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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden in-
terventiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan maatalouden inter-

ventiorahastosta annettua lakia muutettavaksi 
siten, että maatalouden interventiorahastosta 
ei jatkossa rahoitettaisi maataloustuotteiden 
vientitukia, sisämarkkinatukia eikä tiedotus- 
ja menekinedistämistoimenpiteitä vaan niitä 
varten osoitettaisiin varat valtion talousarvi-
ossa. Ehdotettu muutos on otettu huomioon 
valtion vuoden 2008 talousarvioesityksessä. 
Maatalouden interventiorahaston lainanot-
toon liittyviä säännöksiä ehdotetaan muutet-

tavaksi siten, ettei rahaston lainoja enää otet-
taisi rahaston nimissä. Rahaston lainanotto-
valtuuden ylärajaa ehdotetaan alennettavaksi 
100 miljoonaan euroon. Lisäksi lakiin ehdo-
tetaan tehtäväksi joitain Maaseutuviraston 
perustamisesta johtuvia muutoksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2008. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Valtion talousarvion ulkopuolinen maata-
louden interventiorahasto (jäljempänä rahas-
to) perustettiin maatalouden interventiorahas-
tosta annetulla lailla (1206/1994), jäljempänä 
interventiorahastolaki. Rahasto, joka on maa- 
ja metsätalousministeriön alainen, aloitti 
toimintansa 1 päivänä tammikuuta 1995. 
Voimassa olevan lain mukaan rahastosta 
maksetaan Euroopan yhteisön yhteisen maa-
talouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisista vientituista, interventiovarastoin-
nista, yksityisen varastoinnin tukemisesta, 
hintojen alentamisesta sekä muista maatalo-
us- ja kalastustuotteiden markkinoihin vai-
kuttavista toimenpiteistä Suomessa aiheutu-
vat menot. Euroopan unioni korvaa edellä 
mainitut menot Suomelle jälkikäteen Euroo-
pan maatalouden tukirahaston (maataloustu-
kirahaston) varoista. Nämä Suomelle suori-
tettavat korvaukset tuloutetaan rahastoon. 

Rahastosta maksetaan myös sellaiset edellä 
mainituista toimenpiteistä aiheutuneet menot, 
joita ei Euroopan yhteisön säännösten mu-
kaan kateta Euroopan maatalouden tukirahas-
tosta. Näiden menojen maksamiseen tarkoi-
tettu määräraha varataan valtion talousarvi-
oon ja siirretään valtion talousarviosta rahas-
toon. Valtion vuoden 2007 talousarviossa 
budjettisiirto rahastoon oli kaksi miljoonaa 
euroa ja valtion vuoden 2008 talousarvioesi-
tyksessä yksi miljoonaa euroa. 

Interventiorahastolakia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että maataloustuotteiden vienti-
tuet, sisämarkkinatuet ja tiedotus- ja mene-
kinedistämisohjelmien rahoitus siirretään ra-
hoitettavaksi valtion talousarviosta. Maata-
louden interventiorahastosta rahoitettaisiin 
jatkossa ainoastaan Euroopan yhteisön yhtei-
sen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastus-
politiikan mukaisesta interventiovarastoinnis-
ta, interventio-ostoista sekä interventiomyyn-
neistä ja ruoka-avusta aiheutuvat menot. Eh-
dotetut muutokset on otettu huomioon valti-
on vuoden 2008 talousarvioesityksessä. 

Voimassa olevan lain mukaan rahasto voi 
ottaa valtioneuvoston luvalla ja sen hyväk-
symillä ehdoilla toimintojen väliaikaista ra-
hoittamista varten lainoja, joiden kokonais-
määrä ei saa samanaikaisesti ylittää 250 mil-
joonaa euroa. Rahaston lainanottovaltuus 
säädettiin varsin suureksi Suomen liittyessä 
Euroopan unioniin. Rahaston samanaikaisten 
lainojen määrä on viime vuosina ollut kor-
keimmillaan alle 100 miljoonaa euroa. Koska 
lisäksi rahastosta rahoitettavia toimenpiteitä 
ehdotetaan vähennettäväksi, rahaston lainan-
ottovaltuuden ylärajaa ehdotetaan alennetta-
vaksi 100 miljoonaan euroon. 

Voimassa olevan lain mukaan lainat ote-
taan rahaston nimissä ja niiden korot ja ta-
kaisinmaksu suoritetaan rahaston varoista. 
Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston johto-
kunnan toimeksiannosta ottaa lainat ja päät-
tää niiden tarkemmista ehdoista sekä huoleh-
tia rahaston lainanottoon liittyvistä muista 
tehtävistä. Edellä tarkoitettujen lainojen ot-
taminen rahaston nimissä nostaa lainanoton 
kustannuksia ja saattaa myös haitata rahoi-
tuksen saatavuutta. Lainanotto tulisi voida to-
teuttaa myös muulla rahoitusjärjestelyllä 
esimerkiksi Valtiokonttorin toteuttamana val-
tion muun lainanoton yhteydessä. Tämänkal-
taista järjestelyä on toteutettu aiemmin Valti-
on asuntorahaston lainanotossa. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, ettei lainoja enää otettaisi 
rahaston nimissä. 

Rahaston hallintoa koskevia säännöksiä 
ehdotetaan tarkennettavaksi Maaseutuviras-
ton perustamisesta sekä edellä mainitun ra-
haston lainanottoon liittyvän muutosehdotuk-
sen johdosta. 

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilas-
tointitehtäviä hoiti 30 päivään huhtikuuta 
2007 asti maa- ja metsätalousministeriön tie-
topalvelukeskus. Maaseutuviraston aloitettua 
toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2007 edel-
lä mainitut tehtävät siirtyivät Maaseutuviras-
ton hoidettaviksi. Maatalouden interventiora-
hastosta annettua lakia on syytä tarkistaa vas-
taamaan edellä selostettua muutosta rahaston 
tehtävien hoidossa. 
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2  Esityksen vaikutukset  

Ehdotettu interventiorahastolain muutos ja 
valtion vuoden 2008 talousarvioesityksen 
ehdotus Euroopan unionin kokonaan rahoit-
tamien markkinatukien siirtämisestä maata-
louden interventiorahastosta valtion talousar-
viosta rahoitettavaksi lisää maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalan (pääluokka 30) 
määrärahoja valtion talousarviossa 50,0 mil-
joonalla eurolla. Ehdotetulla muutoksella ei 
kuitenkaan ole valtiontaloudellisia vaikutuk-
sia, koska Euroopan unioni korvaa Suomelle 
edellä mainittujen tukien maksamisesta ai-
heutuvat menot ja valtion tulot kasvavat vas-
taavasti. 

Lisäksi Euroopan unionin maataloustuot-
teiden menekinedistämisen ohjelmista on 
valtion vuoden 2008 talousarvioesityksen 
momentilla 30.20.46 (markkinoinnin ja tuo-
tannon kehittäminen) menoiksi arvioitu 1 
510 000 euroa, josta Euroopan unionin osuu-
deksi 800 000 euroa ja valtion vastattavaksi 
jääväksi osuudeksi 710 000 euroa. Aiemmin 

Euroopan unionin osuus on tuloutunut rahas-
toon ja valtion rahoitusosuus on otettu huo-
mioon valtion talousarviosiirrossa rahastoon. 
Kun edellä mainittu valtion rahoitusosuus 
menekinedistämisohjelmista ehdotetaan siir-
rettäväksi valtion talousarviosta rahoitetta-
vaksi, tämä on otettu huomioon määrärahan 
alentamisena valtion vuoden 2008 talousar-
vioesityksen momentille 30.20.60 (siirto in-
terventiorahastoon). 

 
3  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esityksestä on saa-
tu lausunnot oikeusministeriöltä, valtiova-
rainministeriöltä, Valtiokonttorilta ja Maa-
seutuvirastolta. 

 
4  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Rahaston tarkoitus. Pykälää ehdote-
taan muutettavaksi siten, että rahastosta mak-
settaisiin interventiovarastoinnista, interven-
tio-ostoista sekä interventiomyynneistä ja 
ruoka-avusta aiheutuvat menot. Sen sijaan 
vientituet, sisämarkkinatuet ja tiedotus- ja 
menekinedistämistoimenpiteet ehdotetaan 
siirrettäväksi valtion talousarviosta rahoitet-
tavaksi. Ehdotetut muutokset sisältyvät valti-
on vuoden 2008 talousarvioesitykseen. 

3 §. Rahaston lainanotto. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
rahastolle otettavia lainoja ei enää säädettäisi 
otettavaksi rahaston nimissä, vaan Valtio-
konttori voisi järjestää rahaston lainanoton 
esimerkiksi valtion muun lainanoton yhtey-
dessä. Ehdotettu muutos lisäisi kustannuste-
hokkuutta, alentaisi rahaston lainanoton kus-
tannuksia sekä voisi helpottaa rahaston lai-
nanoton saatavuutta. Lisäksi rahaston lainan-
ottovaltuuden ylärajaa ehdotetaan alennetta-
vaksi 100 miljoonaan euroon, koska rahaston 
ottamien lainojen kokonaismäärä ei viime 
vuosina ylittänyt 100 miljoonaa euroa ja kos-
ka ehdotettu rahastosta rahoitettavien toi-
menpiteiden muutos vaikuttaa osaltaan sii-
hen, että rahaston lainanottotarve pysyy tule-
vaisuudessa varsin pienenä. 

Pykälän 2 momenttiin ei ehdoteta muutok-
sia. 

Pykälän 3 momentin sanamuotoa ehdote-
taan tarkennettavaksi. Lisäksi momentista 
ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana 
säännös lainanotosta johtokunnan toimek-
siannosta, koska johtokunta päättää lain 4 §:n 
1 momentin 3 kohdan mukaan rahaston lai-
nanotosta. 

4 §. Rahaston hallinto. Pykälän 1 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahas-
to olisi maa- ja metsätalousministeriön yh-
teydessä. Ehdotettu muutos vastaa Maatilata-
louden kehittämisrahastosta annetun lain vas-
taavaa säännöstä. Kun rahasto on maa- ja 
metsätalousministeriön yhteydessä, tähän si-
sältyy jo sellaisenaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön velvollisuus valvoa rahaston talout-

ta ja toimintaa, minkä johdosta tätä koskeva 
säännös ehdotetaan poistettavaksi momentis-
ta. Maa- ja metsätalousministeriöllä säilyisi 
edelleen oikeus saada rahastolta kaikki tarvit-
tavat tiedot ja selvitykset, mutta kyseinen tie-
tojensaantioikeus on tarpeen myös Maaseu-
tuvirastolle. Tästä syystä lakiin ehdotetaan li-
sättäväksi säännös Maaseutuviraston tieto-
jensaantioikeudesta. 

Pykälän 2 momentin johdantokappaleen 
sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi, mutta 
ehdotetulla muutoksella ei ole asiallisia vai-
kutuksia johdantokappaleen sisältöön. 

Pykälän 2 momentin 1 kohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että johtokunnan tehtä-
vänä olisi johtaa ja ohjata rahaston toimintaa. 
Sen sijaan voimassa olevassa laissa säädetty 
velvollisuus ohjata maksuliike-, kirjapito- ja 
tilastointitehtävien hoitamista kumottaisiin, 
koska näitä tehtäviä hoitaa lain 7 §:n mukaan 
Maaseutuvirasto. 

Pykälän 2 momentin 3 kohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että johtokunta päättäisi 
rahaston lainanotosta 3 §:n 1 momentin val-
tuuden rajoissa. Ehdotettu muutos tekisi joh-
tokunnan toiminnan ja päätöksenteon jousta-
vammaksi rahaston lainanoton osalta. Val-
tiokonttorin tehtävänä olisi ehdotetun 3 §:n 
2 momentin mukaan järjestää lainanotto sekä 
päättää sen tarkemmista ehdoista. Muilta osin 
johtokunnan tehtäviä ei ehdoteta muutetta-
vaksi. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 momentti, jonka mukaan rahaston hallintoa 
hoitaisi muilta kuin pykälän 2—4 momentis-
sa ja 3 §:ssä mainituilta osin Maaseutuviras-
to, jollei lailla toisin säädetä. Rahaston hal-
linto on näiltä osin hoidettu Maaseutuviras-
tossa viraston perustamisesta lähtien ja Maa-
seutuvirasto on tarkoituksenmukaisin viran-
omainen hoitamaan rahaston hallintoa. Kos-
ka myös Valtiokonttorilla on lain mukaan ra-
haston toimintaan liittyviä tehtäviä, nämä 
tehtävät on syytä rajata pois Maaseutuviras-
tolta. 

7 §. Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointi-
tehtävät. Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja 
tilastointitehtävät ovat siirtyneet 1 päivästä 
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toukokuuta 2007 Maaseutuviraston hoidetta-
vaksi. Maatalouden interventiorahastosta an-
nettua laki ei kuitenkaan ehdotettu muutetta-
vaksi hallituksen esityksessä eduskunnalle 
Maaseutuvirastontoimivaltuuksia koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 218/2006 vp), joten laki 
olisi asianmukaista muuttaa tämän esityksen 
yhteydessä vastaamaan voimassa olevaa ti-
lannetta mainittujen tehtävien hoitamisessa. 

 
2  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2008. 

 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 87 §:n mukaan talousarvion 
ulkopuolisen rahaston taikka tällaisen rahas-
ton tai sen käyttötarkoituksen olennaista laa-
jentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hy-
väksymiseen vaaditaan eduskunnassa vähin-
tään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Ta-
lousarvion ulkopuolisiin rahastoihin kytkey-
tyvän vaikeutetun säätämisjärjestyksen avul-
la pyritään suojaamaan eduskunnan budjetti-

valtaa (HE 1/1998 vp, s. 139/II). Perustusla-
kivaliokunta on mietinnössään (PeVM 
10/1998 vp, s. 24/I) katsonut, että vaikeute-
tun säätämisjärjestyksen edellytyksiä tulee 
tulkita tiukan pidättyvästi. Perustuslakivalio-
kunta on lausunnoissaan (PeVL 1/1997 vp ja 
PeVL 34/2002 vp) katsonut, että rahaston 
laajentamisen olennaisuutta ei pidä arvioida 
ainoastaan rahastokohtaisesti, vaan ensisijai-
sesti eduskunnan budjettivallan kokonaisuu-
den kannalta. 

Maatalouden interventiorahastosta annet-
tuun lakiin ehdotettavat muutokset supistavat 
rahaston käyttötarkoitusta ja lisäävät siten 
eduskunnan budjettivaltaa. Ehdotus ei myös-
kään kavenna eduskunnan budjettivaltaa ra-
hastosiirron osalta, koska eduskunta päättäisi 
edelleen valtion talousarvioesityksen käsitte-
lyn yhteydessä rahastolle siirrettävän määrä-
rahan enimmäismäärästä. Edellä esitetyn pe-
rusteella valtioneuvosto katsoo, että lakieh-
dotus voidaan käsitellä tavallisessa säätämis-
järjestyksessä 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

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

(1206/1994) 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale ja 1 ja 3 kohta sekä 
7 §, 

sellaisina kuin ne ovat 7 §:ää lukuun ottamatta laissa 792/2004, sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 792/2004, uusi 5 momentti seuraa-

vasti: 
 

1 § 

Rahaston tarkoitus 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-
tiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukai-
sesta interventiovarastoinnista, interventio-
ostoista sekä interventiomyynneistä ja ruoka-
avusta aiheutuvien menojen maksamista var-
ten Suomessa on maa- ja metsätalousministe-
riön alainen valtion talousarvion ulkopuoli-
nen maatalouden interventiorahasto. 
 

3 § 

Rahaston lainanotto 

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen 
hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitet-
tujen toimintojen väliaikaista rahoittamista 
varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa 
samanaikaisesti ylittää 100 miljoonaa euroa. 

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista 
lainoista. 

Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää 
1 momentissa tarkoitettu lainanotto ja päättää 

lainanoton tarkemmista ehdoista sekä huo-
lehtia muista rahaston lainanottoon kuuluvis-
ta toimenpiteistä. 
 
 
 

4 § 

Rahaston hallinto 

Maatalouden interventiorahasto on maa- ja 
metsätalousministeriön yhteydessä. Maa- ja 
metsätalousministeriöllä ja Maaseutuvirastol-
la on oikeus saada rahastolta kaikki tarvitta-
vat tiedot ja selvitykset. 

Rahastoa hoitaa johtokunta. Johtokunnan 
tehtävänä on: 

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) päättää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
valtuuden rajoissa rahaston lainanotosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jollei lailla toisin säädetä, maatalouden in-
terventiorahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 
2—4 momentissa ja 3 §:ssä mainituilta osin 
Maaseutuvirasto.  
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7 § 

Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät 

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilas-
tointitehtäviä hoitaa Maaseutuvirasto.  

——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

 
 
 

 

————— 
 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

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

(1206/1994) 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale ja 1 ja 3 kohta sekä 
7 §, 

sellaisina kuin ne ovat 7 §:ää lukuun ottamatta laissa 792/2004, sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 792/2004, uusi 5 momentti seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Rahaston tarkoitus 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-
tiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisis-
ta vientituista, interventiovarastoinnista, yksi-
tyisen varastoinnin tukemisesta, hintojen 
alentamisesta sekä muista maatalous- ja ka-
lastustuotteiden markkinoihin vaikuttavista 
toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksa-
mista varten on Suomessa maa- ja metsätalo-
usministeriön alainen valtion talousarvion ul-
kopuolinen maatalouden interventiorahasto 

1 § 

Rahaston tarkoitus 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-
tiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukai-
sesta interventiovarastoinnista, interventio-
ostoista sekä interventiomyynneistä ja ruoka-
avusta aiheutuvien menojen maksamista var-
ten Suomessa on maa- ja metsätalousministe-
riön alainen valtion talousarvion ulkopuoli-
nen maatalouden interventiorahasto. 
 

 
3 § 

Rahaston lainanotto 

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

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista 
lainoista. 

Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston joh-
tokunnan toimeksiannosta ottaa 1 momentissa 
tarkoitetut lainat ja päättää niiden tarkemmis-

3 §

Rahaston lainanotto 

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen 
hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitet-
tujen toimintojen väliaikaista rahoittamista 
varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa 
samanaikaisesti ylittää 100 miljoonaa euroa. 

 
 
 
Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista 

lainoista. 
Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää 

1 momentissa tarkoitettu lainanotto ja päät-
tää lainanoton tarkemmista ehdoista sekä 



 HE 71/2007 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

9

ta ehdoista sekä huolehtia rahaston lainanot-
toon liittyvistä muista tehtävistä. 

huolehtia muista rahaston lainanottoon kuu-
luvista toimenpiteistä. 
 

 
4 § 

Rahaston hallinto 

Rahasto on maa- ja metsätalousministeriön 
hoidossa ja valvonnassa. Maa- ja metsätalo-
usministeriön tehtävänä on erityisesti valvoa 
rahaston taloutta ja toimintaa. Maa- ja met-
sätalousministeriöllä on oikeus saada rahas-
tolta kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset. 

Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii rahaston johtokunta. Johtokunnan teh-
tävänä on: 

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

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

4 § 

Rahaston hallinto 

Maatalouden interventiorahasto on maa- ja 
metsätalousministeriön yhteydessä. Maa- ja 
metsätalousministeriöllä ja Maaseutuviras-
tolla on oikeus saada rahastolta kaikki tarvit-
tavat tiedot ja selvitykset. 

 
Rahastoa hoitaa johtokunta. Johtokunnan 

tehtävänä on: 
 
 
1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa; 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) päättää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

valtuuden rajoissa rahaston lainanotosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jollei lailla toisin säädetä, maatalouden in-
terventiorahaston hallintoa hoitaa muilta 
kuin 2—4 momentissa ja 3 §:ssä mainituilta 
osin Maaseutuvirasto.  
 

 
7 § 

Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät 

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilas-
tointitehtäviä hoitaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tietopalvelukeskus. 

7 § 

Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät 

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilas-
tointitehtäviä hoitaa Maaseutuvirasto.  

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

——— 
 


