksellinen perustuslain 79 §:n 3 momentin kannalta.
Mainitun lainkohdan mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan.
Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään
asetuksella.

Lain voimaantuloajankohdan tulee perustuslakiesityksen perustelujen mukaan käydä
ensisijaisesti ilmi itse laista. Voimaantuloajankohta voidaan jättää asetuksella
säädettäväksi vain erityisestä syystä. Tästä voi esitöiden perusteella olla kysymys
esimerkiksi silloin, kun suuren lainsäädäntöko-konaisuuden eri osien on tultava
voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä
tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp s. 130/11).

Perustuslakivaliokunnan käytännössä erityisenä syynä on samoin pidetty lain
voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai
esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 43/2000 vp s.
4-5, PeVL 1/2004 vp s. 4/II, PeVL 5/2004 vp s. 2/1, PeVL 14/2004 vp s. 5 ja PeVL
14/2005 vp s. 3/II).

Yhteisön perustamissopimuksen 88 artikla sisältää säännökset valtion tukia
koskevasta valvonta- ja ilmoitusjärjestelmästä. Olemassa olevien tukien valvonta
rajoittuu komission jälkivalvontaan, kun taas uusia tukia koskee 88.3 artiklan
mukainen ilmoitusmenettely, jossa jäsenvaltion on ennen tukitoimien toteuttamista
ilmoitettava komissiolle jo odotettava tätä komission päätöstä.

Ilmoitusmenettelyä koskevassa 88.3 artiklassa edellytetään, että komissiolle
annetaan tieto uudesta tai muutettavasta tuesta niin ajoissa, että komissio voi esittää
huomautuksensa ja tarvittaessa aloittaa 88.2 artiklassa tarkoitetun menettelyn
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsotun tukitoimen kieltämiseksi tai
poistamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että
artiklan tarkoittamana reagointiaikana on pidettävä kahden kuukauden aikaa
komissiolle tehdystä täydellisestä ilmoituksesta lukien (asia 120/73, Gebruder
Lorenz ja asia 84/82 Saksa v. komissio).

Perustamissopimuksen 88 artiklan nojalla annettujen säännösten perusteella
jäsenvaltion on pidättäydyttävä ilmoittamansa tuen täytäntöönpanosta aikana, jona
komissio tutkii sen soveltuvuuden yhteismarkkinoille.
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Komission alustava tutkimus voi päättyä toteamukseen, että kysymys ei ole
perustamissopimuksen 87.1 artiklassa tarkoitetusta tuesta tai että tuki soveltuu
yhteismarkkinoille. Mikäli komissio ei ole tehnyt päätöstä kahden kuukauden
kuluessa ilmoituksen jättämisestä, komission katsotaan lähtökohtaisesti hyväksyneen
tuen.

Varsinaisen tutkimuksen {muodollinen tutkintamenettely) aikana komissio kuulee eri
osapuolia. Jäsenvaltiota sitoo vastaava velvoite pidättäytyä tukitoimien
täytäntöönpanosta.

Muodollinen tutkimusmenettely päättyy yhteen kolmesta vaihtoehtoisesta komission
päätöksestä. Komissio voi joko todeta, että kysymys ei ole valtion tuesta, se voi
tehdä myönteisen päätöksen (myös ehdollisena) tai kielteisen päätöksen. Näiden
päätösvaihtoehtojen perusteella on siis mahdollista, että komissio tekee päätöksen,
jolla luopumistuen hyväksyttävyydelle valtion tukena asetetaan joitakin ehtoja.

Oikeusministeriön käsityksen mukaan komission valtiontukikäsittely on sinänsä
hyväksyttävä peruste sille, että lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

Ongelmallista on sen sijaan se, jos komission tehdessä ehdollisen päätöksen
valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää käytännössä siitä, missä muodossa
jotkut eduskunnan jo hyväksymät säännökset tulisivat voimaan. Tällöin
valtioneuvosto joutuisi suorittamaan sellaista harkintaa, joka kuuluu eduskunnalle
lainsäädäntövallan käyttäjänä. Lakiehdotuksen 81 §:n 1 momentin toinen virke tulisi
siten poistaa.

7. Vanhentumista koskevan sääntelyn takautuva soveltaminen (82 §)

Lakiehdotuksen 82 §:n 4 momentin mukaan tämän lain 56 §:ssä säädettyä
vanhentumisaikaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007 lukien. Vanhentumisaikaa
laskettaessa otetaan huomioon myös ennen lain tämän lain voimaantuloa kulunut
aika.

Lakiehdotuksen 56 §:n 1 momentin mukaan luopumistuen takaisinperintää koskeva
päätös on tehtävä viiden vuoden kuluessa maksupäivästä lukien.
Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua
päätöksen antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu siten kuin velan
vanhentumisesta annetussa laissa (728/2003) säädetään.
Lakiehdotuksen 56 §:n 2 momentin mukaan myös tämän lain mukainen etuuden
saaminen vanhentuu viiden vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jona se olisi
pitänyt maksaa, jollei vanhentumisaikaa ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumisen
katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Lakiehdotuksen
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että säännös ei estäisi eläkelaitosta
maksamasta nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti eläkettä pidemmältäkin ajalta
takautuvasti (s. 48). Voimassa olevan lain mukaan etuuden saamisoikeuden samoin
kuin takaisinperittävän saatavan vanhentumisaika on kymmenen vuotta.

Vanhentumisaikaa koskevan sääntelyn takautuvaa soveltamista on arvioitava
omaisuudensuojaa koskevan perustuslain 15 §:n kannalta erityisesti, kun kysymys on
yksityisen edunsaajan saamisoikeuden vanhentumisesta.



Ehdotuksella tarkoitettaneen sitä, että 1.1.2007 olemassa olevat eläkelaitoksen
saamisoikeus ja toisaalta edunsaajan saamisoikeus ovat takautuvan soveltamisen
kohteina siten, että molemmat voisivat vanhentua välittömästi sen johdosta, että
kysymys on yli 5 vuotta aikaisemmin syntyneistä saatavista. Sääntely vaikuttaa
prima facie kohtuuttomalta ainakin yksityisen edun saajan kannalta, vaikka
perusteluissa oleva maininta jo vanhentuneen edun suorittamismahdollisuudesta
sinänsä pitänee paikkansa.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi maatalouden

harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

(HE 34/2006 vp).

Luopumistuki, jota suoritetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/12994 vp) annetun lain

nojalla ja jota myös nyt ehdotettu uusi laki tarkoittaa, turvaa maatalouden harjoittamisesta

luopuvien maatalousyrittäjien toimeentuloa. Sillä on moninaisia yhteyksiä eläkejärjestelmään,

mutta sitä ei voida valtiosääntöoikeudellisesti rinnastaa sen paremmin vanhuus- tai

työkyvyttömyyseläkkeeseenkään. Sitä ei voi pitää myöskään työttömyysturvana. Luopumistuki

ei kohdistu mihinkään perustuslain 19 §:n 2 momentissa mainittuun sosiaaliseen

riskitilanteeseen, eikä siinä siten ole kysymys tässä perustuslain kohdassa tarkoitetusta

perustoimeentulon turvasta. Oikeus luopumistukeen ei myöskään kerry sillä tavoin

ansaintaperiaatetta noudattaen, että sitä olisi tämän vuoksi tarkasteltava perustuslain 15 §:n

takaaman omaisuudensuojan kannalta.

Ehdotetussa uudessa laissa on asianmukaiset, perustuslain 21 §:n vaatimukset täyttävät

säännökset muutoksenhausta ja muusta hyvästä hallinnosta. Myös tietojen saantia ja salassapitoa

koskevat säännökset täyttävät ne vaatimukset, joita perustuslakivaliokunta on perustuslain 10 §:n

1 momentin kannalta tämän kaltaiselle sääntelylle erityisesti sosiaaliturva-asioissa asettanut

(esim. PeVL 30/2005 vp).

Ehdotetussa laissa maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta on eräitä

valtioneuvostolle osoitettuja asetuksen antovaltuuksia. Valtuussäännökset täyttävät yleensä

perustuslain 80 §:n 1 momenttiin perustuvat ja perustuslakivaliokunnan käytännössä täsmennetyt

edellytykset. Liian väljänä voi kuitenkin pitää ehdotuksen 15 §:n 4 momentissa olevaa

valtuutusta säätää asetuksella enimmäismäärästä pysyväisluonteisia tuloja, joita

luovutuksensaajalla voi luopumushetkellä arvioituna olla muusta kuin maatilataloudesta ja tilalta

käsin harjoitettavasta maatilatalouden liitännäistoiminnasta. Laissa tulisi osoittaa jokin

laadullinen kriteeri, johon enimmäismäärä perustetaan.

Heimolassa 28.4.2006
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: Hallituksen esitys 34/2006 vp laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen

tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä

34/2006 vp laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä

koskevien lakien muuttamisesta. Pyydettynä lausuntona, jossa olen rajoittunut valtiosääntöoikeudellisesti

ongelmallisina pitämiini ehdotuksiin, esitän kunnioittaen seuraavaa:

1. Asetuksenantovaltuudet

Hallituksen esityksen sisältyy useita valtioneuvostolle osoitettuja asetuksenantovaltuuksia. Näitä

asetuksenantovaltuuksia on arvioitava perustuslain 80 §:n 1 momentin valossa, jonka mukaan lailla on

säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan

muuten kuuluvat lain alaan. 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi luopumistuen myöntämisestä

maatalousyrittäjille, jotka maatalouden rakenteen parantamiseksi pysyvästi luopuvat maatalouden

harjoittamisesta. Vaikka luopumistukea ei voidakaan pitää esimerkiksi perustuslain 19 §:n 2 momentissa



tarkoitettuna perustoimeentuloa turvaavana etuutena eikä myöskään perustuslain 15 §:n omaisuuden-

suojaa ennen sen erääntymistä maksettavaksi nauttivana ns. ansaittuna etuutena, on kyse kuitenkin

sellaisesta perustuslain 80 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta

sääntelystä, jonka perusteiden tulee olla riittävällä tarkkuudella säädetty eduskuntalain tasolla.

Lakitasoisuuden vaatimusta korostavat myös sääntelyn yhteydet maatalouselinkeinon harjoittamisen

oikeuteen (PL 18 § 1 mom.) ja eräiden säännösten kohdalla myös saamelaisten oikeuteen ylläpitää omaa

kulttuuriaan (PL 17 § 3 mom.).

1. lakiehdotuksen 12 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi luopumistuen saamisen edellytykseksi se,

että luopuja luopumisen tapahduttua pysyvästi lopettaa kaupallisen maatalouden harjoittamisen eikä tee

metsätalouden hankintatyötä. Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään niiden

hevosten ja porojen enimmäismäärästä, joiden käyttöä luopumisen jälkeen ei pidetä kaupallisen

maatalouden harjoittamisena.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä ja perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä on

katsottu poronhoidon kuuluvan saamelaisten perustuslain 17 §:n 3 momentissa turvattuun

kulttuurimuotoon (ks. HE 309/1993 vp, s. 65). Tämä poronhoidon perusoi-keuskytkentä on

merkityksellinen arvioitaessa ehdotetun säännöksen säänteiytasoa. Ehdotus merkitsisi, että

valtioneuvoston asetuksella määrättäisiin porojen enimmäismäärä, jonka luovutustukea saanut

saamelainen voisi jatkossa omistaa. Esityksen perustelujen mukaan enimmäismääräksi olisi tarkoitus

säätää kolme poroa (HE, s. 33). Sinänsä porojen omistamisen rajoittaminen on yhteydessä lainsäädännön

tarkoitukseen. Kun kuitenkin on kyse perusoikeuskytkentäisestä sääntelystä, tulee enimmäismäärästä

säätää suoraan lailla. Vastaavasti myös hevosten pidon enimmäismäärästä olisi syytä säätää suoraan lais-

sa, kun otetaan huomioon, että säännös rajoittaisi luovutustuen saajan oikeutta harjoittaa hevoskasvatusta

elinkeinonaan (vrt. PL 18 § 1 mom.).

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan

luovutuksensaajana voi tulla kyseeseen vain henkilö, jonka pysyväisluonteiset tulot muusta kuin

maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoitetusta maatilatalouden liitän-näistoiminnasta eivät ylitä

valtioneuvoston asetuksella säädettyä enimmäismäärää. Perustelujen mukaan enimmäismääräksi on

tarkoitus säätää 50 000 euroa (HE, s. 34). Laissa ei ole minkäänlaisia asetuksenantajan harkintavaltaa

tältä osin rajoittavia kriteereitä. Näin ollen luovutustuen saamisen yksi keskeinen edellytys määräytyisi

asetustasolla. Tältä osin sääntelyä olisi perustuslain 80 §:stä johtuvista syistä täsmennettävä joko

kirjaamalla enimmäismäärä s joraan lakiin tai ainakin asetettava jonkinlaisia lainsäätäjän harkintavaltaa

suuntaavia kriteereitä.

Lakiehdotuksen 15 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin

niistä seikoista, jotka on otettava elinkeinosuunnitelmaan ja jotka otetaan huomioon maatilan

taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa, maatilan yritystulon määrittämisestä, eläkelaitokselle
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esitettävistä selvityksistä yritystulon määrittämiseksi sekä vähimmäismäärästä, jonka maatilan yritystulon

on täytettävä. Näiltä osin perussäännös sisältyy 15 §:n 1 momentin 4 kohtaan, jonka mukaan

elinkeinosuunnitelmalla tulee osoittaa, että luopumisen kohteena oleva maatila tai muodostuva maatila on

taloudellisesti elinkelpoinen. Lakitasoinen perussäännös huomioon ottaen ehdotus ei mielestäni tältä osin

ole suoranaisessa ristiriidassa perustuslain 80 §:n lain alaa koskevan vaatimuksen kanssa, joskin kyseinen

perustuslain säännös puoltaisi sitä, että yritystulon vähimmäismäärä vahvistettaisiin suoraan lailla.

Edelleen 15 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin, miten

osoitetaan maatilan täyttävän ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, sekä

luovutuksensaajalta edellytettävästä koulutuksesta ja käytännön kokemuksesta. Tältä osin lakitasoiset

perussäännökset sisältyvät mielestäni riittävinä 15 §:n 1 momentin 1 kohtaan (ammatillinen pätevyys) ja

5-6 kohtiin (ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset).

Ensimmäisen lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella

säädettäisiin luovutuksensaajalle muodostuvan porokarjan vähimmäiskoosta. Vastaavankaltainen säännös

on 25 §:ssä. Vaikka tältä osin ehdotukset eivät merkitsisikään samalla tavalla rajoitusta saamelaisten

oikeuteen harjoittaa poronhoitoa kuin 12 §:n 2 momentissa, olisi myös näiltä osin poronhoidon

perusoikeusliitynnät (PL 17 § 3 mom.) huomioon ottaen perusteltua vahvistaa porokarjan

vähimmäiskoko suoraan laissa.
2. Tarkastusten toimittaminen

Ensimmäisen lakiehdotuksen 66 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriöllä sekä työvoima- ja

elinkeinokeskuksilla on oikeus teettää palveluksessaan olevilla virkamiehillä ennakolta tuen

myöntämisen ja maksamisen ehtojen sekä sitoumusten noudattamisen valvonnassa tarvittavia

tarkastuksia. Säännöstä ei ole kirjoitettu varsinaisesti tarkastuksia koskevan toimivaltasäännöksen

muotoon, mitä voidaan pitää lainsäädäntöteknisesti ongelmallisena. Pykälän 2 momentin mukaan

tarkastuksia suorittavalla on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa

sitoumuksenalaiset alueet sekä tuotanto- ja talousrakennuksia.

Ehdotettu säännös jättää epämääräiseksi sen, voisiko tarkastusvaltuus ulottua koskemaan myös

perustuslain 10 §:n 1 ja 3 momentissa suojattua kotirauhan piiriä. Tältä osin säännöstä tulisi selkeyttää

joko sulkemalla henkilön asunto ja muut pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat suoraan

tarkastusvaltuuden ulkopuolelle tai säätämällä tältä osin tarkastuksen edellytykseksi yksilöity epäily

kriminalisoiduksi säädetystä lainvastaisesta menettelystä (ks. esim. Pe VL 44/2002 vp, Pe VL 69/2002 vp

ja Pe VL 39/2005 vp).

3. Lain voimaantulo



Ensimmäisen lakiehdotuksen 81 §:n mukaan laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä

ajankohtana. Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan.

Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään lailla. Perustuslain

esitöiden mukaan erityisenä syynä voisi olla esimerkiksi se, että suuren lainsäadäntökokonaisuuden eri

osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä

tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130). Perustuslakivaliokunnan

käytännössä erityisenä syynä on pidetty myös lain voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta Suomen

kansainvälisten velvoitteiden tai Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (ks. esim. PeVL

14/2004 vp ja PeVL 2/2005 vp).

Hallituksen esityksen perastelujen mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston

asetuksella sen jälkeen, kun lain EY:n lainsäädännön mukaisuus on varmistettu (ks. HE, s. 55). Kun

kyseessä on maatalouden kansallinen tukijärjestely, jonka suhde EY:n lainsäädäntöön tulee arvioitavaksi

EY:n komissioissa ennen kuin tukitoimien toteuttamiseen voidaan ryhtyä (ks. EY:n

perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kappale), voidaan lain voimaantulosta säätämiselle asetuksella

katsoa olevan olemassa perustuslain 79 §:n tarkoittama erityinen syy.

Lakiehdotuksen 81 §:n 1 momentin jälkimmäisen virkkeen mukaan tilanteessa, jossa EY:n

komissio ei hyväksyisi lakiin perustuvaa tukijärjestelmää sellaisenaan, laki voidaan panna voimaan

valtioneuvoston asetuksella siltä osin, kuin tuen ehdot hyväksytään. Käsitykseni mukaan tällainen

asetuksenantovaltuus menee selvästi perustuslain 79 §:n 3 momentin voimaantuloajankohdasta

säätämistä pidemmälle. Asetuksenantovaltuus ulottuisi koskemaan myös siitä päättämistä, miltä osin laki

tulee voimaan. Tällaisena siinä on kysymys selvästi perustuslain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun

lainsäädäntövallan käyttämiseen kuuluvasta sisällöllisestä ratkaisusta. Katson, että ensimmäisen

lakiehdotuksen 81 §:n 1 momentin jälkimmäinen virke on selvässä ristiriidassa perustuslain lainsäädän-

tövaltaa (PL 3 § 1 mom.) ja lain voimaantuloa (PL 79 § 3 mom.) koskevien säännösten kanssa. Kyseinen

virke on näin ollen poistettava lakiehdotuksesta, jotta se tältä osin voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Turussa 3.5.2006

Veli-Pekka Viljanen Valtiosääntöoikeuden

professori Turun yliopisto



M^ööi /̂B

Lausunto

perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi maatalouden harjoittamisesta

luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta (HE

34/2006 vp)

Hallituksen esitykseen sisältyvä laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta

jatkaa sitä järjestelyä, jolla maatalouden harjoittajat ovat voineet luopua vapaaehtoisesti

elinkeinonsa harjoittamisesta, siirtää tuotantovälineen joko seuraavalle sukupolvelle tai

ulkopuolisille ja saada työkyvyttömyyseläkettä vastaavan etuuden vanhuuseläkeikää edel-

täväksi ajaksi.

Lainsäädäntö kulkee jossain määrin vastavirtaan mm. työntekijän eläkelain niiden tavoitteiden

kanssa, joilla pyritään nostamaan eläkkeellesiirtymisikää. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan voida

pitää perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamana lainsäädäntönä, jolla taataan jokaiselle

oikeus perustoimeentulon turvaan. Sanotussa perustuslain säännöksessä ei ole mainittu

käsillä olevaan lainsäädäntöön soveltuvaa perustetta, joka edellyttäisi perustoimeentulon

turvaamista. Kyse on maatalouden harjoittamista koskevasta lainsäädännöstä.

Järjestelmää on perinteisesti perusteltu ja myös esillä olevassa hallituksen esityksessä

perustellaan maatilatalouden rakenteen parantamisella. Tätä näkökohtaa voidaan pitää

hyväksyttävänä perusteena perustuslain 6 §:n mukaisesti yhden elinkeinonharjoittajaryh-män

eri asemaan asettamisessa.

Perustuslain 6 §:n mukaisen yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista luopujien eri

asemaan asettaminen (maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettavan lain

8 §) sen mukaan, tapahtuuko luovutus omille lapsille vai ulkopuoliselle. Luovuttajan erilaisia

ikärajoja ei voida perustella maatilatalouden rakenteen parantamisella. Hallituksen esityksen

perusteluissa muille kuin lapsille luovuttamisen korkeampaa ikärajaa perustellaan

eläkepoliittisilla syillä. Tässä lainsäädännössä ei kuitenkaan ole kyse eläkelainsäädännöstä.
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Lapsille luovuttamisen alempaa ikää perustellaan vain sillä, ettei tarpeettomasti vaikeuteta

maatilan siirtämistä perheen sisällä seuraavalle sukupolvelle, mikä ei ole maatalouspoliittinen

eikä sosiaalipoliittinen peruste. Erilaisilla ikärajoilla on lisäksi kustannusvaikutuksia.

Hallituksen esitykseen sisältyvää lainsäädäntöä on tarkasteltava myös perustuslain 124 §:n

perustalta. Kyse on julkisen tehtävän siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle. Siirto on

asianmukainen ja täyttää ko. lainkohdan asettamat vaatimukset.

Ongelmallisena on pidettävä maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annet-

tavan lakiehdotuksen 81 §:n 1 momenttia. Lain voimaantulon ajankohdan säätäminen ase-

tuksella on mahdollista ja ilmeisesti perusteltuakin tilanteessa, jossa lainsäädäntö sisältää

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan mukaista valtiontukea ja on ilmoitettava

perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle ennen toimeenpanoa.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaan komissio voi tehdä

päätöksen siitä, että asianomaisen valtion on komission asettamassa määräajassa poistettava

tuki tai muutettava sitä. Euroopan yhteisöjen komissio, jolla on toimivalta yhteisön

perustamissopimuksen mukaan hyväksyä tai hylätä tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille,

tuskin päättää lainsäädännön yksityiskohtaisesti lainsäädännön tukeen soveltuvista ja

soveltumattomista pykälistä. Tätä ehdotetussa järjestelyssä tulkitsee valtioneuvosto antamalla

asetuksen, joten lain sisällöstä ja voimassaolosta päättäisi tosiasiallisesti valtioneuvosto.

Valtioneuvoston asetuksella ei säädettäisi vain milloin, vaan myös miltä osin lainsäädäntö

tulee voimaan. Asetukselle ei ole riittävällä tavalla yksilöityä ja tarkkarajaista valtuutusta.

Lakiehdotuksen 81 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä ehdotettu järjestely, jonka mukaan laki

voidaan panna voimaan valtioneuvoston asetuksella siltä osin kuin komissio hyväksyy tuen

ehdot, ei sovellu perustuslain 3 ja 79 §:n asettamiin vaatimuksiin.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Pentti Arajärvi
sosiaalioikeuden professori (mvs.)
oikeustieteen tohtori

Perustuslakivaliokunnalle



Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 34/2006 vp laeiksi maatalouden harjoittami-
sesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta esitän
kunnioittaen seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki maatalouden har-
joittamisesta luopumisen tukemisesta. Sitä sovellettaisiin toimenpiteisiin, joiden perusteella
maatalouden harjoittamisesta luovutaan vuosina 2007-2010. Esityksessä ehdotetaan lisäksi
muutettavaksi luopumisjärjestelmää koskevaa neljää voimassa olevaa lakia. Muutokset ovat
esityksen perustelujen mukaan teknisiä ja aiheutuvat työeläkejärjestelmän muutoksista.

Arvioin seuraavassa ehdotettua uutta lakia perustuslain 6 §:n (yhdenvertaisuus),
10 §:n 1 momentin (kotirauhan suoja) ja 21 §:n (hyvä hallinto) kannalta. Ehdotettu
tukijärjestelmä ei kuulu perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuun perustoimeentulon
turvaan, joten tarvetta sen arvioimiseen tämän sosiaalisen perusoikeuden näkökulmasta ei
ole.

Luopujan ikää koskevasta edellytyksestä ehdotetaan säädettäväksi ensim-
mäisen lakiehdotuksen 8 §:ssä. Edellytyksen sisältö riippuisi siitä, tapahtuuko luovutus
luopujan lapselle tai tämän puolisolle vai muulle edellytykset täyttävälle henkilölle. Säännös
jakaisi tuensaajat kahteen ryhmään: ensin mainittuun ryhmään kuuluvalta vaadittaisiin, että
hän on täyttänyt 56 vuotta, ja jälkimmäiseen ryhmään kuuluvalta, että hän on täyttänyt
60 vuotta. Erottelu perustuisi tuensaajan perhesuhteisiin. Sen ulkopuolelle jäisivät porota-
louden harjoittamisen lopettajat, joihin kaikkiin sovellettaisiin 56 ikävuoden edellytystä.

Perhesuhteeseen perustuvaa erottelua on arvioitava perustuslain 6 §:n kannalta.
Pykälän mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa asettaa eri asemaan
mm. "muun henkilöön liittyvän syyn perusteella", ellei erotteluun ole "hyväksyttävää
perustetta". Arvioidessaan ikään perustuvia erotteluja eläkkeiden määräytymisessä
perustuslakivaliokunta on katsonut, etteivät erottelut saa olla mielivaltaisia eivätkä niiden
synnyttämät erot eläketurvassa saa muodostua kohtuuttomiksi (PeVL 60/2002 vp). Per-
hesuhteeseen perustuvaa erottelua perustellaan hallituksen esityksessä eläkepoliittisilla
linjauksilla, joiden mukaista on myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Tätä tavoitetta palvelisi
luopujalle asetettava 60 vuoden ikävaatimus. Alhaisempaa ikärajaa vanhempien ja lasten
välisissä luovutuksissa perustellaan toisaalta pyrkimyksellä olla vaikeuttamatta tarpeettomasti
maatilan siirtämistä perheen sisällä seuraavalle sukupolvelle liian myöhäisen luopu-misiän
takia (s. 31/1).

Ikäedellytykseen sisältyvä neljän vuoden ero vaikuttaa varsin suurelta, kun
otetaan vielä huomioon, ettei luopumistukea makseta 63 vuotta täyttäneelle henkilölle.
Perhesuhteen vaikutus siihen, kuinka pitkäksi tukikausi voi enimmillään muodostua, on siten
merkittävä. Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta ratkaisevaa on se, voidaanko
ehdotettua perhesuhteeseen perustuvaa erottelua pitää välttämättömänä keinona niiden
hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin esityksen perusteluissa viitataan
(suhteellisuusperiaate). Perusteluissa esitettyjen näkökohtien perusteella ei ole nähdäkseni
mahdollista vakuuttua siitä, että välttämättömyysvaatimus täyttyisi.

Luopumistuen hakemisesta, hakemukseen liitettävistä selvityksistä ja hake-
muksen vireilletulosta säädettäisiin ensimmäisen lakiehdotuksen 32-34 §:ssä. Pykälät ovat
joiltakin kohdin vaikeasti avautuvia. Ne näyttävät myös sisältävän osittain päällekkäistä
sääntelyä, mitä tulee erityisesti asianosaiselta vaadittavaan lisäselvitykseen.

Ehdotetun 32 §:n 4 momentin mukaan luopumistukea hakevan "on annettava
eläkelaitokselle asian käsittelemistä ja ratkaisemista varten tarvittavat tiedot". Hakemukseen
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liitettävistä selvityksistä ja lisäselvityksistä säädettäisiin myös 33 §:ssä ja 34 §:n 3
momentissa. Säännösten keskinäissuhteet eivät ole yksiselitteiset, minkä lisäksi 32 §:n 4
momentin sanamuoto on varsin väljä. Näin on erityisesti siinä tapauksessa, että hakijan
edellytetään antavan tarkoitetut tiedot omasta aloitteestaan. Hakija ei voi säännöksen pe-
rusteella arvioida, mitä tietoja häneltä vaaditaan. Hakijan oma-aloitteisuuteen viittaa se, että
eläkelaitoksen, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen
pyytämistä selvityksistä säädettäisiin erikseen 33 §:n 4 momentissa ja 34 §:n 3 momentissa.
Hyvän hallinnon (perustuslain 21 §) näkökulmasta 32 §:n 4 momentti vaikuttaa kaiken
kaikkiaan tarpeettomalta ja turhia epäselvyyksiä herättävältä, mikä perustelee sen
poistamista lakiesityksestä.

Jos hakija laiminlyö lisäselvityksen toimittamisen hänelle asetetussa kohtuulli-
sessa määräajassa, eläkelaitos voisi ehdotetun 34 §:n 4 momentin nojalla hakemusta rat-
kaistessaan siirtää hakemuksen vireilletuloajankohdan lisäselvityksen toimittamisajankoh-
taan. Menettely on varsin poikkeuksellinen. Tavanomainen menettely tarkoitetussa tilan-
teessa hallinnossa yleensä on, että hakemus jätetään tutkimatta tai asia ratkaistaan käy-
tettävissä olevien tietojen pohjalta, mikä tarkoittaa yleensä hakemuksen hylkäämistä. Mo-
lemmissa tapauksissa asiasta tehdään valituskelpoinen päätös, joka myös perustellaan.
Ehdotettu säännös ei ole onnistunut hyvän hallinnon näkökulmasta. Siihen voi liittyä oike-
usturvaongelmia, mikäli eläkelaitos lisäselvityksen viipyessä esimerkiksi katsoisi, ettei ha-
kemus ole tullut lainkaan vireille. Se ei ryhtyisi tällöin käsittelemään hakemusta, jolloin vali-
tuskelpoisen päätöksen tekeminen viivästyisi tai päätöstä ei ehkä tehtäisi lainkaan. Hakijalla
on kuitenkin oikeus saada asia ratkaistuksi ilman aiheetonta viivytystä, jos hän arvioi, että
häneltä on pyydetty selvitystä, jolla ei ole asian kannalta merkitystä.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 66 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi tuen saajia ja
sitoumusten antajia koskevien tarkastusten suorittamisesta. Pykälän 2 momentin viimeisen
virkkeen mukaan tarkastuksia suorittavalla "on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä
laajuudessa tarkastaa sitoumuksenalaiset alueet sekä tuotanto- ja talousrakennuksia".
Tarkoitus ilmeisesti on, ettei tarkastusvaltuus ulotu perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun
kotirauhan suojan piiriin. Aivan yksiselitteinen asia ei kuitenkaan sanamuodon perusteella ole,
eikä rajaus ilmene hallituksen esityksen yksityiskohtaisista perusteluistakaan.
Perustuslakivaliokunta on vastaavanlaisissa tapauksissa katsonut, että tarkastuskohteen
rajauksesta on syytä ottaa lakiin maininta (esim. PeVL 30/2005 vp). Pykälän perustelujen
mukaan tarkastuksia "ei saisi ulottaa laajemmiksi kuin mitä on välttämätöntä tarkastuksen
tavoitteen saavuttamiseksi" (s. 50/I). Vaatimus on tärkeä, ja se olisi ehkä hyvä kirjata laki-
tekstiin.

Saman pykälän (66 §) 1 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriöllä
sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksella "on oikeus teettää palveluksessaan olevilla virka-
miehillä ... tarkastuksia". Säännöksen hyväksyttävänä tarkoituksena on rajata tarkastus-
valtuus koskemaan vain virkasuhteessa olevia, kyseisten viran©maSsten palveluksessa
olevia henkilöitä. Teettämiseen viittaava sanamuoto ei ole kuitenkaan onnistunut.

Tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevat säännökset ensimmäisen
lakiehdotuksen 12 luvussa vastaavat nähdäkseni vaatimuksia, jotka perustuslakivaliokunta on
asettanut yksityiselämää koskevien tietojen luovuttamiselle ulkopuoliselle (esim. PeVL
14/2002 vp ja 15/2002 vp). Rekisteri-ilmoituksista Eläketurvakeskukselle säädettäisiin 74
§:ssä. Eläkelaitoksen tulee sen mukaan viipymättä ilmoittaa Eläketurvakeskukselle "tämän
määräämällä tavalla" luopumistuen alkamisesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on myös
annettava Eläketurvakeskukselle muita luopumistukea koskevia tietoja "siten kuin
eläketurvakeskus tarkemmin määrää". Tarkoitus ei liene valtuuttaa Eläketurvakeskusta
antamaan yleisiä, lainsäädäntövallan alaan kuuluvia määräyksiä sanotuista asioista. Elä-
keturvakeskus ei ole perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu "muu viranomainen", joten



tällaista norminantokompetenssia sille ei olisi tavallisella lailla edes mahdollista antaa (PeVL
30/2005 vp). Pykälän, etenkin sen jälkimmäisen virkkeen, sanamuotoa on kuitenkin syytä
selventää tarpeettomien väärinkäsitysten välttämiseksi tässä suhteessa.

Tampereella 3. toukokuuta 2006

Raija Huhtanen
julkisoikeuden professori

Olli Mäenpää
4.5.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen
tukemisesta ja luopumistukijärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta (HE 34/2006
vp)2

Luopujan ikää koskeva porrastettu sääntely

Ikärajoja koskeva porrastettu sääntely 8 §:ssä koskisi luovuttajaa. Jos maatilan tai lisä-
alueen luovutuksensaajana on luovuttajan oma lapsi tai tämän puoliso, luopujan ikära-
ja olisi sukupolvenvaihdoksissa 56 vuotta. Sen sijaan luovutuksissa muille tahoille luo-
pujien ikäraja olisi sukupolvenvaihdosluovutuksissa 60 vuotta. Perheensisäisissä luo-
vutuksissa luovuttajaa koskeva ikäraja olisi siis alempi kuin perheen ulkopuolisissa
luovutuksissa. Näin ollen luopumistuen myöntämisen erottelevana kriteerinä olisi iän ja
perhesuhteen yhdistelmä.

Ehdotusta on arvioitava yhdenvertaisuutta koskevan perustuslain 6 §:n kannalta.
Säännöksen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri ase-
maan iän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Säännöksen mukaan hyväksyt-
tävä peruste voi siis mahdollistaa myös iän ja perhesuhteen perusteella tapahtuvan kri-
teerien määrittelyn. Perustuslakivaliokunta onkin sosiaalioikeudellista sääntelyä arvioi-
dessaan pitänyt esimerkiksi etuuksien määräytymistä eri tavoin eri-ikäisille henkilöille

2 Perustuslakivaliokunta on toimittanut tiedokseni myös hallituksen esityksestä valiokunnalle 26.4.2006 annetut
kirjalliset lausunnot (vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne ja professori
Kaarlo Tuori).



perustuslain kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia eivätkä erot
muodostu kohtuuttomiksi (PeVL 60/2002 vp, PeVL 46/2002 vp).

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on lisäksi vakiintuneesti korostettu, ettei yhden-
vertaisuusperiaatteesta voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä
kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn.
Syrjintäkieltosäännökselläkään ei ole kielletty kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä,
vaikka erottelu perustuisi säännöksessä nimenomaan mainittuun syyhyn. Olennaista
on, voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä
tavalla (PeVL 59/2002 vp, HE 309/1S93 vp, s. 43-44). Perusteluille asetettavat
vaatimukset ovat yhdenvertaisuussäännösten esitöiden mukaan kuitenkin korkeat, kun
erottelu perustuu erityisesti säännöksessä lueteltuihin kiellettyihin erotteluperustei-den,
joihin myös ikä kuuluu (HE 309/1993 vp, s. 44/I). Tällöinkin vähäisehköä ikään pe-
rustuvaa sääntelyn eriyttämistä on pidetty mahdollisena niukoinkin perusteluin (PeVL
46/2002 vp). Myös hallituksen esitystä on paikallaan arvioida vastaavin perustein.

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 31) mukaan ikärajojen porrastuksen tarkoituksena on
yhtenäistää luopujien vähimmäisikä sukupolvenvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksiin
verrattavissa lisäalueluovutuksissa. Samalla tarkoituksena on toteuttaa yleistä eläkepoliittista
linjausta myöhentää eläkkeelle siirtymistä nostamalla ikärajoja osassa luopumisia. Ikärajoihin
perustuvan porrastuksen perussyynä on pyrkimys välttää sitä, että ikärajojen nosto
vaikeuttaisi tarpeettomasti maatilan siirtämistä perheen sisällä, välittömästi seuraavalle
sukupolvelle, liian myöhäisen luopumisiän takia. Tämän vuoksi ikärajoja ei yleisten
eläkepoliittisen tavoitteiden mukaisesti ehdoteta nostettavaksi vanhempien ja lasten välisissä
luovutuksissa, millä pyritään turvaamaan vanhempien ja lasten väliset oikea-aikaiset
luovutukset.

Vaikka ehdotetun kaltainen ikäporrastus poikkeaa yleisestä eläkepoliittisesta linjasta, sillä on
erityisiä perusteita maatilatalouden harjoittamiseen liittyvissä erityisissä olosuhteissa.
Esityksen perustelujen mukaan ne liittyisivät maataloustuotannon luopumisti-lanteiden
erilaisiin puitteisiin ja edellytyksiin. Erilaisten ikärajojen asettamista on etenkin
eläkejärjestelmässä pidetty luontevana asian luonteen vuoksi (PeVL 60/2002 vp). Lähinnä
näistä sekä maatalouden jatkamiseen ja sukupolvenvaihdoksen optimaaliseen ajoitukseen
liittyvistä syistä porrastuksen käytölle sinänsä voidaan arvioida olevan sääntelyn kohteena
olevaan toimintaan ja sen erityispiirteisiin liittyvät hyväksyttävät perusteet.

Porrastukseen sisältyvää verraten suurta ikään ja perhesuhteisiin perustuvaa erottelua -
56/60 vuotta - ei kuitenkaan voida pitää vähäisenä tai vähämerkityksellisenä tällaisessa
eläkkeelle siirtymiseen pitkälti rinnastettavassa sääntely-yhteydessä, jolla on sen kohteiden
aseman kannalta varsin suuri henkilökohtainen merkitys. Erityisesti lapsettomat maatalouden
harjoittajat ja sellaiset tuottajat, joilla ei ole maatalouden harjoittamisen jatkamiseen halukasta
lasta, joutuisivat porrastuksen vuoksi muista tuottajista poikkeavaan asemaan. Kysymys on
siten lähinnä siitä, onko perheensisäisten luovutusten tukeminen ja/tai helpottaminen niin
merkittävä ja tärkeä tavoite, että se oikeuttaa ehdotetunlaisen ikäporrastuksen. Myös
tällaiselle porrastukselle esitetyillä perusteluilla on merkitystä.

Kysymykseen ei ilmeisesti ole yksiselitteistä vastausta. Mikäli erityisesti perheensisäi-sen
sukupolvenvaihdoksen turvaamista pidetään keskeisenä tavoitteena, ikäporrastuk-selle
voidaan ehkä esittää asianmukaisia perusteita. Hallituksen esitys on kuitenkin tässä
suhteessa perusteluiltaan hyvin niukkasisältöinen, eikä se mahdollista perheen-sisäisten
luovutusten tärkeyden arviointia erityisesti maatalouden harjoittamisen kannalta. Selvitystä ei
ole myöskään siitä, miten asiaan vaikuttaa EY:n sääntely, jossa vastaavaa erottelua ei
tunneta: Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen perustuu yleiseen,
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kaikkia luovuttajia koskevaan 55 vuoden ikärajaan. Toisaalta valtiontaloudelliset seikat voivat
osaltaan puoltaa yksinomaan perheensisäisen sukupolvenvaihdoksen suosimista siten kuin
perusteluissa (s. 26) esitetään. On kuitenkin selvää, että tällaiset fiskaaliset seikat eivät voi
syrjäyttää perusoikeussääntelyn ja erityisesti yhdenvertaisuuden merkitystä.

Etenkin maataloutta harjoittavien luovuttajien näkökulmasta voidaan toisaalta arvioida,
että myös välittömän perheen ulkopuolelle suuntautuvissa luovutustilanteissa esiintyy
käytännössä vastaava tarve sellaiseen ikärajaan, joka parhaiten turvaa maatalouden
jatkamisen ja luovutuksen oikea-aikaisuuden. Tästä näkökulmasta vaikuttaa ilmeiseltä,
että kaikkiin sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi tapahtuviin luovutuksiin olisi yh-
denvertaisuuden toteuttamiseksi perusteltua soveltaa sellaista samaa ikärajaa, joka
mahdollistaa niiden optimaalisen ajoituksen. Ehdotetulle erottelulle iän ja perhesuhtei-
den perusteella ei luovuttajan kannalta ole esitetty riittävän vahvoja materiaalisia pe-
rusteita, vaan esitys näyttäisi asettavan muuten samanlaisissa olosuhteissa toimivat
maatalouden harjoittajat luovutustilanteessa perusteettomasti ja suhteettomasti eri
asemaan näiden iän ja erityisesti perhesuhteiden perusteella.

Yhdenvertaisuusperiaate siis edellyttäisi, että samaa ikärajaa sovelletaan kaikkiin su-
kupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi tapahtuviin luovutuksiin riippumatta siitä, tapah-
tuuko luovuttaminen omalle lapselle vai lapsenlapselle, muulle sukulaiselle tai kolman-
nelle taholle. Jos kuitenkin perheensisäisen luovuttamisen erityistä tukemista pidetään
välttämättömänä, ja tällaiselle erityiskohtelulle on esitettävissä maatilatalouden harjoit-
tamiseen liittyviä painavia perusteita, myös porrastettu ikäraja voi olla mahdollinen.

Hakemuksen asianmukainen käsittely

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada asiansa käsitel-
lyksi asianmukaisesti toimivaltaisessa viranomaisessa. Tältä kannalta on ongelmalli-
nen 34 §:n 4 momentin säännös, jonka mukaan eläkelaitos voisi itsenäisesti päättää,
milloin luopumistukea koskeva hakemus on tullut vireille. Tosin säännöksen tarkoituk-
sena lienee joustavoittaa menettelyä lähinnä hakijan eduksi, minkä myös voidaan kat-
soa kuuluvan asianmukaiseen käsittelyyn. Säännös saattaa kuitenkin johtaa siihen ha-
kijan oikeusturvan kannalta hyvin hankalaan tilanteeseen, jossa eläkelaitos arvioi, ettei
hakemus tule tai ole koskaan tullut vireille, joten sitä ei tarvitse myöskään käsitellä.
Säännöksen tarpeellisuus ei myöskään ole ilmeinen.

Asetuksenantovaltuudet

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 3 §:n 2 momentin mukaan tarkemmin siitä,
mitä pidetään EY:n perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotan-
totoimintana. Kyseiset tuotteet on sinänsä tyhjentävästi määritelty mainitussa liitteessä.
Lisäksi liitteen perustana olevasta EY-sopimuksen 32(1) artiklasta käy ilmi, että maata-
loustuotteita koskevia määräyksiä voidaan soveltaa myös ensimmäisen jalostusasteen
tuotteisiin, jotka suoraan liittyvät näihin tuotteisiin. Asetuksella olisi perustelujen mu-
kaan tarkoitus täsmentää lähinnä tätä määrittelyä. Ehdotettua asetuksenantovaltuutta
olisi tarpeen täsmentää vastaamaan tätä tavoitetta.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan enim-
mäismäärä, jota pysyväisluonteiset tulot muusta kuin maatilataloudesta ja tilalta käsin
harjoitetusta maatilatalouden liitännäistoiminnasta luopumishetkellä arvioituna eivät
saa ylittää. Asetuksenantovaltuutta ei ole sidottu tarkempiin laadullis-sisällöllisiin edel-
lytyksiin. Toisaalta perusteluista käy ilmi, että nykyistä 50 000 euron rajaa ei ole tarkoi-
tus muuttaa. Enimmäismäärän yleiset kriteerit tai vaihtoehtoisesti euromäärä olisi pe-
rusteltua määritellä lain tasolla.



Laajahko ja yleisluonteinen asetuksenantovaltuus sisältyy ehdotuksen 15 §:n 4 momenttiin.
Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa myös harkinnanvaraisia rakennetukia koskevien
kriteerien joustava noudattaminen. Valtuutta voitaneen sen tausta ja sääntelyn jatkuva
muuttuvuus huomioon ottaen pitää riittävänä, joskin yritystulon vähimmäismäärän yleiset
kriteerit tai vaihtoehtoisesti euromäärä olisi perusteltua määritellä lain tasolla. Vastaavanlaisia
vähimmäis/enimmäiskriteerejä koskevia näkökohtia voidaan esittää lakiesityksen 17 §:n 3
momentin ja 25 §:n asetuksenantovaltuuksien johdosta. Lisäksi voidaan todeta, että
lakiehdotukseen jo sisältyy myös euro- ja sent-timääräisiä rajasäännöksiä (esimerkiksi 45 §).

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 45 §:n 4 momentin mukaan tarkemmin menettelystä
silloin, kun keskeytettyä luopumistukea ryhdytään uudelleen maksamaan. Tarkoituksena olisi
säännellä asetuksella samoista asioista, jotka nyt ovat maatalousyrittäjien luopumistuesta
annetun asetuksen (1583/1994) 23 §:ssä. Näistä ainakin kuuden kuukauden enimmäisaika
olisi perusteltua määritellä lain tasolla. Muutenkaan menettelyä ei liene syytä määritellä
asetuksen tasolla, koska sovellettavaksi tulevat hallintolain yleiset säännökset. Tiedon
lähdettä koskeva maininta (eläkkeensaaja/muu taho) on niin ikään selkeintä kirjoittaa lakiin.

Pääoma-arvon määrittämistä koskeva 48 §:n 1 momentin säännös viittaa ministeriön
päätöksellä määrättäviin perusteisiin. Tällainen yleisluonteinen määräys sisältää oike-
ussääntöjä, jotka tulisi antaa asetuksella.

Tarkastuksen suorittamisesta säädetään 66 §:ssä. Vaikka perustuslain 10 §:n 3 momentin
perusteella onkin selvää, että tällainen tarkastus ei ilman lain tasoista sääntelyä ja
säännöksessä mainittuja edellytyksiä voi ulottua kotirauhan piiriin, asiasta olisi ehkä syytä
lisätä nimenomainen rajoitussäännös tähän yhteyteen. Tarkastuksen yksityiskohtaisesta
toteuttamisesta voitaisiin toisaalta tarvittaessa säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Tämä 66 §:n 3 momentin säännös ei vaikuta tarpeelliselta ottaen huomioon hallintolain 31 §:n
säännökset tarkastuksessa noudatettavasta menettelystä. Tarkastusmenettelyn
asetuksentasoinen sääntely sopeutuu ylipäänsä huonosti perustuslain 21 §:n 2 momentin
sisältämään hyvän hallinnon takeiden laintasoisen sääntelyn vaatimukseen.

Lain voimaantulosta säädettäisiin 81 §:n 1 momentin 1. virkkeen mukaan valtioneuvoston
asetuksella. Tällainen asetuksentasoinen voimaantulon säänteiy on perustuslain 79 §:n 3
momentin mukaan mahdollinen erityisestä syystä. Perusteluissa erityiseksi syyksi todetaan
EY:n komission valtiontukia koskeva, EY:n perustamissopimuksessa määritelty
valvontamenettely ja se mahdollisuus, että komissio ei joltain osin hyväksyisi laissa
määriteltyä tukijärjestelmää. Tätä Suomen jäsenyysvelvoitteisiin ja perustamissopimukseen
välittömästi perustuvaa syytä voidaan pitää sillä tavoin erityisenä, että asetuksentasoinen
voimaantulon sääntely on mahdollinen.
Lakiesityksen 81 §:n 1 momentin 2. virkkeen mukaan laki voitaisiin kuitenkin "panna voimaan"
valtioneuvoston asetuksella myös osittain siltä osin kuin EY:n komissio hyväksyy tuen ehdot.
Tällainen valtioneuvostolle säädettävä toimivalta päättää lain osittaisesta voimaantulosta olisi
kuitenkin ongelmallinen, koska perustuslain 79 §:n 3 momentin sanamuodon mukaan vain
koko lain voimaantulosta voidaan säätää asetuksella. Ehdotettu sääntely mahdollistaisi lisäksi
lain valikoivan voimaantulon valtioneuvoston päätöksellä, mihin liittyy myös periaatteellisesti
erittäin pulmallisia näkökohtia perustuslain 3 §:ään perustuvan lainsäädäntö- ja hallitusvallan
välisen suhteen kannalta. Sääntely ei myöskään tältä osin ole välttämätön valtiontukien
valvontaa koskevan menettelyn ja jäsenvaltion velvoitteiden noudattamisen vuoksi, koska
komissio voi hyväksyä jäsenvaltion tukijärjestelmän myös ehdollisena. Mikäli komissio pitäisi
jotain osaa laista kiellettynä valtiontukena, tästä aiheutuvat lainsäädännön välttämättömät
muutokset tehdään siten eduskunnan päätöksen mukaisesti.
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Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoit-
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JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi maatalouden

harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

(HE 34/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi maa-ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt,

että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

- professori Pentti Arajärvi

- professori Raija Huhtanen

- professori Olli Mäenpää

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

- professori Veli-Pekka Viljanen.



HE 34/2006 vp Versio 0. 1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja eräiden

luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta. Lailla on tarkoitus jatkaa luopumistukijärjestelmää niille

maatalousyrittäjille, jotka luopuvat maatalouden harjoittamisesta vuosina 2007—2010. Ehdotettu laki vastaa

sisällöltään pääosin lakia maatalousyrittäjien luopumistuesta, jonka nojalla on voitu myöntää vastaavaa tukea

vuosina 1995—2006 maataloudesta luopuville maatalousyrittäjille. Luopujien ikäraja

sukupolvenvaihdosluovutuksissa on ehdotuksen mukaan 56 vuotta perheen sisäisissä luovutuksissa ja 60 vuotta

perheen ulkopuolisissa luovutuksissa.

Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Aikaisemmista tukijärjestelmistä säädettyjen lakien muuttamista koskevat lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1

päivänä tammikuuta 2007.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan ehdotetut lainsäädäntöä koskevat muutokset ovat

luonteeltaan samanlaisia kuin ne, jotka on perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella tehty

työeläkelainsäädännön muuttamista koskevien lakien säätämisen yhteydessä vuosina 2002 ja 2005.

Asetuksenantovaltuudet ovat perustuslain 80 §:n mukaisesti täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Hallitus katsoo, että

ehdotetut lait voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Koska esityksessä kuitenkin ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta sellaiseen eläk-keenluonteiseen tukeen,

jonka kestoon ja määrään vaikuttaa se, onko tuen hakijalla lapsi, hallitus on pitänyt tarpeellisena, että

säätämisjärjestyskysymyksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Luopumistuki turvaa maatalouden harjoittamisesta luopuvien maatalousyrittäjien toimeentuloa jatkaen sitä

järjestelyä, jolla maatalouden harjoittajat ovat voineet luopua vapaaehtoisesti elinkeinonsa harjoittamisesta

siirtämällä tuotantovälineen joko seuraavalle sukupolvelle tai ulkopuolisille saadakseen työkyvyttömyyseläkettä

vastaavan etuuden vanhuusikää edeltäväksi ajaksi. Se liittyy monilta osin eläkejärjestelmään, mutta

valtiosääntöoikeudellisesti sitä ei voida rinnastaa sen enempää vanhuus- kuin työkyvyttömyyseläkkeeseenkään.



Siinä ei ole kysymys työttömyysturvasta eikä sitä voida pitää perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamana

perustoimeentuloa turvaavana lainsäädäntönä. Oikeus luopumistukeen ei myöskään kerry ansaintaperiaatteen

mukaisesti siten, että sitä olisi tarkasteltava perustuslain 15 §:n takaaman omaisuudensuojan näkökulmasta (PeVL

30/2005 vp, s. 2, PeVL 60/2002 vp, s. 2—3, PeVL 9/1999 vp, s. 2—3). Kysymys on maatalouden harjoittamista

koskevasta lainsäädännöstä.

Luopujan ikää koskevat edellytykset

Luopumistukea annetaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi 1. lakiehdotuksen 8 §:n perusteella 56 vuotta

mutta ei 63 vuotta täyttäneelle luopujalle, jos maatilan tai lisäalueen luovutuksensaajana on luopujan lapsi tai

tämän aviopuoliso. Jos luovutuksensaaja on joku muu kuin edellä mainittu, on ikäraja

sukupolvenvaihdostilanteissa 60 vuotta. Erottelu perustuu siten ikään ja perhesuhteisiin. Porotalouden

harjoittamisesta luopumiseen sovelletaan kaikissa tapauksissa 56 vuoden ikärajaa. Tavoitteena on yhtenäistää

luopujien vähimmäisikä sukupolvenvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksiin verrattavissa lisäalueluovutuksissa.

Lisäksi on tarkoituksena myöhentää eläkkeelle siirtymistä osassa luopumisia yleisen eläkepoliittisen linjauksen

mukaisesti.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan 6 §:n valossa. Sen mukaan ketään ei saa

ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan iän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Valiokunnan käytännössä on kuitenkin vakiintuneesti katsottu, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta voi johtua

tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn

(PeVL 1/2006 vp, s. 2/1, PeVL 8/2003 vp, s. 3/1, PeVL 65/2002 vp, s. 4/1). Säännös ei kiellä kaikenkaista

erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuisi syrjintä-säännöksessä nimenomaan mainittuun syyhyn.

Olennaista on, voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (HE

309/1993 vp, s. 44/1, PeVL 14/2006 vp, s. 2/1). Perustuslakivaliokunta on pitänyt työttömyysturvalakia ja elä-

kelainsäädäntöä säädettäessä erilaisten etuuksien määräytymistä eri ikäisille henkilöille perustuslain 6 §:n

kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia eivätkä erot muodostu kohtuuttomiksi (PeVL

60/2002 vp, s. 4/II, PeVL 46/2002 vp, s. 6/1).

Lakiesityksen perustelujen mukaan ehdotus helpottaa perheiden sisäisiä sukupolvenvaihdoksia ja niiden

oikea-aikaisuutta, kasvattaa saajien tilakokoa, parantaa maatalouden rakenneuudistusta ja tuo tiettyjä

kustannussäästöjä. Toisaalta lapsettomat ja sellaiset luovuttajat, joiden lapsista kukaan ei halua jatkaa tilanpitoa,

eivät pääsisi nauttimaan alemmasta luopumistuki-ikärajasta. Näistä seikoista huolimatta ja maatalouselinkeinon



harjoittamisen luonteesta johtuen perustuslakivaliokunta katsoo, että erottelulle on hyväksyttävät perusteet (PeVL

60/2002 vp, s. 5/1). Valiokunta pitää kuitenkin parempana pyrkiä yhtenäiseen ikärajaan.

Hakemuksen asianmukainen käsittely

Luopumistukea voidaan hakea 1. lakiehdotuksen 32 §:n 1 momentin perusteella ennen luopumisiän saavuttamista.

Myös itse luopuminen voi tapahtua ennen luopumisiän saa-

vuttamista, mutta kuitenkin vasta luopumistukihakemuksen jälkeen. Kunnan maaseutu-viranomainen, työvoima-ja

elinkeinokeskus tai eläkelaitos voi 34 §:n 3 momentin mukaan pyytää hakijaa toimittamaan kohtuullisen

määräajan kuluessa asian ratkaisemiseksi tarpeellista lisäselvitystä. Jos lisäselvitystä ei 34 §:n 4 momentin

perusteella toimiteta, voi eläkelaitos asiaa ratkaistessaan katsoa, että hakemus on tullut vireille vasta sinä

ajankohtana, jona hakemuksen ratkaisemiseksi välttämätön lisäselvitys on toimitettu pyytäjälle.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 20 §:n mukaisen oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeiden

näkökulmasta. Menettely on pidettävä varsin poikkeuksellisena, koska eläkelaitos voi päättää, milloin hakemus on

tullut vireille. Tavanomaisen hallintomenettelyn mukaan hakemus jätetään tutkimatta tai se ratkaistaan

käytettävissä olevien selvitysten perusteella. Asiasta tehdään päätös, josta voi normaalissa järjestyksessä valittaa.

Nyt ehdotettu sääntely on kuitenkin tarkoitettu hakijan eduksi. Jos hakija ei toimita lisäselvitystä, merkitsee se

yleensä hakemuksen hylkäämistä. Jos luopuminen on jo tapahtunut ja hylkäävä päätös tehty, ei uusi hakemus

lisäselvityksineen mahdollista enää myönteistä päätöstä. Luopumisen ajankohta on siten ratkaiseva.

Vaikka vastaavanlainen säännös sisältyy voimassa olevan lain 20 a §:n 4 momenttiin, voi sääntely

perustuslakivaliokunnan mielestä johtaa siihen, ettei hakemus tule koskaan vireille eikä sitä siten tarvitse käsitellä.

Jokaisella on kuitenkin oikeus perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti

ja ilman aiheetonta viivytystä viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Valiokunta pitää asianmukaisena, että

34 §:n 4 momentti poistetaan ja että esimerkiksi 34 §:n 3 momenttiin lisätään joko viittaus hallintolain 33 §:n 2

momenttiin tai maininta, että ellei tarpeellista lisäselvitystä pyytäjälle määräajassa toimiteta, eläkelaitos voi jättää

hakemuksen tutkimatta tai ratkaista sen ilman lisäselvitystä.
Asetuksenantovaltuudet

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että luopuja 12 §:n 1 momentin mukaan luopumisen tapahduttua

pysyvästi lopettaa kaupallisen maatalouden harjoittamisen ja ettei hän tee metsätalouden hankintatyötä. Saman



pykälän 2 momentin perusteella asetuksella säädettäisiin niiden hevosten ja porojen enimmäismäärä, joiden

käyttöä luopumisen jälkeen ei pidetä kaupallisen maatalouden harjoittamisena. Myös 17 §:n 4 momentin ja 25 §:n

perusteella valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi luovutuksensaajalle muodostuvan porokarjan

vähimmäiskoosta.

Perustuslain 17 §:n 3 momentin nojalla saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää

omaa kulttuuriaan. Tähän kulttuuriin kuuluu keskeisesti poronhoito (HE 309/1993 vp, s. 65/11, PeVL 29/2004 vp,

s. 2/II). Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on myös oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan

elinkeinolla. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan poronhoidon samoin kuin hevosten kasvatuksen

perusoikeuskytkentöjen johdosta on asianmukaista, että eläinten enimmäismääristä säädetään lailla. Samoin lailla

on syytä säätää porotaloustilan luovutuksensaajan porokarjan vähimmäiskoosta.

Ehdotuksen 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luovutuksensaajalta edellytetään, etteivät hänen

pysyväisluonteiset tulonsa muusta kuin maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoitetusta maatilatalouden

liitännäistoiminnasta luopumishetkellä arvioituna ylitä valtioneuvoston asetuksella säädettyä enimmäismäärää.

Nykyistä 50 000 euron rajaa ei lakiehdotuksen perustelujen mukaan ole tarkoitus muuttaa. Valtioneuvoston ase-

tuksella on tarkoitus myös säätää 15 §:n 4 momentin mukaan tilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi

elinkeinosuunnitelmaan sisällytettävän yritystulon vähimmäismäärästä, jonka maatilan yritystulon on täytettävä.

Perustelujen mukaan maatilaa pidettäisiin elinkelpoisena, jos maatilan yritystoiminnan tulo viitenä luovutusta

seuraavana vuotena olisi vähintään 10 000 euroa.

Sääntelyssä on kysymys perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisista yksilön oikeuksista ja

velvollisuuksista. Koska valtuutusta ei ole sidottu tarkempiin kriteereihin tai vaihtoehtoisesti euromääriin, pitää

perustuslakivaliokunta sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta tärkeänä, että mainituista

tulorajoista tai ainakin niiden määräytymisen perusteista säädetään lailla.

Tuen saajia ja sitoumuksen antajia koskevien tarkastusten suorittamisesta säädetään ehdotuksen 66 §:ssä.

Pykälän 1 momentissa todetaan ne viranomaiset, jotka tarkastuksia saavat suorittaa ja 2 momentissa taas

luetellaan, mitä tuensaajan on tarkastajille esitettävä sekä tarkastettavat kohteet. Valtioneuvoston asetuksella

voidaan 66 §:n 3 momentin perusteella tarvittaessa säätää tarkemmin tarkastuksen yksityiskohtaisesta to-

teuttamisesta.

Sääntelyssä on tältä osin päällekkäisyyttä hallintolain säännösten kanssa, sillä tarkastusmenettelystä,

tarkastuskertomuksesta ja sen tiedoksiantamisesta säädetään hallintolain 39 §:ssä. Kun lisäksi hyvän hallinnon



takeet tulee perustuslain 20 §:n 2 momentin nojalla turvata lailla, pitää perustuslakivaliokunta ehdotettua 66 §:n 3

momenttia tarpeettomana, minkä vuoksi se on syytä poistaa laista (PeVL 5/2005 vp, s. 3/1).

Kotirauhan suoja

Ehdotetussa laissa tarkoitetun luopumistuen myöntämisen ja maksamisen ehtojen sekä sitoumusten noudattamisen

valvomiseksi voidaan ennakolta ilmoittamatta suorittaa 66 §:n 1 momentin mukaan tarkastuksia. Tarkastuksia

suorittavalla on 2 momentin nojalla oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa

sitoumuksenalaiset alueet sekä tuotanto-ja talousrakennukset.

Ehdotetun säännöksen sanamuodosta on pääteltävissä, että tarkoitus ei ole ulottaa tarkastuksia perustuslain

10 §:ssä turvatun kotirauhan piiriin. Lailla voidaan perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan säätää

perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotiurauhan piiriin ulottuvista

toimista. Perustuslaissa turvattu kotirauha piiri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväisluonteiseen asumiseen

käytetyt tilat (PeVL 16/2004 vp, s. 5/II). Koska tuotanto- ja talousrakennuksiin saattaa kuitenkin sisältyä myös

asumiseen tarkoitettuja tiloja, valiokunta pitää tärkeänä, että sääntelyä täydennetään joko sulkemalla nämä alueet

nimenomaisesti tarkastusten ulkopuolelle tai säätämällä tarkastuksen edellytykseksi yksilöity syy epäillä lakia

rikotun tai rikottavan (PeVL 39/2005 vp, s, 2/1, PeVL 30/2005 vp, s. 6/1, PeVL 36/2004 vp, s. 4/II, PeVL

37/2004 vp, s. 3/II, PeVL 44/2002 vp, s. 3/II).

Rekisteri-ilmoitukset Eläketurvakeskukselle

Rekisteri-ilmoituksista Eläketurvakeskukselle säädetään ehdotuksen 74 §:ssä. Sen mukaan eläkelaitoksen tulee

viipymättä ilmoittaa Eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla luopumistuen alkamisesta ja päättymisestä.

Eläkelaitoksen on myös annettava Eläketurvakeskukselle muita luopumistukea koskevia tietoja siten kuin

Eläketurvakeskus tarkemmin määrää. Sääntelyä on tarkasteltava perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaista

lainsäädäntövallan siirtoa koskevan säännöksen valossa. Sen perusteella muu viranomainen voidaan lailla

valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä

eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee

lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Ehdotuksen lakitekstin mukaan Eläketurvakeskuksella näyttäisi olevan valta antaa yleisiä,

lainsäädäntövallan alaan kuuluvia määräyksiä. Eläketurvakeskus ei kuitenkaan ole sellainen perustulain 80 §:n 2

momentissa tarkoitettu muu viranomainen, jolle voitaisiin tällaista valtaa siirtää (PeVL 30/2005 vp, s. 6/II). Jotta



lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee 74 §:n 1 lauseesta perustuslakivalio-

kunnan mielestä poistaa sanat "tämän määräämällä tavalla" ja toisesta lauseesta sanat "siten kuin

Eläketurvakeskus tarkemmin määrää". Lisäksi toisen lauseen mukaisten luopumistukea koskevien tietojen

antaminen on sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuu-den kannalta syytä rajoittaa luopumistukea koskeviin

tarpeellisiin tietoihin.

Lain voimaantulo

7- ^ « Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 81 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan

valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Perustuslain 79 §:n 3 momentin

perusteella laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa

voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Perustuslain

esitöiden mukaan erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, kun suuren lainsäädäntöko-

konaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole

lakia säädettäessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp,

s. 130/11). Erityisenä syynä on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty myös lain

voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai Eu-

roopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 7/2005 vp, s. 1 I/II, PeVL 2/2005

vp, s. 2—3, PeVL 14/2004 vp, s. 5, PeVL 1/2004 vp, s. 4/II).

eĴ b Uudesta tai muutettavasta tuesta on EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3

kappaleen mukaan ilmoitettava komissiolle, jotta tämä voi tarvittaessa esittää huomau-

tuksensa tai ryhtyä toimenpiteisiin tukitoimien kieltämiseksi tai poistamiseksi. Jäsen-

valtio, jota asia koskee, ei saa toteuttaa ehdottamiaan toimenpiteitä, ennen kuin menet-

telyssä on annettu lopullinen päätös. Tällä perusteella lain voimaanpanolle asetuksella

on katsottava olevan perustuslain 79 §:n 3 momentin mukainen erityinen syy.

Q ( Ehdotetun 81 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaan jos EY:n komissio ei hy-

väksy tähän lakiin sisältyvää tukijärjestelmää sellaisenaan, laki voidaan panna voimaan

valtioneuvoston asetuksella siltä osin, kuin tuen ehdot hyväksytään. Ehdotus merkitsisi sitä, että

asetuksella voitaisiin laki panna voimaan vain tietyiltä osin, jolloin asetuksella puututtaisiin myös

lainsäädännön sisältöön. Perustuslakivaliokunta katsoo, että sääntely menee pitemmälle kuin



perustuslain 79 §:n 3 momentin mukainen voimaantuloajankohdasta säätäminen. Jotta laki voitaisiin

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, on voimaantulosäännöstä tältä osin tarkistettava.

Muuta

Maatalous määritellään 1. lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentissa. Sen mukaan maataloudella tarkoitetaan muun

muassa karjataloutta ja muuta eläinten pitoa, mehiläistaloutta, poronhoitoa sekä muuta edellä tässä kohdassa

tarkoitettuun toimintaan rinnastettavaa tuotantoa, joka koskee eläinten kasvatusta, lihan tai muiden eläimestä

saatavien tuotteiden tuotantoa.

Mainitussa säännöksessä ei ole nimenomaisesti mainittu turkistarhausta, vaikka se asiallisesti voitaneen

sisällyttää muuhun eläinten pitoon tai kasvatukseen. Turkistarhaus tuotantosuuntana on kuitenkin niin merkittävä,

että sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta on valiokunnan mielestä asianmukaista ottaa

maatalouden määritelmään siitä nimenomainen maininta tai sulkea se pois, jotta ei jää epäselväksi, voidaanko

esimerkiksi ostorehuun perustuvaa turkistarhausta jatkaa luopumistuesta huolimatta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan

sen 74 §:stäja 81 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoit-
tamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumis-
järjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi maatalouden

harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

(HE 34/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja

metsätalousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

- professori Pentti Arajärvi

- professori Raija Huhtanen

- professori Olli Mäenpää

- professori Kaarlo Tuori.



Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 34/2006 vp Versio 0.2

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja

eräiden luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta. Lailla on tarkoitus jatkaa

luopumistukijärjestelmää niille maatalousyrittäjille, jotka luopuvat maatalouden harjoittamisesta

vuosina 2007—2010. Ehdotettu laki vastaa sisällöltään pääosin lakia maatalousyrittäjien

luopumistuesta, jonka nojalla on voitu myöntää vastaavaa tukea vuosina 1995—2006

maataloudesta luopuville maatalousyrittäjille. Luopujien ikäraja sukupolvenvaihdosluovutuksissa

on ehdotuksen mukaan 56 vuotta perheen sisäisissä luovutuksissa ja 60 vuotta perheen

ulkopuolisissa luovutuksissa.

Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä

ajankohtana. Aikaisemmista tukijärjestelmistä säädettyjen lakien muuttamista koskevat lait ovat

tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan ehdotetut lainsäädäntöä koskevat

muutokset ovat luonteeltaan samanlaisia kuin ne, jotka on perustuslakivaliokunnan

myötävaikutuksella tehty työeläkelainsäädännön muuttamista koskevien lakien säätämisen

yhteydessä vuosina 2002 ja 2005. Asetuksenantovaltuudet ovat perustuslain 80 §:n mukaisesti

täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Hallitus katsoo, että ehdotetut lait voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Koska esityksessä kuitenkin ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta sellaiseen eläk-

keenluonteiseen tukeen, jonka kestoon ja määrään vaikuttaa se, onko tuen hakijalla lapsi, hallitus

on pitänyt tarpeellisena, että säätämisjärjestyskysymyksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan

lausunto.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä
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Luopumistuki turvaa maatalouden harjoittamisesta luopuvien maatalousyrittäjien toimeentuloa

jatkaen sitä järjestelyä, jolla maatalouden harjoittajat ovat voineet luopua vapaaehtoisesti

elinkeinonsa harjoittamisesta siirtämällä tuotantovälineen joko seuraavalle sukupolvelle tai

ulkopuolisille saadakseen työkyvyttömyyseläkettä vastaavan etuuden vanhuusikää edeltäväksi

ajaksi. Se liittyy monilta osin eläkejärjestelmään, mutta valtiosääntöoikeudellisesti sitä ei voida

rinnastaa sen enempää vanhuus- kuin työkyvyttömyyseläkkeeseenkään. Siinä ei ole kysymys

työttömyysturvasta eikä sitä voida pitää perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamana

perustoimeentuloa turvaavana lainsäädäntönä. Oikeus luopumistukeen ei myöskään kerry

ansaintaperiaatteen mukaisesti siten, että sitä olisi tarkasteltava perustuslain 15 §:n takaaman

omaisuudensuojan näkökulmasta (PeVL 30/2005 vp, s. 2, PeVL 60/2002 vp, s. 2—3, PeVL

9/1999 vp, s. 2—3). Kysymys on maatalouden harjoittamista koskevasta lainsäädännöstä.

Luopujan ikää koskevat edellytykset

Luopumistukea annetaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi 1. lakiehdotuksen 8 §:n

perusteella 56 vuotta mutta ei 63 vuotta täyttäneelle luopujalle, jos maatilan tai lisäalueen

luovutuksensaajana on luopujan lapsi tai tämän aviopuoliso. Jos luovutuksensaaja on joku muu

kuin edellä mainittu, on ikäraja sukupolvenvaihdostilanteissa 60 vuotta. Erottelu perustuu siten

ikään ja perhesuhteisiin. Porotalouden harjoittamisesta luopumiseen sovelletaan kaikissa

tapauksissa 56 vuoden ikärajaa. Tavoitteena on yhtenäistää luopujien vähimmäisikä

sukupolvenvaihdoksissa ja sukupolvenvaihdoksiin verrattavissa lisäalueiuovutuksissa. Lisäksi on

tarkoituksena myöhentää eläkkeelle siirtymistä osassa luopumisia yleisen eläkepoliittisen

linjauksen mukaisesti.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan 6 §:n valossa. Sen mukaan

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan iän tai muun henkilöön

liittyvän syyn perusteella. Valiokunnan käytännössä on kuitenkin vakiintuneesti katsottu, ettei

yhdenvertaisuusperiaatteesta voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä

kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn (PeVL 1/2006 vp, s. 2/1, PeVL 8/2003

vp, s. 3/1, PeVL 65/2002 vp, s. 4/1). Säännös ei kiellä kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä,

vaikka erottelu perustuisi syrjintä-säännöksessä nimenomaan mainittuun syyhyn. Olennaista on,

voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (HE
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309/1993 vp, s. 44/1, PeVL 14/2006 vp, s. 2/1). Perustuslakivaliokunta on pitänyt

työttömyysturvalakia ja eläkelainsäädäntöä säädettäessä erilaisten etuuksien määräytymistä eri

ikäisille henkilöille perustuslain 6 §:n kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole

mielivaltaisia eivätkä erot muodostu kohtuuttomiksi (PeVL 60/2002 vp, s. 4/II, PeVL 46/2002 vp,

s. 6/1).

Lakiesityksen perustelujen mukaan ehdotus helpottaa perheiden sisäisiä sukupol-

venvaihdoksia ja niiden oikea-aikaisuutta, kasvattaa saajien tilakokoa, parantaa maatalouden

rakenneuudistusta ja tuo tiettyjä kustannussäästöjä. Toisaalta lapsettomat ja sellaiset luovuttajat,

joiden lapsista kukaan ei halua jatkaa tilanpitoa, eivät pääsisi nauttimaan alemmasta luopumistuki-

ikärajasta. Heidän osaltaan luopumistuki mvöhentyisi nykyisestä 56 vuodesta 60 ikävuoteen.

Ehdotettu neljän vuoden ero lapsiperheiden hyväksi on verrattain pitkä. Perheyhteys on toisaalta

perinteisesti kuulunut maatalouden harjoittamiseen ja tähän liittyen itse maatilan siirtymistä

suvussa sukupolvelta toiselle on pidetty vanhastaan tärkeänä. Näiden seikkojen vuoksi

perustuslakivaliokunta katsoo perheen sisäisten sukupolvenvaihdosten edistämiselle olevan

hyväksyttävät perusteet ja ehdotetun sääntelyn siten mahtuvan lainsäätäjän harkintavallan

puitteisiin (ks. myös

PeVL 60/2002 vp, s. 5/1). Valiokunta pitää kuitenkin suositeltavampana pyrkiä yhtenäiseen

ikärajasääntelyyn.

Hakemuksen asianmukainen käsittely

Luopumistukea voidaan hakea 1. lakiehdotuksen 32 §:n 1 momentin perusteella ennen

luopumisiän saavuttamista. Myös itse luopuminen voi tapahtua ennen luopumisiän saavuttamista,

mutta kuitenkin vasta luopumistukihakemuksen jälkeen. Kunnan maaseutu-viranomainen,

työvoima-ja elinkeinokeskus tai eläkelaitos voi 34 §:n 3 momentin mukaan pyytää hakijaa

toimittamaan kohtuullisen määräajan kuluessa asian ratkaisemiseksi tarpeellista lisäselvitystä. Jos

lisäselvitystä ei 34 §:n 4 momentin perusteella toimiteta, voi eläkelaitos asiaa ratkaistessaan

katsoa, että hakemus on tullut vireille vasta sinä ajankohtana, jona hakemuksen ratkaisemiseksi

välttämätön lisäselvitys on toimitettu pyytäjälle.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 20 §:n mukaisen oikeusturvan ja hyvän hallinnon

takeiden näkökulmasta. Menettelyä on pidettävä varsin poikkeuksellisena, koska
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telyn mukaan hakemus jätetään tutkimatta tai se ratkaistaan käytettävissä olevien selvitysten

perusteella. Asiasta tehdään päätös, josta voi normaalissa järjestyksessä valittaa. Nyt ehdotettu

sääntely on kuitenkin tarkoitettu hakijan eduksi. Jos hakija ei toimita lisäselvitystä, merkitsee se

yleensä hakemuksen hylkäämistä. Jos luopuminen on jo tapahtunut ja hylkäävä päätös tehty, ei

uusi hakemus lisäselvityksineen mahdollista enää myönteistä päätöstä. Luopumisen ajankohta on

siten ratkaiseva.

Vaikka vastaavanlainen säännös sisältyy voimassa olevan lain 20 a §:n 4 momenttiin, voi

sääntely perustuslakivaliokunnan mielestä johtaa siihen, ettei hakemus tule koskaan vireille eikä

sitä siten tarvitse käsitellä. Jokaisella on kuitenkin oikeus perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan

saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä viranomaisessa sekä

oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun

riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Valiokunta pitää asianmukaisena, että 34 §:n 4

momenttia muutetaan esimerkiksi siten, että siihen lisätään joko viittaus hallintolain 33 §:n 2

momenttiin tai maininta, että ellei tarpeellista lisäselvitystä pyytäjälle määräajassa toimiteta,

eläkelaitos voi jättää hakemuksen tutkimatta tai ratkaista sen ilman lisäselvitystä.

Asetuksenantovaltuudet

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että luopuja 12 §:n 1 momentin mukaan luopumisen

tapahduttua pysyvästi lopettaa kaupallisen maatalouden harjoittamisen ja ettei hän tee

metsätalouden hankintatyötä. Saman pykälän 2 momentin perusteella asetuksella säädettäisiin

niiden hevosten ja porojen enimmäismäärä, joiden käyttöä luopumisen jälkeen ei pidetä

kaupallisen maatalouden harjoittamisena. Myös 17 §:n 4 momentin ja 25 §:n perusteella

valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi luovutuksensaajalle muodostuvan porokarjan

vähimmäiskoosta.

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa

valitsemallaan elinkeinolla. Lisäksi saamelaisilla on alkuperäiskansana on perustuslain 17 §:n 3

momentin perusteella oikeus ylläpitää ia kehittää omaa kulttuuriaan. Tä-hän kulttuuriin kuuluu

keskeisesti muun muassa poronhoito (HE 309/1993 vp, s. 65/11, PeVL 29/2004 vp, s. 2/II).

Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan mainittujen elinkeinorajoitusten täsmällisyyden ja
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tarkkarajaisuuden johdosta on asianmukaista, että eläinten enimmäismääristä säädetään lailla.

Samoin lailla on syytä säätää porotaloustilan luovutuksensaajan porokarjan vähimmäiskoosta.

Ehdotuksen 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luovutuksensaajalta edellytetään, etteivät

hänen pysyväisluonteiset tulonsa muusta kuin maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoitetusta

maatilatalouden liitännäistoiminnasta luopumishetkellä arvioituna ylitä valtioneuvoston

asetuksella säädettyä enimmäismäärää. Nykyistä 50 000 euron rajaa ei lakiehdotuksen perustelujen

mukaan ole tarkoitus muuttaa. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus myös säätää 15 §:n 4

momentin mukaan tilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi elinkeinosuunnitelmaan sisältyvän

yritystulon vähimmäismäärästä, jonka maatilan yritystulon on täytettävä. Perustelujen mukaan

maatilaa pidettäisiin elinkelpoisena, jos maatilan yritystoiminnan tulo viitenä luovutusta

seuraavana vuotena olisi vähintään 10 000 euroa.

Sääntelyssä on kysymys perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisista yksilön oikeuksista ja

velvollisuuksista/Koska valtuutusta ei ole sidottu tarkempiin kriteereihin tai vaihtoehtoisesti

euromääriin, pitää perustuslakivaliokunta sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta

tärkeänä, että mainituista tulorajoista tai ainakin niiden määräytymisen perusteista säädetään lailla.

Tuen saajia ja sitoumuksen antajia koskevien tarkastusten suorittamisesta säädetään

ehdotuksen 66 §:ssä. Pykälän 1 momentissa todetaan ne viranomaiset, jotka tarkastuksia saavat

suorittaa ja 2 momentissa taas luetellaan, mitä tuensaajan on tarkastajille esitettävä sekä

tarkastettavat kohteet. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 66 §:n 3 momentin perusteella

tarvittaessa säätää tarkemmin tarkastuksen yksityiskohtaisesta toteuttamisesta.

Sääntelyssä on tältä osin päällekkäisyyttä hallintolain säännösten kanssa, sillä tar-

kastusmenettelystä, tarkastuskertomuksesta ja sen tiedoksiantamisesta säädetään hallintolain 39

§:ssä. Kun lisäksi hyvän hallinnon takeet tulee perustuslain 20 §:n 2 momentin nojalla turvata

lailla, pitää perustuslakivaliokunta ehdotettua 66 §:n 3 momenttia tarpeettomana, minkä vuoksi se

on syytä poistaa laista (PeVL 5/2005 vp, s. 3/1).

Kotirauhan suoja

Ehdotetussa laissa tarkoitetun luopumistuen myöntämisen ja maksamisen ehtojen sekä

sitoumusten noudattamisen valvomiseksi voidaan ennakolta ilmoittamatta suorittaa 66 §:n 1

momentin mukaan tarkastuksia. Tarkastuksia suorittavalla on 2 momentin nojalla oikeus
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valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa sitoumuksenalaiset alueet sekä tuotanto-ja

talousrakennukset.

Ehdotetusta säännöksestä välillisesti ilmenee, että siinä mainittua tarkastusta ei ole

tarkoitus ulottaa perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun kotirauhan piiriin. Lailla voidaan

perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten

selvittämiseksi välttämättömistä kotiurauhan piiriin ulottuvista toimista. Perustuslaissa turvattu

kotirauha piiri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat

(PeVL 16/2004 vp, s. 5/II). Koska tuotanto-ja talousrakennuksiin saattaa kuitenkin sisältyä myös

asumiseen tarkoitettuja tiloja, valiokunta pitää tärkeänä, että sääntelyä täydennetään sulkemalla

nämä alueet nimenomaisesti tarkastusten ulkopuolelle (poist.) (PeVL 30/2005 vp, s. 6/1, PeVL

36/2004 vp, s. 4/II, PeVL 37/2004 vp, s. 3/11).

Rekisteri-ilmoitukset Eläketurvakeskukselle

Rekisteri-ilmoituksista Eläketurvakeskukselle säädetään ehdotuksen 74 §:ssä. Sen mukaan

eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa Eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla

luopumistuen alkamisesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on myös annettava

Eläketurvakeskukselle muita luopumistukea koskevia tietoja siten kuin Eläketurvakeskus

tarkemmin määrää. Sääntelyä on tarkasteltava perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaista

lainsäädäntövallan siirtoa koskevan säännöksen valossa. Sen perusteella muu viranomainen

voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn

kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään

lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti

rajattu.

Ehdotuksen lakitekstin mukaan Eläketurvakeskuksella näyttäisi olevan valta antaa yleisiä,

lainsäädäntövallan alaan kuuluvia määräyksiä. Eläketurvakeskus ei kuitenkaan ole sellainen

perustulain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu viranomainen, jolle voitaisiin tällaista valtaa

siirtää (PeVL 30/2005 vp, s. 6/II). Määräämisellä tarkoitettaneen kuitenkin tässä yhteydessä

ilmoituksen suorittamista tietyntyyppisellä lomakkeella, joten kysvmys ei siten ole yleisestä

määräyksenantovaltuutuksesta. Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta

perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin aiheellisena, että 74 §:n 1 virkkeestä poistaa sanat "tämän
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määräämällä tavalla" ja toisesta virkkeestä sanat "siten kuin Eläketurvakeskus tarkemmin määrää".

Lisäksi toisen virkkeen mukaisten luopumistukea koskevien tietojen antaminen on sääntelyn

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta syytä rajoittaa luopumistukea koskeviin tarpeellisiin

tietoihin.

Lain voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 81 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan

valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Perustuslain 79 §:n 3 momentin perusteella

laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen

voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Perustuslain esitöiden mukaan erityinen syy voi

olla esimerkiksi silloin, kun suuren lainsäädäntöko-konaisuuden eri osien on tultava voimaan

samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä tarkoituksenmukaista tai

mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130/11). Erityisenä syynä on

perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty myös lain voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta

Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL

7/2005 vp, s. 11/11, PeVL 2/2005 vp, s. 2—3, PeVL 14/2004 vp, s. 5, PeVL 1/2004 vp, s. 4/II).

Uudesta tai muutettavasta tuesta on EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kappaleen

mukaan ilmoitettava komissiolle, jotta tämä voi tarvittaessa esittää huomautuksensa tai ryhtyä

toimenpiteisiin tukitoimien kieltämiseksi tai poistamiseksi. Jäsenvaltio, jota asia koskee, ei saa

toteuttaa ehdottamiaan toimenpiteitä, ennen kuin menettelyssä on annettu lopullinen päätös. Tällä

perusteella lain voimaanpanolle asetuksella säädettävänä ajankohtana on katsottava olevan

perustuslain 79 §:n 3 momentin mukainen erityinen syy.

^2- ^^ Ehdotetun 81 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaan jos EY:n komissio ei hy-

väksy tähän lakiin sisältyvää tukijärjestelmää sellaisenaan, laki voidaan panna voimaan

valtioneuvoston asetuksella siltä osin, kuin tuen ehdot hyväksytään. Ehdotus merkitsisi

sitä, että asetuksella voitaisiin laki panna voimaan vain tietyiltä osin, jolloin asetuksella

puututtaisiin myös lainsäädännön sisältöön. Perustuslakivaliokunta katsoo, että säänte-

ly menee pitemmälle kuin perustuslain 79 §:n 3 momentin mukainen voimaantuloajan-

kohdasta säätäminen. Jotta laki voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestykses-

sä, on voimaantulosäännöstä tältä osin tarkistettava.
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Muuta

* Maatalous määritellään 1. lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentissa. Sen mukaan maataloudella

tarkoitetaan muun muassa karjataloutta ja muuta eläinten pitoa, mehiläistaloutta,

poronhoitoa sekä. muuta edellä tässä kohdassa tarkoitettuun toimintaan rinnastettavaa

tuotantoa, joka koskee eläinten kasvatusta, lihan tai muiden eläimestä saatavien tuottei-

den tuotantoa.

Mainitussa säännöksessä ei ole nimenomaisesti mainittu turkistarhausta, vaikka

se asiallisesti voitaneen sisällyttää muuhun eläinten pitoon tai kasvatukseen. Turkistar-

haus tuotantosuuntana on kuitenkin niin merkittävä, että sääntelyn täsmällisyyden ja

tarkkarajaisuuden kannalta on valiokunnan mielestä asianmukaista ottaa maatalouden

määritelmään siitä nimenomainen maininta tai sulkea se pois, jotta ei jää epäselväksi,

voidaanko esimerkiksi ostorehuun perustuvaa turkistarhausta jatkaa luopumistuesta

huolimatta.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain,

jos valiokunnan sen (poist.) 81 §:n 1 momentista

tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset oietaan

asianmukaisesti huomioon.
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