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Lag

Nr 612

om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

I enlighet med denna lag beviljas sådana
lantbruksföretagare avträdelsestöd som för att
förbättra jordbrukets struktur varaktigt upp-
hör med att bedriva jordbruk så som anges i
denna lag.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på åtgärder på grund-
val av vilka bedrivandet av jordbruk upphör
2007—2010.

På avträdelsestödet tillämpas motsvarande
principer som inom det system för förtids-
pensionering från jordbruk som regleras i
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd
för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU). Avträdelsestödet beviljas dock helt
och hållet av nationella medel.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) gårdsbruksenhet en sådan av en eller

flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som
innefattar åker, bestående enhet för bedri-
vande av gårdsbruk; då renhushållning be-
drivs betraktas en i lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (45/2000)
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avsedd renhushållningslägenhet eller annan
därmed jämförbar lägenhet också som en
gårdsbruksenhet,
2) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel, päls-
djursuppfödning och annan djurhållning,
växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och
fruktodling samt annan trädgårdsodling, fisk-
odling, biodling, renhushållning, yrkesmässig
jakt, bär- och svampplockning samt annan
med ovan i denna punkt avsedd verksamhet
jämförbar produktion som angår djuruppföd-
ning, produktion av kött eller andra anima-
liska produkter, produktion av spannmål eller
andra levande växter eller annan produktion
av sådana produkter som avses i bilaga I till
fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
3) gårdsbruk jordbruk samt skogsbruk som
bedrivs i samband med jordbruk,
4) lantbruksföretagare en person som
bedriver jordbruk på det sätt som avses i 5 §,
5) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt som avses i lagen om pension
för lantbruksföretagare (467/1969), och med
6) kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het organ, tjänsteinnehavare eller förtroende-
valda som avses i 3 § i lagen om förvalt-
ningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
(1558/1991).
Närmare bestämmelser om vad som be-
traktas som produktion av sådana produkter
som avses i bilaga I till fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen
utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Avträdelse

Med avträdelse avses att bedrivandet av
jordbruk upphör så att avträdaren genomför
en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet
genom att överlåta gårdsbruksenhetens åker-
mark och produktionsbyggnader till någon
som fortsätter med gårdsbruket eller överlåter
eller arrenderar ut sin gårdsbruksenhets åker-
mark som tillskottsmark på det sätt som
föreskrivs i denna lag.
Om avträdaren bedriver renhushållning
avses med avträdelse att bedrivandet av
renhushållning upphör så att avträdaren ge-
nomför en generationsväxling på sin renhus-

hållningslägenhet genom att överlåta produk-
tionsbyggnaderna och produktionskonstruk-
tionerna jämte sina renar till någon som
fortsätter med renhushållningen eller sina
renar som tillskottsrenar till någon annan som
bedriver renhushållning på det sätt som
föreskrivs i denna lag.
Avträdelsen anses ha skett när
1) en överlåtelsehandling som gäller ge-

nerationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag
eller överlåtelse eller utarrendering av gårds-
bruksenhetens åkermark som tillskottsmark
har undertecknats och besittningsrätten till
gårdsbruksenheten eller den åkermark som
överlåtits eller arrenderats ut som tillskotts-
mark har överförts på förvärvaren; om be-
sittningen inte överförs den dag då överlå-
telsehandlingen undertecknas, anses av tid-
punkterna för undertecknande av överlåtel-
sehandlingen och för överföring av besitt-
ningen den senare som tidpunkt för avträdel-
sen,
2) vid generationsväxlingsöverlåtelse en-

ligt denna lag överlåtelsehandlingen som
gäller överlåtelse av bolagsandelen eller
aktierna har undertecknats,
3) överlåtelsehandlingen har undertecknats,

om avträdarens lägenhet är en renhushåll-
ningslägenhet.
I 3 mom. 1 punkten avses med överlåtel-

sehandling också arrendeavtal.

5 §

Lantbruksföretagare

I denna lag avses med lantbruksföretagare
1) en person som för egen eller gemensam

räkning bedriver jordbruk och själv deltar i
arbetet,
2) en person som bedriver jordbruk i ett

öppet bolag eller kommanditbolag så att han
eller hon såsom ansvarig bolagsman har tagit
en försäkring för minimipensionsskydd enligt
1 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruks-
företagare, och
3) en person som bedriver jordbruk för ett

aktiebolags räkning så att han eller hon såsom
lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 6 punk-
ten i lagen om pension för lantbruksföretagare
har tagit en försäkring för minimipensions-
skydd enligt nämnda lag.
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Det som i denna lag bestäms om lant-
bruksföretagares make tillämpas även på en
person som lantbruksföretagaren utan att ingå
äktenskap fortgående lever tillsammans med
i gemensamt hushåll under äktenskapslik-
nande förhållanden och som för sin verksam-
het har tagit en försäkring för minimipen-
sionsskydd enligt 1 § 2 mom. i lagen om
pension för lantbruksföretagare.

2 kap.

Villkor som gäller avträdaren

6 §

Avträdare

Rätt till avträdelsestöd har den som var-
aktigt upphör med att bedriva jordbruk för
egen eller gemensam räkning och är
1) lantbruksföretagare som äger en gårds-
bruksenhet eller en del därav,
2) make till en lantbruksföretagare som
avses i 1 punkten, fastän han eller hon inte har
äganderätt till gårdsbruksenheten, och
3) efterlevande make till en lantbruksfö-
retagare som avses i 1 punkten, om den
gårdsbruksenhet som är föremål för avträdel-
sen hör till egendom i vilken den efterlevande
maken har giftorätt.
Rätt till avträdelsestöd har dessutom en
lantbruksföretagare som varaktigt upphör
med att bedriva jordbruk i ett bolag som avses
i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten, om den
gårdsbruksenhet som är föremål för avträdel-
sen är i bolagets ägo och besittning.
Det som föreskrivs i 1 mom. 2 och 3
punkten tillämpas också på maken till en
person som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten.
En person som avses i 1—3 mom. benämns
nedan avträdare.

7 §

Verksamhet som lantbruksföretagare

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-
daren under tio år före avträdelsen har
bedrivit jordbruk såsom lantbruksföretagare

enligt 5 § och att han eller hon under en tid
av minst fem år omedelbart före avträdelsen
har varit försäkrad såsom lantbruksföretagare
med stöd av lagen om pension för lantbruks-
företagare. Med försäkringens giltighetstid
jämställs härvid den tid försäkringen varit
avbruten med anledning av rehabiliterings-
stöd som lantbruksföretagaren fått på grund-
val av arbetsoförmåga.
Med försäkringens giltighetstid jämställs

också den tid försäkringen har varit avbruten
med anledning av delinvalidpension som
beviljats lantbruksföretagaren på grundval av
arbetsoförmåga som börjat före den 1 januari
2007. Det som föreskrivs i detta moment
tillämpas dock endast på tiden före den 1
januari 2008.

8 §

Villkor som gäller avträdarens ålder

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-
daren har fyllt
1) 56 år, om avträdelsen sker genom

överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark
och produktionsbyggnader till avträdarens
barn eller någon annan nära släkting för att
genomföra en generationsväxling på gårds-
bruksenheten eller genom överlåtelse av
gårdsbruksenhetens åkermark i sin helhet till
avträdarens barn eller någon annan nära
släkting som tillskottsmark till förvärvarens
eller dennes makes gårdsbruksenhet eller om
avträdelsen sker genom överlåtelse av renar,
2) 57 år, om avträdelsen sker 2007 eller

2008 genom överlåtelse av gårdsbruksenhe-
tens åkermark som tillskottsmark till förvär-
varens eller dennes makes gårdsbruksenhet
och förvärvaren inte är en person som avses
i 1 punkten,
3) 60 år, om avträdelsen sker genom

överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark
och produktionsbyggnader för att genomföra
en generationsväxling på gårdsbruksenheten
och förvärvaren inte är en person som avses
i 1 punkten eller om avträdelsen sker 2009
eller 2010 genom överlåtelse av gårds-
bruksenhetens åkermark som tillskottsmark
till förvärvarens eller dennes makes gårds-
bruksenhet och förvärvaren inte är en person
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som avses i 1 punkten eller om avträdelsen
sker genom utarrendering av gårdsbruksen-
hetens åkermark som tillskottsmark.
Ett villkor för avträdelsestöd är dock att
avträdaren inte har fyllt 63 år när avträdelsen
sker.
Med annan nära släkting avses i 1 mom.
avträdarens barns make, avträdarens makes
barn och dennes make, avträdarens brors eller
systers barn och dennes make samt avträda-
rens makes brors eller systers barn och dennes
make. Det som i 1 mom. bestäms om make
tillämpas även på en person som avses i 5 §
2 mom.
Åldersgränserna i 1 och 2 mom. tillämpas

också då avträdelsen sker genom att överlåta
andelar eller aktier i ett bolag som äger en
gårdsbruksenhet.

9 §

Avträdelse innan minimiåldern uppnås

Om avträdarna är makar och den äldre av
dem är berättigad till avträdelsestöd i enlighet
med bestämmelserna i denna lag, har den
yngre av makarna rätt till avträdelsestöd, om
avträdelsen sker tidigast fem år innan han
eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §.
Om avträdaren är efterlevande make till en
lantbruksföretagare eller make till en person
som får tills vidare beviljad full invalidpen-
sion enligt lagen om pension för lantbruks-
företagare, har avträdaren rätt till avträdelse-
stöd, om avträdelsen sker tidigast fem år
innan avträdaren uppnår den ålder som anges
i 8 §.
Om avträdaren är en lantbruksföretagare
som bedrivit jordbruk såsom delägare i en
sammanslutning tillsammans med ett äldre
syskon som är berättigat till avträdelsestöd i
enlighet med bestämmelserna i denna lag, har
den yngre delägaren i sammanslutningen rätt
till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidi-
gast fem år innan han eller hon uppnår den
ålder som anges i 8 §.
Avträdelsestöd betalas dock inte till avträ-
dare som avses i 1—3 mom. för den tid som
föregår uppnåendet av den ålder som anges i
8 § 1 mom.

10 §

Pensioner som förhindrar avträdelsestöd

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare
som vid avträdelsen får
1) invaliditetspension som beviljats tills

vidare, individuell förtidspension, arbetslös-
hetspension eller förtida ålderdomspension
enligt folkpensionslagen (347/1956), eller
2) full invalidpension som beviljats till

vidare, individuell förtidspension, arbetslös-
hetspension, förtida ålderspension eller del-
tidspension enligt lagen om pension för
lantbruksföretagare.

11 §

Villkor som gäller avträdelsen och gårds-
bruksenheten

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-
daren ansöker om avträdelsestöd före avträ-
delsen enligt 4 § och att avträdelsen sker inom
tolv månader efter det att ett villkorligt beslut
enligt 36 § har meddelats.
Ett villkor för avträdelsestöd är att en

väsentlig del av den åkermark som hör till den
gårdsbruksenhet som är föremål för avträdel-
sen inte har överlåtits under de tre senaste
åren före avträdelsen på ett sätt som strider
mot de mål som föreskrivs i denna lag. Som
överlåtelse som strider mot målen i denna lag
betraktas inte en överlåtelse som har berott på
tvingande ekonomiska omständigheter, en
stegvis genomförd generationsväxling, över-
låtelse av tillskottsmark till jordbrukare i
grannskapet eller överlåtelse till staten eller
kommunen för annat ändamål än tomtmark,
när staten eller kommunen hade haft rätt att
få det överlåtna området genom tvångsinlös-
ning eller till följd av utövande av förköpsrätt
eller om det har funnits något annat med dessa
jämförbart vägande skäl till överlåtelsen. I
fråga om överlåtelse av tillskottsmark förut-
sätts att överlåtelsen har omfattat högst en
fjärdedel av lägenhetens åkerareal. Närmare
bestämmelser om grunderna för att ovan
avsedda överlåtelser och överlåtelser av ringa
storlek skall betraktas som överlåtelser som
inte strider mot målen i denna lag utfärdas
genom förordning av statsrådet.
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12 §

Begränsningar som gäller avträdaren efter
avträdelsen

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-
daren efter avträdelsen varaktigt upphör med
att bedriva kommersiellt jordbruk och att han
eller hon inte utför leveransarbete i skogs-
bruket.
Som bedrivande av kommersiellt jordbruk
anses inte hållande av djur som sällskapsdjur,
om de inte föds upp för produktionsändamål.
Efter avträdelsen får avträdaren ha högst två
hästar eller tre renar. Om avträdarna är makar
får de tillsammans ha högst två hästar.
Renarna får hållas bara för eget bruk.
Hästarna får inte användas för avel.
Utan hinder av 1 mom. får avträdaren dock
utföra följande arbeten som främjar använd-
ningen och skötseln av skogarna:
1) skogsförnyelse,
2) vård av ungskog,
3) hyggesbränning,
4) tillvaratagande av energivirke i samband
med vård av ungskog,
5) iståndsättningsdikning,
6) skogsvitaliseringsgödsling, och
7) byggande av skogsväg.

13 §

Upphörande med jordbruk som bedrivits i en
sammanslutning

Det som i 12 § föreskrivs om upphörande
med att bedriva kommersiellt jordbruk gäller
också sådant jordbruk som avträdaren har
bedrivit i en sammanslutning som han eller
hon äger helt eller delvis eller i bestämmande
ställning i en annan sammanslutning som
bedriver jordbruk.
Efter avträdelsen får avträdaren ensam eller
tillsammans med sina familjemedlemmar i ett
annat än ett i 19 eller 21 § avsett aktiebolag
som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2
punkten inneha ett sådant antal aktier som
medför en andel om högst 15 procent av
rösterna. Avträdaren skall dock efter avträ-
delsen upphöra med arbete i ledande ställning
i ett sådant aktiebolag som bedriver jordbruk
och där han eller hon äger aktier ensam eller

tillsammans med sina familjemedlemmar.
Efter avträdelsen får avträdaren inte vara
ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller
kommanditbolag som bedriver jordbruk en-
ligt 3 §.
I 2 mom. avses med familjemedlem av-

trädarens make samt en person som bor i
samma hushåll som avträdaren och är släkt
med honom eller henne i rakt upp- eller
nedstigande led.
Med ledande ställning avses arbete som

styrelsemedlem eller verkställande direktör
eller i annan motsvarande ställning i ett
aktiebolag.

14 §

Begränsningar av annan förvärvsverksamhet

Avträdelsestöd betalas inte förrän avträda-
ren har tillställt pensionsanstalten en utred-
ning om att även andra förvärvsarbeten än de
som avses i 12 § 1 mom. har upphört eller att
de har minskat så att hans eller hennes
förvärvsinkomst av dem kan uppskattas bli
mindre än 523,61 euro per månad. Ovan
nämnda förvärvsinkomstgräns justeras årli-
gen med den lönekoefficient som avses i 96 §
i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006).
Som inkomst enligt 1 mom. betraktas likväl

inte stöd för närståendevård enligt lagen om
stöd för närståendevård (937/2005) och inte
heller arvode som avses i familjevårdarlagen
(312/1992). Det som föreskrivs i 1 mom.
tillämpas också på en avträdare som avses i
9 § då han eller hon uppnår den ålder som
anges i 8 §.

3 kap.

Avträdelseformer

15 §

Generationsväxlingsöverlåtelse

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan
ske så att avträdaren genomför en genera-
tionsväxling på sin gårdsbruksenhet genom
att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och
produktionsbyggnader för bedrivande av
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jordbruk till en förvärvare som fortsätter med
gårdsbruket och
1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för
att bedriva jordbruk,
2) som inte har fyllt 40 år,
3) vars inkomster av varaktig natur av
annat än gårdsbruk och kompletterande verk-
samhet till gårdsbruket som bedrivs utifrån
lägenheten, uppskattade vid avträdelsetid-
punkten, inte överstiger 55 000 euro om året,
4) som med en affärsplan visar att den
gårdsbruksenhet som är föremål för avträdel-
sen eller den gårdsbruksenhet som bildas för
honom eller henne är ekonomiskt livskraftig
och att det under fem år efter avträdelsen går
att få en inkomst på minst 10 000 euro per år
från företagsverksamheten på gårdsbruksen-
heten,
5) vars gårdsbruksenhet som bildas kan
anses uppfylla de krav som enligt annan
lagstiftning hänför sig till dess produktions-
inriktning och som gäller miljö och djurskydd
samt de krav i livsmedelslagen (23/2006) som
gäller bedrivande av jordbruk enligt denna
lag, och
6) som förbinder sig att odla gårdsbruksen-
heten och bo på lägenheten eller på sådant
avstånd från den att lägenheten kan skötas på
ett ändamålsenligt sätt, med beaktande av
bestämmelserna i djurskyddslagen
(247/1996) och andra motsvarande bestäm-
melser, så länge som avträdelsestöd betalas
till avträdaren, dock under minst fem år.
Om villkoren i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten
inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten, skall
förvärvaren avge en förbindelse om att
villkoret enligt 1 punkten uppfylls senast
under de två följande kalenderåren efter
avträdelsen och villkoren i 4 och 5 punkten
under de tre följande åren efter avträdelsen.
Som generationsväxlingsöverlåtelse enligt
1 mom. anses ändå inte överlåtelse av
gårdsbruksenhetens åkermark och produk-
tionsbyggnader till en sådan förvärvare som
redan före överlåtelsen enligt 1 mom. har
börjat med gårdsbruk så att han eller hon har
beviljats startstöd för unga jordbrukare enligt
10 § 1 mom. 2 punkten i lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar (329/1999) eller
motsvarande startstöd enligt tidigare lagstift-
ning och gårdsbruk inte inletts på samma

gårdsbruksenhet i fråga om vilken avträdaren
ansöker om avträdelsestöd för.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs

närmare om de omständigheter som skall ingå
i affärsplanen och som beaktas när gårds-
bruksenhetens ekonomiska livsduglighet be-
döms, om bestämmandet av gårdsbruksenhe-
tens företagsinkomst och om de utredningar
som skall företes pensionsanstalten för be-
stämmande av företagsinkomsten. Genom
förordning av statsrådet föreskrivs också
närmare om hur det påvisas att gårdsbruksen-
heten uppfyller de krav som gäller miljön,
hygienen och djurs välfärd samt om den
utbildning och praktiska erfarenhet som krävs
av förvärvaren.

16 §

Överlåtelse som tillskottsmark till lantbruks-
företagare

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan
också ske så att avträdaren överlåter gårds-
bruksenhetens åkermark i delar eller som en
helhet som tillskottsmark för bedrivande av
jordbruk till en eller flera förvärvare
1) som då avträdelsen sker bedriver jord-

bruk på en gårdsbruksenhet till vilken avträ-
darens åker fogas som tillskottsmark,
2) som i enlighet med bestämmelserna i 1 §

i lagen om pension för lantbruksföretagare
såsom idkare av gårdsbruk har tagit en
försäkring för minimipensionsskydd enligt
nämnda lag,
3) som inte har fyllt 55 år,
4) vars gårdsbruksenhets åkerareal ökar

med minst två hektar till följd av överlåtelsen,
och
5) som förbinder sig att odla lägenheten så

länge som avträdelsestöd betalas till avträda-
ren, dock under minst fem år.
Upphörandet med att bedriva jordbruk kan

2007 och 2008 också ske så att avträdaren
arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkermark i
delar eller som en helhet som tillskottsmark
för bedrivande av jordbruk till en eller flera
förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom.
En i 1 mom. avsedd förvärvares gårds-

bruksenhet skall vara belägen på ett sådant
avstånd från den åkerareal som överlåtits som
tillskottsmark att gemensam odling är möjlig.

1834 Nr 612



Genom förordning av statsrådet kan vid
behov föreskrivas om maximiavståndet.

17 §

Upphörande med renhushållning

Om avträdarens lägenhet är en renhushåll-
ningslägenhet eller en därmed jämförbar
lägenhet kan avträdelsen ske
1) genom att renarna jämte för förvärvaren
nödvändiga produktionsbyggnader och pro-
duktionskonstruktioner överlåts till en förvär-
vare som uppfyller villkoren i 15 § 1 mom.
1—3 punkten och börjar bedriva renhushåll-
ning, förutsatt att det för förvärvaren efter
överlåtelsen bildas en renbesättning på minst
80 djur, eller
2) genom att renarna överlåts till en
renägare som redan bedriver renhushållning,
som har tagit en försäkring som avses i 16 §
1 mom. 2 punkten i egenskap av renägare,
som uppfyller åldersvillkoret i 16 § 1 mom.
3 punkten och vars företag till följd av
överlåtelsen växer med minst 20 renar.
Förvärvaren skall förbinda sig att bedriva
renhushållning så länge som avträdelsestöd
betalas till avträdaren, dock under minst fem
år.
Som en generationsväxlingsöverlåtelse en-
ligt 1 mom. betraktas ändå inte överlåtelse av
renar och produktionsbyggnader till en för-
värvare som redan tidigare har börjat med
renhushållning så att han eller hon har
beviljats startstöd för unga jordbrukare enligt
18 § 1 mom. 2 punkten i lagen om finansie-
ring av renhushållning och naturnäringar eller
motsvarande startstöd enligt tidigare lagstift-
ning.

4 kap.

Avträdelseformer som gäller bolag

18 §

Generationsväxling i personbolag

Om avträdaren är en i 5 § 1 mom. 2
punkten avsedd lantbruksföretagare, kan upp-
hörandet med att bedriva jordbruk också ske
genom en sådan generationsväxlingsöverlå-
telse där avträdaren överlåter sin bolagsandel

i ett öppet bolag eller kommanditbolag som
äger den gårdsbruksenhet som är föremål för
avträdelsen till en förvärvare som
1) uppfyller villkoren i 15 § och för

bolagets räkning avger en förbindelse som
avses i 15 § 1 mom. 6 punkten,
2) efter avträdelsen uppfyller villkoren för

försäkring enligt 1 § i lagen om pension för
lantbruksföretagare på grundval av det gårds-
bruk som han eller hon bedriver på den
gårdsbruksenhet som är föremål för avträdel-
sen, och som
3) förbinder sig att inte överlåta sin

bolagsandel och att arbeta i bolaget som
ansvarig bolagsman så länge som avträdel-
sestöd betalas, dock under minst fem år.
Ett bolag som avses i 1 mom. skall förbinda

sig att behålla den gårdsbruksenhet som är
föremål för avträdelsen i sin ägo och besitt-
ning och att odla den så länge som avträdel-
sestöd betalas, dock under minst fem år.
Bolaget skall också förbinda sig att uppfylla
villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.
Då avträdaren är en i 1 mom. avsedd

lantbruksföretagare kan upphörandet med att
bedriva jordbruk ske genom en generations-
växlingsöverlåtelse även så att ett öppet bolag
eller kommanditbolag överlåter gårds-
bruksenhetens åkrar och produktionsbyggna-
der på det sätt som anges i 15 §.

19 §

Generationsväxling i aktiebolag

Då avträdaren är en i 5 § 1 mom. 3 punkten
avsedd lantbruksföretagare kan upphörandet
med att bedriva jordbruk ske genom en
generationsväxlingsöverlåtelse så att alla ak-
tier i det aktiebolag som äger den gårds-
bruksenhet som är föremål för avträdelsen
överlåts till en förvärvare som
1) uppfyller villkoren i 15 § och för

aktiebolagets räkning avger en förbindelse
som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten,
2) efter avträdelsen uppfyller villkoren för

försäkring enligt 1 § i lagen om pension för
lantbruksföretagare i egenskap av i 1 §
2 mom. 6 punkten avsedd lantbruksföretagare
på grundval av det gårdsbruk som han eller
hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är
föremål för avträdelsen, och som
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3) förbinder sig att i sin ägo behålla ett
sådant antal aktier i detta aktiebolag att han
eller hon på grundval av dem har bestäm-
mande inflytande i aktiebolaget så länge som
avträdelsestöd betalas, dock under minst fem
år.
Vid överlåtelse enligt 1 mom. skall aktie-
bolaget förbinda sig att behålla den gårds-
bruksenhet som är föremål för avträdelsen i
sin ägo och besittning och att odla den så
länge som avträdelsestöd betalas, dock under
minst fem år. Aktiebolaget skall också för-
binda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom.
4 och 5 punkten.
En förvärvare som avses i 1 mom. anses ha
bestämmande inflytande i bolaget, om han
eller hon ensam eller tillsammans med sin
make äger över hälften av bolagets aktier eller
om han eller hon ensam eller tillsammans
med sin make på grund av aktieinnehavet har
över hälften av rösterna.
Om det är fråga om en avträdare som avses
i 1 mom., kan upphörandet med att bedriva
jordbruk även ske så att det aktiebolag för
vars räkning avträdaren har bedrivit jordbruk
överlåter åkrarna och produktionsbyggna-
derna på den gårdsbruksenhet som är föremål
för avträdelsen på det sätt som anges i 15 §.

20 §

Generationsväxlingsöverlåtelse till person-
bolag

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan
också ske så att avträdaren överlåter gårds-
bruksenhetens åkermark och produktions-
byggnader genom en generationsväxlingsö-
verlåtelse till ett öppet bolag eller komman-
ditbolag som bedriver jordbruk enligt 3 §
1 mom. 2 punkten, om
1) de ansvariga bolagsmännen i det bolag
som förvärvar gårdsbruksenheten uppfyller
villkoren i 15 § och avger en förbindelse
enligt 15 § 1 mom. 6 punkten,
2) de ansvariga bolagsmännen enligt
1 punkten efter avträdelsen uppfyller villko-
ren för försäkring enligt 1 § i lagen om
pension för lantbruksföretagare på grundval
av den verksamhet de bedriver på den
gårdsbruksenhet som är föremål för avträdel-
sen, och

3) de ansvariga bolagsmännen enligt
1 punkten förbinder sig att inte överlåta sina
bolagsandelar och att arbeta som ansvarig
bolagsman i bolaget så länge som avträdel-
sestöd betalas, dock under minst fem år.
Ett bolag som avses i 1 punkten skall

förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet
som är föremål för avträdelsen i sin ägo och
besittning och att odla den så länge som
avträdelsestöd betalas, dock under minst fem
år. Bolaget skall också förbinda sig att
uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5
punkten.

21 §

Generationsväxlingsöverlåtelse till aktie-
bolag

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan
ske även så att avträdaren överlåter gårds-
bruksenhetens åkermark och produktions-
byggnader genom en generationsväxlingsö-
verlåtelse till ett aktiebolag som bedriver
jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten på
följande villkor:
1) bestämmande inflytande i det aktiebolag

som förvärvar gårdsbruksenheten innehas av
en lantbruksföretagare som uppfyller villko-
ren i 15 § och som för aktiebolagets räkning
avger en förbindelse enligt 15 § 1 mom.
6 punkten,
2) den i 1 punkten avsedda lantbruksföre-

tagaren uppfyller efter avträdelsen villkoren
för försäkring enligt 1 § i lagen om pension
för lantbruksföretagare i egenskap av i 1 §
2 mom. 6 punkten avsedd lantbruksföretagare
på grundval av den verksamhet han eller hon
bedriver på den gårdsbruksenhet som är
föremål för avträdelsen,
3) den i 1 punkten avsedda lantbruksföre-

tagaren förbinder sig att behålla ett sådant
antal aktier i aktiebolaget i sin ägo att han
eller hon på grundval av dem har bestäm-
mande inflytande i aktiebolaget så länge som
avträdelsestöd betalas, dock under minst fem
år,
4) det i 1 punkten avsedda aktiebolaget

förbinder sig att behålla den gårdsbruksenhet
som är föremål för avträdelsen i sin ägo och
besittning och att odla den så länge som
avträdelsestöd betalas, dock under minst fem
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år, och att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom.
4 och 5 punkten.
En lantbruksföretagare som avses i 1 mom.
1 punkten anses ha bestämmande inflytande
i ett aktiebolag om han eller hon ensam eller
tillsammans med sin make äger över hälften
av bolagets aktier eller om han eller hon
ensam eller tillsammans med sin make på
grund av aktieinnehavet har över hälften av
rösterna.
Det som föreskrivs i 1 och 2 mom.
tillämpas också på en förvärvare som upp-
fyller villkoren i 15 § och som förvärvar en
gårdsbruksenhet i sin ägo för ett aktiebolag
som skall bildas. Förvärvaren skall då avge de
förbindelser som avses i 1 mom. 4 punkten
för bolagets räkning.

5 kap.

Gemensamma bestämmelser för olika
avträdelseformer

22 §

Överlåtelseformer

Överlåtelse av åker och produktionsbygg-
nader kan ske genom köp, gåva eller byte till
annat än jord- och skogsbruksmark. Överlå-
telse av en bolagsandel eller aktier enligt 18 §
1 mom. och 19 § 1 mom. kan ske genom köp
eller gåva.
Om avträdaren är en person som avses i 6 §
1 mom. 3 punkten betraktas också avvittring
och arvskifte mellan den efterlevande maken
och arvingarna som en överlåtelse.
En överlåtelse genom utarrendering enligt
16 § 2 mom. kan ske genom ett arrendeavtal
som ingåtts för minst tio år.
Om avträdarens lägenhet är en renhushåll-
ningslägenhet eller en därmed jämförbar
lägenhet kan överlåtelsen av renar och pro-
duktionsbyggnader samt produktionskon-
struktioner enligt 17 § 1 mom. ske genom köp
eller gåva.

23 §

Antalet förvärvare

En överlåtelse som avses i 15 och 16 §,
18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. kan också ske

till två förvärvare och deras makar gemen-
samt. Härvid skall båda, och i fråga om makar
åtminstone den ena, uppfylla vad som i 15
och 16 § bestäms om en förvärvare.
Om gårdsbruksenhetens åkrar eller en del

av dem överlåts till sådana förvärvare ge-
mensamt som avses i 1 mom. för att odlas av
dem tillsammans, skall förvärvarna förbinda
sig att behålla åkrarna oskiftade i sin ägo och
besittning under den tid de förbindelser som
anges i denna lag är i kraft. Detsamma gäller
överlåtelse genom utarrendering. Det som
föreskrivs ovan tillämpas också när åkrarna
överlåts till makar gemensamt även om bara
den ena av dem uppfyller villkoren för en
förvärvare.
En överlåtelse som avses i 19 § 1 mom. och

21 § kan också ske till förvärvaren och dennes
make gemensamt. Då skall den ena av
makarna uppfylla alla villkoren och bägge
skall förbinda sig att tillsammans med sin
make behålla ett sådant antal aktier i sin ägo
att förvärvarna tillsammans har bestämmande
inflytande i ett aktiebolag enligt 19 § eller
21 § så länge som avträdelsestöd betalas,
dock under minst fem år.

24 §

Generationsväxlingsöverlåtelse för odling
separat

Utan hinder av det som föreskrivs i 23 §
kan en generationsväxlingsöverlåtelse enligt
15 §, 18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. ske även
så att av den gårdsbruksenhet som är föremål
för avträdelsen överlåts separata gårds-
bruksenheter till förvärvare som uppfyller
villkoren i 15 § för att odlas separat,
1) om gemensam odling av gårdsbruksen-

heter som överlåts separat inte är ändamåls-
enlig med beaktande av avståndet mellan
lägenheterna samt deras produktionsinrikt-
ning eller omständigheter som kan jämföras
med produktionsinriktningen, på respektive
gårdsbruksenhet finns de bostads- och pro-
duktionsbyggnader som förvärvaren behöver
och varje gårdsbruksenhet som överlåts se-
parat enligt förvärvarnas utredningar är eko-
nomiskt livskraftig på det sätt som avses i
15 §, eller
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2) om de gårdsbruksenheter som överlåts
separat har de produktionsbyggnader som
behövs med beaktande av produktionsinrikt-
ningen, och företagsinkomsten från varje
gårdsbruksenhet som överlåts separat under
de fem följande kalenderåren efter överlåtel-
sen kan uppskattas vara minst tre gånger så
stor som den inkomst som enligt 15 § 1 mom.
4 punkten förutsätts av en ekonomiskt livs-
kraftig gårdsbruksenhet.
Vid beräkning och uppskattning av före-
tagsinkomsten från en gårdsbruksenhet enligt
1 mom. 2 punkten iakttas i tillämpliga delar
det som med stöd av 15 § genom förordning
av statsrådet bestäms om uppskattning av en
gårdsbruksenhets ekonomiska livsduglighet.
Närmare bestämmelser om minimibeloppet
av företagsinkomsten från en gårdsbruksenhet
som avses ovan och om beloppet av mini-
miavdragen från företagsinkomsten utfärdas
genom förordning av statsrådet. Förvärvaren
av en gårdsbruksenhet som överlåts separat
skall för pensionsanstalten förete en utredning
om att villkoret i 1 mom. 2 punkten uppfylls.
På gårdsbruksenheter som överlåts separat
tillämpas också det som föreskrivs i 23 §
1 och 2 mom.

25 §

Generationsväxlingsöverlåtelse av renhus-
hållning till flera förvärvare

En överlåtelse enligt 17 § 1 mom. 1
punkten kan ske till flera än en förvärvare, om
det för respektive förvärvare bildas en ren-
besättning på minst 150 djur till följd av
överlåtelsen.

26 §

Gårdsbruksenhet som är föremål för
avträdelse och tillåtna undantag

Avträdelsen skall gälla gårdsbruksenhetens
hela åkermark. Till den gårdsbruksenhet som
är föremål för avträdelsen anses höra även
utarrenderade åkerområden, om dessa inte på
grund av sitt läge eller av någon annan
motsvarande orsak kan anses vara åtskilda
från den gårdsbruksenhet som är föremål för
avträdelsen.

Avträdarna har dock rätt att utanför avträ-
delsen lämna följande områden av skälig
storlek:
1) ett driftscentrumområde, på vilket bo-

stadshusen och, i andra än i 15 och 18—21 §
nämnda fall, gårdsbruksenhetens ekonomi-
byggnader är belägna, och
2) ett åkerområde för odling av trädgårds-

produkter som behövs i det egna hushållet
eller för byggande av ett bostadshus, dock så
att området får vara högst 10 procent av den
åkerareal som är föremål för avträdelsen,
dock inte större än en hektar.

27 §

Avträdarens skyldighet att avträda all åker-
mark

Om avträdaren ensam eller tillsammans
med sin make eller avträdarens make äger
flera gårdsbruksenheter, skall åkermarken på
dem alla avträdas på det sätt som anges i
denna lag. Om avträdaren eller avträdarens
make utöver den gårdsbruksenhet som är
föremål för avträdelsen äger endast en del av
en annan gårdsbruksenhet, förutsätts inte att
de övriga delägarna till denna gårdsbruksen-
het avstår från åkermarken. Avträdaren och
avträdarens make skall dock upphöra med att
bedriva jordbruk för egen eller gemensam
räkning även på en dylik lägenhet.
Om en avträdare som avses i 5 § 1 mom.

2 och 3 punkten vid sidan av jordbruk som
han eller hon bedrivit i ett bolag har bedrivit
jordbruk för egen eller gemensam räkning på
åkermark som ägs av avträdaren ensam eller
tillsammans med sin make eller av maken
skall avträdaren och avträdarens make avträda
även ovan nämnda åkermark på det sätt som
anges i denna lag.

6 kap.

Fastställande av avträdelsestödet

28 §

Avträdelsestödets delar

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp
och en kompletteringsdel.
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Avträdelsestödets grundbelopp grundar sig
på den arbetsinkomst som med stöd av lagen
om pension för lantbruksföretagare har fast-
ställts för lantbruksföretagaren.

29 §

Fastställande av grundbeloppet

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort
som den invalidpension som enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare skulle ha
beviljats lantbruksföretagaren, om han eller
hon när avträdelsen skedde hade haft rätt till
full invalidpension. När grundbeloppet fast-
ställs beaktas dock inte rätt till pension av de
förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om
pension för arbetstagare och inte heller en
förmån enligt lagen om pensionsersättning
som skall betalas av statens medel för tiden
för vård av barn under tre år eller för tiden
för studier (644/2003). De inkomster som
ligger till grund för ovan nämnda förmåner
eller de beräknade inkomster som avses i 76 §
4 mom. i lagen om pension för arbetstagare
beaktas inte som inkomster som ligger till
grund för pension för återstående tid.
Då grundbeloppets storlek fastställs beak-
tas inte sådan rätt till pension som grundar sig
på lantbruksföretagarens arbetsavtals- eller
tjänsteförhållande eller på annan företags-
verksamhet än den som avses i lagen om
pension för lantbruksföretagare.
På grundbeloppet tillämpas det som i 80 §
i lagen om pension för arbetstagare bestäms
om fastställande av invalidpensionen på ti-
digare grunder, om avträdaren före avträdel-
sen har fått invalidpension i form av reha-
biliteringsstöd. Pension eller förmån som
intjänats av de förmåner som uppräknas i 74 §
i lagen om pension för arbetstagare eller på
grundval av lagen om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för
vård av barn under tre år eller för tiden för
studier beaktas dock inte när grundbeloppet
fastställs.
På avträdelsestödets grundbelopp tillämpas
det som i 92—95 § i lagen om pension för
arbetstagare bestäms om primära förmåner
som dras av från pensionen samt det som i
10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i la-
gen om ändring av lagen om pension för

lantbruksföretagare (637/2003) bestäms om
barnförhöjning. Grundbeloppet justeras i en-
lighet med förändringarna i den allmänna
löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i
lagen om pension för arbetstagare.

30 §

Grundbeloppet till den som får delinvalid-
pension

Avträdelsestödets grundbelopp för en lant-
bruksföretagare som får delinvalidpension
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare är lika stort som den fulla invalidpension
som enligt lagen om pension för lantbruks-
företagare hade beviljats lantbruksföretaga-
ren, om hans eller hennes delinvalidpension
hade ändrats till full pension när avträdelsen
skedde. När grundbeloppet fastställs beaktas
en pension eller förmån som intjänats av de
förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om
pension för arbetstagare eller på grundval av
lagen om pensionsersättning som skall betalas
av statens medel för tiden för vård av barn
under tre år eller för tiden för studier, dock
inte till ett belopp som motsvarar full
invalidpension. I övrigt tillämpas på grund-
beloppet det som föreskrivs i 29 § 2 och
4 mom.
I 1 mom. avsedd delinvalidpension enligt

lagen om pension för lantbruksföretagare
ändras till avträdelsestödets grundbelopp från
den tidpunkt då avträdelsestöd börjar betalas
i enlighet med 38 § i denna lag. Betalningen
av delinvalidpension enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare upphör från nämnda
tidpunkt.

31 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika
stor som den folkpension som skulle ha
beviljats avträdaren, om han eller hon då
avträdelsen skedde hade haft rätt till folk-
pension som beviljats i form av invalidpen-
sion. När kompletteringsdelen beräknas til-
lämpas dock inte bestämmelserna i 25 b § i
folkpensionslagen om avvägning av pensio-
nens belopp till boendetiden i Finland. När
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kompletteringsdelen fastställs beaktas som
inkomst fortlöpande pension eller ersättning
som betalas från utlandet och som motsvarar
pension eller ersättning enligt 26 § 1 mom. i
folkpensionslagen.
När kompletteringsdelen beräknas tilläm-
pas bestämmelserna i folkpensionslagen om
fastställande av pension för makar även i
sådana fall där det är fråga om personer som
avses i 5 § 2 mom. i denna lag. På komplet-
teringsdelen tillämpas emellertid inte 28 §
1 mom. i folkpensionslagen. Efter det att
avträdelsestöd har beviljats justeras komplet-
teringsdelens belopp endast till följd av
sådana förändringar i familjeförhållandena
som avses i 32 a § 3 mom. i folkpensions-
lagen.
Kompletteringsdelen indexjusteras enligt
det som bestäms i lagen om folkpensionsin-
dex (456/2001).
Till avträdelsestödet fogas en barnförhöj-
ning enligt 29 § i folkpensionslagen på de
villkor som anges i paragrafen.

7 kap.

Ansökan och beslut om avträdelsestöd

32 §

Ansökan om avträdelsestöd

Avträdelsestöd kan sökas tidigast ett år
innan den ålder som anges i 8 § 1 mom.
uppnås. Efter att ansökan gjorts kan avträ-
delsen ske redan innan den ålder som anges
i 8 § 1 mom. uppnås. Avträdelsestöd betalas
dock tidigast från den tidpunkt som anges i
38 §.
Sökanden skall för ett villkorligt beslut till
sin undertecknade ansökan foga ett av par-
terna undertecknat utkast till överlåtelsehand-
ling eller föravtal samt en av förvärvaren
undertecknad förbindelse enligt 15 § 1 mom.
6 punkten, 16 § 1 mom. 5 punkten eller 17 §
2 mom. samt vid behov enligt 15 § 2 mom.
Om avträdelsen sker på det sätt som anges i
18—21 §, skall till ansökan dessutom fogas
förbindelser enligt ovan nämnda lagrum
undertecknade av bolaget samt en förvärvare
som uppfyller villkoren i 15 § samt hand-
lingar som visar att den som avgett förbin-

delsen har rätt att teckna firma och att avge
förbindelse. Till ansökan skall också fogas en
förbindelse enligt 23 § 2 och 3 mom. under-
tecknad av förvärvarens make.
Avträdelsestöd skall sökas och de förbin-

delser som avses i 2 mom. skall avges på en
blankett som har godkänts av pensionsanstal-
ten.
Den som ansöker om avträdelsestöd skall

lämna pensionsanstalten de uppgifter som
behövs för att behandla och avgöra ärendet.

33 §

Utredningar som skall bifogas ansökan

Till ansökan skall fogas en utredning om
äganderätten och arealen beträffande den
lägenhet som är föremål för avträdelsen samt
vid generationsväxlingsöverlåtelse utred-
ningar om förvärvarens yrkesskicklighet, om
att den gårdsbruksenhet som är föremål för
avträdelsen är ekonomiskt livskraftig och att
kraven i fråga om miljön, hygienen och djurs
välfärd uppfylls.
Om avträdaren är en avträdare som avses

i 6 § 2 mom., skall till ansökan fogas ett
handelsregisterutdrag över det bolag som äger
den gårdsbruksenhet som är föremål för
avträdelsen samt vid överlåtelser som avses i
19 § 1 mom. och 21 § 1 mom. kopia av
aktieboken och aktieägarförteckningen samt
av bolagsordningen för aktiebolaget.
Om överlåtelsen sker på det sätt som anges

i 18 eller 20 §, skall pensionsanstalten till-
ställas det öppna bolagets eller kommandit-
bolagets bolagsavtal samt vid en överlåtelse
enligt 18 § en utredning om att de andra
bolagsmännen samtycker till avträdarens pla-
nerade överlåtelse av bolagsandelen, om inte
något annat följer av bolagets bolagsavtal.
Pensionsanstalten kan kräva att också andra

utredningar som behövs för att avgöra ansö-
kan skall fogas till den.

34 §

Anhängiggörande av ansökan

Ansökan om avträdelsestöd och de hand-
lingar och förbindelser som avses i 15—21 §,
23 § 2 och 3 mom. samt 33 § skall lämnas till

1840 Nr 612



landsbygdsnäringsmyndigheten i den kom-
mun inom vars område gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget. Kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet skall till pensionsan-
stalten sända ansökningshandlingarna jämte
sitt utlåtande om förutsättningarna för erhål-
lande av avträdelsestöd. Ansökan anses ha
blivit anhängiggjord den dag då den har
anlänt till kommunens landsbygdsnärings-
myndighet. I 18 § i förvaltningslagen
(434/2003) bestäms närmare om den dag då
ansökan anses ha anlänt.
I stället för till kommunens landsbygdsnä-
ringsmyndighet kan ansökan lämnas till den
arbetskrafts- och näringscentral inom vars
verksamhetsområde gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget. Ansökan kan också
lämnas direkt till pensionsanstalten eller till
ett ombud som den bemyndigat. Ansökan
anses ha blivit anhängiggjord på det sätt som
avses i 1 mom. den dag den anlänt. Ansökan
skall utan dröjsmål tillställas kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet för utlåtande.
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet,
arbetskrafts- och näringscentralen eller pen-
sionsanstalten, beroende på vem som tagit
emot ansökan, kan begära att den som
ansöker om stöd inom utsatt skälig tid lämnar
sådan tilläggsutredning som behövs för att
avgöra saken. Kommunens landsbygdsnä-
ringsmyndighet och arbetskrafts- och närings-
centralen skall utan dröjsmål tillställa pen-
sionsanstalten ansökan och eventuell tilläggs-
utredning för avgörande.
Om den som ansöker om stöd inte inom
utsatt skälig tid lämnar nödvändig tilläggs-
utredning till den som begärt tilläggsutred-
ning enligt 3 mom., kan pensionsanstalten
avvisa ansökningen utan prövning eller av-
göra den utan tillläggsutredning.

35 §

Utlåtanden

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
skall ge pensionsanstalten sitt utlåtande om
huruvida villkoren för erhållande av avträ-
delsestöd uppfylls.
Om pensionsanstalten anser att kommu-
nens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande
klart lämnar rum för tolkning, kan pensions-

anstalten dessutom begära utlåtande av ar-
betskrafts- och näringscentralen om ansökan.
Om avträdaren bedriver renhushållning, kan
pensionsanstalten även begära Renbeteslags-
föreningens utlåtande om ansökan.
Pensionsanstalten avgör en ansökan om

avträdelsestöd efter att ha fått kommunens
landsbygdsnäringsmyndighets eller, i de fall
som avses i 2 mom., arbetskrafts- och
näringscentralens eller Renbeteslagsförening-
ens utlåtande i saken.
Genom förordning av statsrådet kan vid

behov föreskrivas närmare om förfarandet vid
givande av utlåtanden.

36 §

Villkorligt beslut

Pensionsanstalten skall efter att ha fått
nödvändiga utlåtanden och utredningar av-
göra ansökan om avträdelsestöd utan dröjs-
mål.
Om beslutet fattas med stöd av ett utkast

till överlåtelsehandling eller ett föravtal, skall
i pensionsanstaltens villkorliga beslut nämnas
alla villkor för beviljande av avträdelsestöd.
Ett villkor i beslutet skall vara att sökanden
inom tolv månader från den tidpunkt då
beslutet gavs skall genomföra en avträdelse
enligt 4 § samt tillställa pensionsanstalten en
slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav
som motsvarar utkastet eller föravtalet. Ett
villkorligt beslut förfaller om avträdelsen inte
har genomförts inom föreskriven tid.
När en ansökan avgörs villkorligt på det

sätt som bestäms i 2 mom., anses vid
bedömningen av villkoret i 7 § såsom avträ-
delsetidpunkt den tidpunkt då ansökan om
avträdelsestöd gjordes. Genom det villkorliga
beslutet meddelas en uppskattning av avträ-
delsestödets belopp varvid som stödets be-
gynnelsetidpunkt betraktas ingången av den
kalendermånad under vilken det villkorliga
beslutet ges.

37 §

Beslut om avträdelsestödets belopp

Sedan avträdelsen skett skall pensionsan-
stalten efter att ha fått nödvändiga utredningar
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fastställa avträdelsestödets belopp genom ett
överklagbart beslut med iakttagande av
29—31 §.
Det som föreskrivs i 1 mom. iakttas också
när delinvalidpension ändras till avträdelse-
stöd.

38 §

Betalning av avträdelsestöd

Avträdelsestöd betalas från avträdelsetid-
punkten enligt 4 § 3 mom. för avträdelsefor-
men i fråga,; avträdelsestöd betalas dock inte
förrän
1) avträdaren har uppnått den ålder som
anges i 8 § 1 mom.,
2) avträdaren har upphört med att bedriva
kommersiellt jordbruk och med leveransar-
beten i skogsbruket så som avses i 12 och
13 §,
3) avträdaren har upphört med andra
förvärvsarbeten eller minskat dem så att
avträdarens inkomster därav kan uppskattas
bli mindre än det belopp som anges i 14 §,
4) betalningen av rehabiliteringsstöd har
upphört, om avträdaren har haft rätt till
rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,
5) besittningen av åkermarken på den
lägenhet som är föremål för avträdelsen och
äganderätten till de överlåtna renarna, samt i
de fall som avses i 15 och 18—21 § också
besittningen av produktionsbyggnaderna och
produktionskonstruktionerna har övergått till
förvärvaren,
6) förvärvaren har börjat infria sin förbin-
delse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 16 §
1 mom. 5 punkten och 17 § 2 mom.,
7) förvärvaren vid avträdelser enligt
18—21 § har företett en utredning om att han
eller hon är ansvarig bolagsman i de bolag
som avses i nämnda lagrum eller att han eller
hon har bestämmande inflytande i aktiebola-
get och att han eller hon tagit en försäkring
för minimipensionsskydd enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare för sin verk-
samhet på den gårdsbruksenhet som är
föremål för avträdelsen,
8) bolaget vid avträdelser enligt 18—21 §
har börjar infria sin förbindelse enligt 18 §
2 mom., 19 § 2 mom., 20 § 2 mom. eller 21 §
1 mom. 4 punkten.

Avträdelsestöd betalas inte för en kalen-
dermånad som inte är hel.
När de villkor som nämns i 1 mom. har

uppfyllts meddelar pensionsanstalten ett be-
slut om att avträdelsestöd skall börja betalas.

39 §

Delgivning av beslut

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt
beslut genom att sända det per brev under den
postadress mottagaren uppgivit. Arbetskrafts-
och näringscentralen samt kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet skall informeras om
avgörandet. Om avträdaren har bedrivit ren-
hushållning, skall dessutom Renbeteslagsfö-
reningen informeras om avgörandet.

40 §

Pensionsanstaltens informationsskyldighet

I samband med givandet av beslutet om att
avträdelsestöd börjar betalas skall pensions-
anstalten för infriande av förbindelserna
också meddela de förvärvare som avses i
15—21 § och de bolag som avses i 18—21 §
hur länge avträdelsestöd kommer att betalas
till avträdaren. Om betalningen av avträdel-
sestödet varaktigt upphör tidigare än vad som
meddelats, skall pensionsanstalten likaså
meddela förvärvaren detta.
I det fall att ansökan avslås efter det att

avträdelsen har skett på det sätt som nämns
i 4 §, skall en förvärvare som avgett en
förbindelse enligt 15—21 § eller 23 § 2 och
3 mom. och ett bolag som avses i 18—21 §,
efter att beslutet vunnit laga kraft, meddelas
att förbindelsen inte är bindande för förvär-
varen eller för bolaget.

41 §

Erhållande och intjänande av pension för
tiden för avträdelsestöd

För den tid för vilken avträdelsestöd betalas
har dess mottagare inte rätt att få pension på
grundval av företagarverksamhet som avses i
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lagen om pension för lantbruksföretagare.
Erhållandet av avträdelsestöd hindrar dock
inte att pensionsrätt uppkommer på grund av
ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller
annan företagarverksamhet än sådan som
avses i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare.
Avträdaren kan inte intjäna pension med
stöd av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare för den tid för vilken avträdelsestöd
betalas till honom eller henne. Efter avträ-
delsen kan avträdaren inte heller intjäna
pensionsskydd såsom idkare av gårdsbruk
eller renägare enligt 1 § 2 mom. i lagen om
pension för lantbruksföretagare för den tid för
vilken avträdelsestöd ännu inte har börjat
betalas på grund av att villkoren i 38 §, eller
något av dem, inte har uppfyllts.
När avträdelsestöd har börjat betalas på
grundval av 38 §, intjänar mottagaren av
avträdelsestöd pension av annat förvärvsar-
bete än sådant som avses i lagen om pension
för lantbruksföretagare enligt det som i de
arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen
om pension för arbetstagare föreskrivs om
arbete under tid med pension.

42 §

Ändring av avträdelsestödets grundbelopp till
ålderspension

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till
en lika stor ålderspension enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare vid ingången
av månaden efter den månad under vilken
mottagaren av avträdelsestöd fyller 63 år.
Till ålderspension enligt 1 mom. läggs
dock
1) den pension som mottagaren av avträ-
delsestöd har rätt till med stöd av de förmåner
som anges i 74 § i lagen om pension för
arbetstagare samt den förmån som intjänats
med stöd av lagen om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för
vård av barn under tre år eller för tiden för
studier, och
2) sådan pension som intjänats med stöd av
lagen om pension för lantbruksföretagare och
som vid avträdelsetidpunkten enligt bestäm-
melserna i denna lag inte skall beaktas när
avträdelsestödets grundbelopp fastställs.

När grundbeloppet ändras till ålderspen-
sion tillämpas också bestämmelserna om
livslängdskoefficient i 82 och 83 § i lagen om
pension för arbetstagare.
När grundbeloppet ändras till ålderspen-

sion på det sätt som avses i 1 mom., kan
pensionsanstalten på ansökan bevilja pen-
sionstagaren ålderspension som intjänats för
ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller
annan företagarverksamhet än sådan som
avses i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare tidigast från den tidpunkt som avses i
1 mom.
Om avträdaren inte upphört med andra

förvärvsarbeten eller minskat dem så att
avträdelsestödets grundbelopp har börjat be-
talas ut, kan utbetalningsstarten för i 1 mom.
avsedd ålderspension enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare uppskjutas efter an-
sökan från avträdaren, om ansökan görs innan
avträdaren fyller 63 år. Ålderspension enligt
lagen om pension för lantbruksföretagare
beviljas då på särskild ansökan. Ålderspen-
sionen fastställs enligt 1—4 mom. från början
av månaden efter den då ansökan gjordes.

43 §

När betalningen av avträdelsestödets kom-
pletteringsdel upphör

Avträdelsestödets kompletteringsdel beta-
las tills avträdaren fyller 65 år.
Kompletteringsdelen betalas utöver i 42 §

avsedd ålderspension enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare, om inte något annat
följer av 3 och 4 mom.
Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas

invaliditetspension, individuell förtidspen-
sion, arbetslöshetspension, ålderdomspension
eller förtida ålderdomspension enligt folkpen-
sionslagen, indras avträdelsestödets komplet-
teringsdel.
Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas

annan än i 1 mom. avsedd full invalidpension,
individuell förtidspension, arbetslöshetspen-
sion, ålderspension eller förtida ålderspension
enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §
i lagen om pension för arbetstagare eller i
lagar om införande av dem, indras avträdel-
sestödets kompletteringsdel. Det som bestäms
ovan tillämpas också på motsvarande pen-
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sioner enligt de lagar eller den pensionsstadga
som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension
för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års
lag om pension för arbetstagare.
Om pension enligt 3 och 4 mom. som
beviljats mottagaren av avträdelsestöd indras,
börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt
från ingången av den månad som följer på
indragningen av pensionen.

44 §

Verkan av att mottagaren av avträdelsestöd
avlider

När mottagaren av avträdelsestöd avlider
indras avträdelsestödet vid ingången av den
månad som följer på mottagarens dödsdag.
När storleken av familjepensionen efter en
mottagare av avträdelsestöd fastställs anses
det att förmånslåtaren vid sin död haft rätt att
på grund av sin i lagen om pension för
lantbruksföretagare avsedda företagarverk-
samhet erhålla full invalidpension som är lika
stor som grundbeloppet enligt 29 eller 30 § i
denna lag.

45 §

När betalningen av avträdelsestöd avbryts

Avträdelsestöd betalas inte för en kalen-
dermånad under vilken mottagaren av avträ-
delsestöd förvärvsarbetar och förtjänar minst
523,61 euro per månad. Som inkomst beaktas
härvid inte sådan inkomst som avses i 14 §
och som inte heller när avträdelsestöd beviljas
räknas som inkomst av förvärvsarbete. Ovan
nämnda förvärvsinkomstgräns justeras årli-
gen med den lönekoefficient som avses i 96 §
i lagen om pension för arbetstagare.
När pensionsanstalten får kännedom om en
omständighet med stöd av vilken avträdelse-
stöd inte skulle få betalas enligt 1 mom.,
avbryter pensionsanstalten betalningen av
avträdelsestödet från följande möjliga betal-
ningsperiod, om orsaken till att avbryta
betalningen av avträdelsestödet fortfarande
föreligger.
Betalningen av avträdelsestöd kan likaså
avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för
bedrivandet av jordbruk med beaktande av

den arbetsinsats som mottagaren av avträdel-
sestöd står för och förhållandena på den
överlåtna gårdsbruksenheten skall anses ha
återgått till mottagaren av avträdelsestöd
annat än tillfälligt.
Betalningen av avträdelsestödet återupptas

omedelbart när pensionsanstalten har fått
uppgift om att orsaken till avbrottet har
undanröjts. Mottagaren av avträdelsestödet
skall skriftligt underrätta pensionsanstalten
om saken. Närmare bestämmelser om förfa-
randet när ett avbrutet avträdelsestöd börjar
betalas på nytt utfärdas genom förordning av
statsrådet. Avträdelsestöd betalas emellertid
inte retroaktivt för längre tid än sex månader
före underrättelsen.

8 kap.

Uppfyllande av förpliktelserna i förbindel-
sen och skyldighet att lämna uppgifter

46 §

Indragning av avträdelsestöd

Avträdelsestödet indras, om avträdaren
börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk i strid
med det förbud som avses i 12 och 13 §.
Om avträdarens i 1 mom. avsedda verk-

samhet eller försummelse av förbindelsen
skall anses vara ringa eller om det funnits
andra särskilda skäl för en sådan verksamhet
eller försummelse, kan avträdelsestödet in-
dras för viss tid eller beslut fattas om att
avträdelsestödet betalas till samma belopp
som tidigare. Kompletteringsdelen kan även
indras delvis.
Avträdelsestödet kan dras in från den

tidpunkt då den verksamhet som avses i 1
mom. inleddes eller försummelsen skedde.

47 §

Avbrytande av infriandet av förbindelsen

Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet
av sin i 15 § 1 mom. 6 punkten, 16 § 1 mom.
5 punkten och 17 § 2 mom. angivna förbin-
delse på grund av fullgörande av värnplikt,
yrkesstudier som gäller eller stödjer gårds-
bruksverksamheten eller av annat godtagbart
skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år,
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skall pensionsanstalten förlänga förbindelse-
tiden med den tid som hindret varar, om inte
förvärvaren visar att han eller hon själv,
förvärvarens make eller en annan förvärvare
uppfyller förpliktelserna i förbindelsen.
Det som bestäms ovan tillämpas också på
en person som avses i 18 § 1 mom. 1 punkten,
19 § 1 mom. 1 punkten, 20 § 1 mom.
1 punkten samt 21 § 1 mom. 1 punkten.

48 §

Underlåtenhet att infria förbindelsen

Om en i 15—17 § avsedd förvärvare inte
infriar sin förbindelse och detta inte beror på
ett i 47 § nämnt godtagbart skäl, skall
pensionsanstalten ålägga honom eller henne
att ersätta pensionsanstalten för avträdelse-
stödets kapitalvärde, vilket fastställs på de
grunder som social- och hälsovårdsministeriet
bestämt genom ett beslut som getts på
ansökan av pensionsanstalten.
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också
förvärvare och bolag enligt 18—21 §. En
förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § samt
ett bolag som avses i 18—21 § ansvarar
solidariskt för att avträdelsestödets kapital-
värde ersätts, om en förbindelse enligt 15 § 1
mom. 4, 5 eller 6 punkten inte infrias.
Om försummelsen av förbindelsen måste
anses vara ringa eller om vägande skälig-
hetssynpunkter annars talar för det, kan
pensionsanstalten dock besluta att helt eller
delvis avstå från att driva in avträdelsestödets
kapitalvärde. Om förvärvare som avses i 16 §
genomför en sådan generationsväxling enligt
denna lag i samband med vilken en förbin-
delse som avses i 16 § vid generationsväx-
lingen överförs på den som fortsätter jord-
bruket för att infrias av honom eller henne
lämnas avträdelsestödets kapitalvärde oindri-
vet i dess helhet.
På kapitalvärdet skall betalas en årlig ränta
enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) när
30 dagar förflutit från det att en förvärvare
eller ett bolag enligt 15—21 § har fått del av
beslutet om skyldighet att betala kapitalvär-
det. Delgivningen anses ha skett den sjunde
dagen efter den dag då beslutet postades
under den adress som meddelats pensionsan-
stalten, om inte något annat visas.

49 §

Avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna
uppgifter

Den som får avträdelsestöd är skyldig att
omedelbart underrätta pensionsanstalten om
han eller hon inleder sådan verksamhet som
avses i 46 § 1 mom. eller annars avbryter
infriandet av en förbindelse som avses i denna
lag.
Den som får avträdelsestöd är skyldig att

underrätta pensionsanstalten om följande för-
ändringar som inverkar på hans eller hennes
rätt att få avträdelsestöd eller på beloppet av
det avträdelsestöd han eller hon erhåller:
1) att han eller hon har beviljats pension

enligt 43 § 3 eller 4 mom. eller en primär
förmån enligt 92 och 93 § i lagen om pension
för arbetstagare,
2) att han eller hon har börjat förvärvsar-

beta och får en förvärvsinkomst som är minst
lika stor som det belopp som föreskrivs i 45 §
1 mom. eller att förvärvsinkomsten av för-
värvsarbete stiger till minst nämnda belopp,
3) att arbetsinsatsen och förhållandena på

gårdsbruksenheten ändras så att det huvud-
sakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk
skall anses ha återgått till mottagaren av
avträdelsestöd på det sätt som avses i 45 §
3 mom.,
4) att det har inträffat en sådan förändring

i familjeförhållandena eller någon annan
förändring i förhållandena som enligt 31 §
inverkar på avträdelsestödets belopp.
Pensionsanstalten kan utan hinder av den

skyldighet att lämna uppgifter som avses i
1 mom. kräva att den som får avträdelsestöd
lämnar en utredning om de omständigheter
som påverkar avträdelsestödets belopp och
rätten till avträdelsestöd, om pensionsanstal-
ten har grundad anledning att misstänka att
det har inträffat förändringar i dessa omstän-
digheter.

50 §

Rätt att kräva utredning av mottagaren av
avträdelsestöd

Pensionsanstalten, arbetskrafts- och nä-
ringscentralen eller kommunens lands-
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bygdsnäringsmyndighet kan av grundad an-
ledning av den som får avträdelsestöd kräva
utredning om att han eller hon fortfarande
uppfyller villkoren för erhållande av avträ-
delsestöd. Om stödtagaren inte inom en för
honom eller henne utsatt skälig tid, som inte
får vara kortare än en månad, lämnar nämnda
utredning, kan pensionsanstalten besluta att
betalningen av avträdelsestödet avbryts tills
utredningen har lämnats.

51 §

Förvärvarens skyldighet att lämna uppgifter

Förvärvaren är skyldig att omedelbart
meddela pensionsanstalten om han eller hon
avbryter eller upphör med infriandet av en
förbindelse som avses i denna lag.

52 §

Förhandsbeslut

Den som får avträdelsestöd har rätt att av
pensionsanstalten få ett bindande förhands-
beslut om huruvida en av honom eller henne
planerad åtgärd leder till att betalningen av
avträdelsestödet avbryts enligt 45 § eller dras
in enligt 46 §.
En förvärvare har rätt att av pensionsan-
stalten få ett bindande förhandsbeslut om
huruvida ett av honom eller henne planerat
förfarande skall betraktas som ett i 47 §
nämnt avbrytande av infriandet av förbindelse
eller som en i 48 § nämnd åtgärd och vilka
påföljder förfarandet medför enligt 47 eller
48 §.
I ansökan om förhandsbesked skall ställas
en specificerad fråga och ges den utredning
som behövs för dess avgörande. Förhands-
besked ges inte om ansökan som gäller saken
är anhängig eller om saken har avgjorts av en
myndighet eller pensionsanstalten.
Ett beslut om förhandsbesked gäller ett år
från den tidpunkt då det gavs. Det är bindande
för pensionsanstalten under förutsättning att
de åtgärder som anges i ansökan om för-
handsbesked vidtas i enlighet med ansökan
och att de uppgifter som lämnats i ansökan

även i övrigt är korrekta och tillräckliga för
att bedöma det som skall avgöras.

9 kap.

Återkrav och preskriptionsbestämmelser

53 §

Återkrav av avträdelsestöd

Om avträdelsestöd har betalts utan grund
eller till större belopp än vad mottagaren
skulle ha rätt till, skall pensionsanstalten
återkräva det avträdelsestöd som betalts utan
grund. Man kan avstå helt eller delvis från att
återkräva det avträdelsestöd som betalts utan
grund, om detta anses skäligt och om
betalningen av stödet inte kan anses bero på
svikligt förfarande från mottagarens eller
dennes företrädares sida eller om det belopp
som skall återkrävas är litet.
Om avträdelsestöd inte skulle ha fått

betalas till mottagaren med stöd av 45 § 1
mom., skall pensionsanstalten återkräva det
stöd som betalts utan grund, dock med
iakttagande av det som föreskrivs här och i 3
mom. Pensionsanstalten kan av särskilda skäl
avstå från återkravet, om avträdelsestöd inte
skall krävas tillbaka för längre tid än tre
månader.
Utan hinder av 2 mom. kan man avstå helt

eller delvis från att återkräva avträdelsestöd
som med stöd av 45 § 1 mom. betalts utan
grund, om de överskridningar av förvärvsin-
komstgränsen som ägt rum under mer än tre
månaders tid har varit ringa, det avträdelse-
stödbelopp som skall återkrävas är större än
den förvärvsinkomst som mottagaren av
avträdelsestöd har fått av sitt förvärvsarbete
för överskridningsmånaderna och betalning
av hela återkravet måste anses oskälig.

54 §

Kvittning av delinvalidpension som betalts
utan grund

Om delinvalidpension enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare utan grund
enligt 30 § 2 mom. har betalats till avträdaren
efter avträdelsen, kan den pension som betalts
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utan grund i sin helhet kvittas mot avträdel-
sestödets grundbelopp, som betalas till av-
trädaren för samma tidsperiod.

55 §

Kvittning av avträdelsestöd som betalts utan
grund

Avträdelsestöd som betalts utan grund får
även återkrävas genom att det kvittas mot
framtida poster av avträdelsestöd. Av en
avträdelsestödspost som skall betalas får dock
inte utan mottagarens samtycke dras av mera
än en sjättedel av den del av avträdelsestöds-
posten som återstår efter att förskottsinne-
hållning enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996) har verkställts på den.
Med samma begränsningar kan det avträ-
delsestöd som betalts utan grund återkrävas
genom att det kvittas mot framtida poster av
invalid- eller ålderspension enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare.

56 §

Preskriptionsbestämmelser

Beslut om återkrav av avträdelsestöd som
har betalts utan grund skall fattas inom fem
år räknat från utbetalningsdagen. En fordran
som fastställts genom beslut om återkrav
preskriberas fem år efter det att beslutet gavs,
om inte preskriptionen avbrutits innan dess.
Preskriptionen av en fordran som fastställts
genom beslut om återkrav avbryts på det sätt
som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om
preskription av skulder (728/2003). Från
avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny
fem års preskriptionstid.
Erhållandet av en förmån enligt denna lag
preskriberas fem år från den dag då den borde
ha betalts, om inte preskriptionen avbrutits
innan dess. Från avbrytandet av preskriptio-
nen börjar en ny fem års preskriptionstid.
Preskriptionen avbryts på det sätt som före-
skrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription
av skulder.
Den preskriptionstid på fem år som avses
ovan i 1 och 2 mom. kan förlängas på det sätt
som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om
preskription av skulder.

10 kap.

Ändringssökande

57 §

Sökande av ändring

För sökande av ändring finns besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden och försäk-
ringsdomstolen. Bestämmelser om besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden och
nämndens medlemmar finns i lagen om
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
(677/2005) och bestämmelser om försäk-
ringsdomstolen i lagen om försäkringsdoms-
tolen (132/2003).
En part får söka ändring i pensionsanstal-

tens beslut eller förhandsbeslut enligt denna
lag hos besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden genom besvär på det sätt som
föreskrivs i denna lag och i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).
En part får söka ändring i ett beslut som

besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
givit i ett besvärsärende hos försäkringsdoms-
tolen genom besvär på det sätt som föreskrivs
i denna lag och i förvaltningsprocesslagen.

58 §

Tid för sökande av ändring och procedur-
bestämmelser

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar
från den dag då parten har fått del av
pensionsanstaltens eller besvärsnämndens för
arbetspensionsärenden beslut. En part anses
ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter
den dag då beslutet postades under den adress
som parten har uppgett, om det inte visas
något annat i samband med sökande av
ändring.
En part skall lämna in besvärsskriften inom

tiden för sökande av ändring till den pen-
sionsanstalt som meddelat det överklagade
beslutet eller till ett ombud som den bemyn-
digat. En besvärsskrift som gäller ett beslut
som meddelats av besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden skall likaså lämnas till
den pensionsanstalt som meddelat beslutet i
ärendet eller till ett ombud som den bemyn-
digat.
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På behandlingen av fullföljdsärenden och
överföringen av besvär till besvärsinstans
tilllämpas 133 § 1 och 4 mom. och 134 § i
lagen om pension för arbetstagare.

59 §

Besvär som inkommit efter besvärstidens
utgång

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit till pensionsanstalten,
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
eller försäkringsdomstolen efter utgången av
den tid som bestäms i 58 §, kan besvären ändå
tas upp till behandling, om det finns vägande
orsaker till förseningen.

60 §

Rättelse och undanröjande av beslut

Skriv- eller räknefel i beslut som meddelats
med stöd av denna lag rättas på det sätt som
föreskrivs i 137 § i lagen om pension för
arbetstagare. Pensionsanstalten kan rätta ett
sakfel i sitt beslut på det sätt som föreskrivs
i 138 § i lagen om pension för arbetstagare.
På rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på
basis av ny utredning tillämpas det som
föreskrivs i 139 § i lagen om pension för
arbetstagare.
På undanröjande av ett lagakraftvunnet
beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i
lagen om pension för arbetstagare. Om
pensionsanstalten yrkar att ett beslut skall
undanröjas, kan den avbryta betalningen av
avträdelsestödet eller betala detta enligt sitt
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

61 §

De försäkrades företrädare

De medlemmar i besvärsnämnden för
arbetspensionsärenden som förordnats med
stöd av 18 § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare företräder dem som försäk-
rats enligt lagen om pension för lantbruks-
företagare även när denna lag tillämpas.

62 §

Verkställighet av beslut

Pensionsanstaltens beslut skall iakttas trots
att ändring har sökts till dess ärendet har
avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.
Pensionsanstaltens och besvärsnämndens

för arbetspensionsärenden lagakraftvunna be-
slut får verkställas såsom en lagakraftvunnen
dom i tvistemål.

11 kap.

Bestämmelser om lagens verkställighet

63 §

Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas landsbygdsnäringsmyndighet,
arbetskrafts- och näringscentralerna, jord- och
skogsbruksministeriet och pensionsanstalten.

64 §

Verkställighet av lagen i landskapet Åland

I landskapet Åland svarar länsstyrelsen på
Åland för skötseln av de uppgifter som enligt
denna lag ankommer på arbetskrafts- och
näringscentralerna.

65 §

Ordnandet av tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
för tillsynen över användningen av avträdel-
sestöd. Ministeriet har rätt att styra och
övervaka pensionsanstaltens verksamhet till
den del den utför uppgifter som avses i denna
lag.
När pensionsanstalten verkställer stödsys-

temet skall den se till att stöd inte betalas i
strid med förbindelserna. Pensionsanstalten
skall ordna sin verksamhet så att jord- och
skogsbruksministeriet kan övervaka uppfyl-
landet av villkoren för beviljande och betal-
ning av stöd samt infriandet av förbindel-
serna.
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Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
och arbetskrafts- och näringscentralerna skall
för sin del övervaka infriandet av avgivna
förbindelser.

66 §

Utförande av kontroller som gäller stöd-
tagare och förbindelsegivare

Jord- och skogsbruksministeriet samt ar-
betskrafts- och näringscentralen har rätt att
låta sina anställda tjänstemän utan förhands-
anmälan utföra sådana kontroller som behövs
för tillsynen över iakttagandet av villkor för
beviljande och betalning av stöd samt för-
bindelser som avses i denna lag.
En stödtagare och en förbindelsegivare är
skyldig att utan ersättning för den som utför
kontrollen visa upp de handlingar med vars
hjälp det kan konstateras om det har funnits
förutsättningar för beviljande och betalning
av stödet och om förbindelserna har infriats.
Med handlingar avses även motsvarande
material som har skapats eller sparas med
hjälp av automatisk databehandling eller på
något annat sätt. Stödtagarna och förbindel-
segivarna är även i övrigt skyldiga att bistå
vid kontrollerna. Den som utför kontroller har
rätt att i den omfattning som tillsynsuppgiften
förutsätter granska de områden som omfattas
av förbindelsen samt produktions- och eko-
nomibyggnader. Kontroll får inte förrättas i
lokaler som omfattas av hemfriden.

67 §

Kostnader för verkställigheten av lagen

De kostnader för avträdelsestöd jämte
förvaltningskostnader som verkställigheten
av denna lag åsamkar betalas av statens
medel.
Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-
ler genom sitt beslut på ansökan av pensions-
anstalten grunderna för beräkning av de i 1
mom. avsedda förvaltningskostnaderna.
Staten skall i enlighet med det som närmare
föreskrivs genom förordning av statsrådet
varje år månatligen i förskott betala ett belopp
som motsvarar vad staten enligt 1 mom.
uppskattas vara skyldig att betala.

12 kap.

Lämnande, erhållande och hemlighållande
av uppgifter

68 §

Bestämmelser som tillämpas

Lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), nedan offentlighets-
lagen, tillämpas på offentligheten i fråga om
pensionsanstaltens handlingar och verksam-
het till den del pensionsanstalten utövar i 4 §
2 mom. i offentlighetslagen avsedd offentlig
makt, om inte något annat bestäms i denna
eller i någon annan lag.
Också när det inte är fråga om utövande av

offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i offentlig-
hetslagen, tillämpas i pensionsanstalten i
ärenden som hänför sig till verkställigheten av
denna lag följande bestämmelser i offentlig-
hetslagen:
1) handlingssekretess enligt 22 §,
2) tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

enligt 23 §,
3) sekretessbelagda handlingar enligt

22—24 §, och
4) straffbestämmelserna i 35 § som gäller

brott mot skyldigheten att iaktta handlings-
sekretess samt mot tystnadsplikt och förbudet
att utnyttja uppgifter enligt 23 §.

69 §

Pensionsanstaltens rätt att få och använda
uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och övriga bestämmelser om rätten att få
uppgifter har pensionsanstalten rätt att av
skattemyndigheterna, den registermyndighet
som avses i lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret (1515/1994) samt renbeteslagen och
Renbeteslagsföreningen få de uppgifter som
är nödvändiga för verkställandet av uppdrag
enligt denna lag, enligt vad som föreskrivs i
19 b § 2 och 3 mom. i lagen om pension för
lantbruksföretagare.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna

och övriga bestämmelser om rätten att få
uppgifter har pensionsanstalten rätt att av
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Pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få nöd-
vändiga uppgifter som påverkar avgörandet
av ett ärende som behandlas med stöd av
denna lag.
Pensionsanstalten har rätt att vid behand-
lingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda
fall använda uppgifter som den fått för
skötseln av övriga uppgifter som anges i de
lagar som nämns i 16 § i lagen om pension
för lantbruksföretagare, enligt vad som före-
skrivs i 19 b § 1 mom. i lagen om pension
för lantbruksföretagare.
Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter
gäller avträdaren, hans eller hennes make, en
förvärvare som avgett en förbindelse och hans
eller hennes make samt bolag som avses i 4
kap.
För verkställandet av ett tillsynsuppdrag
har pensionsanstalten rätt att sammanställa
och behandla personuppgifter enligt
1—3 mom. Sammanställda uppgifter som
gäller avträdare och andra förbindelsegivare
får förvaras högst två år efter att den
förbindelse som avgivits av en avträdare eller
annan förbindelsegivare har upphört att gälla.
Sammanställda uppgifter får inte vidareut-
lämnas.

70 §

Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden
och för verkställande av lagstadgade uppgif-

ter

Pensionsanstalten, Pensionsskyddscentra-
len och en besvärsinstans enligt denna lag har
rätt att utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar som gäller
erhållande av uppgifter få uppgifter för
avgörandet av ett försäkrings-, pensions- eller
förmånsärende samt för verkställandet av
lagstadgade uppgifter, enligt vad som före-
skrivs i 198 § i lagen om pension för
arbetstagare.
Jord- och skogsbruksministeriet, arbets-
krafts- och näringscentralen samt kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter av pensionsanstalten få de uppgifter om
en mottagare av avträdelsestöd och förbin-

delsegivare som är nödvändiga för skötseln av
de uppgifter som föreskrivs i 65 och 66 §.
Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att få
uppgifter om alla mottagare av avträdelsestöd
och förbindelsegivare. Arbetskrafts- och nä-
ringscentralen samt kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har rätt att få upp-
gifter om de stödtagare och förbindelsegivare
som har avgivit förbindelse om en gårds-
bruksenhet som är belägen inom myndighe-
tens verksamhetsområde.
I fråga om rätten för de myndigheter som

avses i 2 mom. att sammanställa personupp-
gifter som den fått från pensionsanstalten och
andra myndigheter och som är nödvändiga för
att övervaka användningen av stödet och
infriandet av förbindelserna tillämpas det som
föreskrivs i 69 § 5 mom.

71 §

Avträdarens och avträdelsestödsökandens
rätt att få uppgifter

Pensionsanstalten skall på avträdarens be-
gäran till honom eller henne lämna de
uppgifter som pensionsanstalten har om av-
trädarens rätt till avträdelsestöd. Angående en
parts rätt att få information, rätt att ta del av
en handling som gäller parten själv samt rätt
att kontrollera sådana uppgifter om sig själv
som införts i ett register gäller i övrigt det som
bestäms i offentlighetslagen och i personupp-
giftslagen (523/1999).
Pensionsanstalten skall på ansökningsblan-

ketten eller på annat motsvarande sätt infor-
mera dem som ansöker om avträdelsestöd om
varifrån uppgifter om dem kan inhämtas och
vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

72 §

Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgif-
ter om arbetstagarens arbete, arbetsförhållan-
den eller andra motsvarande omständigheter
som behövs för avgörandet av avträdelse-
stödsärenden eller annars vid verkställigheten
av uppdrag enligt denna lag, enligt vad som
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föreskrivs i 195 § i lagen om pension för
arbetstagare.

73 §

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att
lämna uppgifter

Pensionsanstalten skall lämna uppgifter till
de i 19 § i trafikförsäkringslagen (279/1959)
avsedda försäkringsbolagen, Trafikförsäk-
ringscentralen, Statskontoret, Folkpensions-
anstalten samt skatteförvaltningen, enligt vad
som föreskrivs i 19 c § 1 mom. i lagen om
pension för lantbruksföretagare.
På avträdelsestöd tillämpas också det som
i 204 och 205 § samt 206 § 1 mom. 1 punkten
i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs
om utlämnande av uppgifter för frivilligt
grupptillläggspensionsskydd och för utred-
ning av brott och missbruk samt om utläm-
nande av uppgifter till myndigheter. Likaså
tillämpas på avträdelsestöd det som i 208 § 1
och 3 mom. i lagen om pension för arbets-
tagare föreskrivs om vidareutlämnande av
uppgifter.
Pensionsanstalten skall för uppföljning av
och tillsyn över användningen av avträdelse-
stöd lämna jord- och skogsbruksministeriet de
i 70 § 2 mom. avsedda uppgifter som behövs
för tillsynen över användningen av stödet och
verkställigheten av stödsystemet, enligt vad
som närmare föreskrivs genom förordning av
statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet
samt arbetskrafts- och näringscentralen har
rätt att av pensionsanstalten få personbeteck-
ning samt kontaktuppgifter för mottagare av
avträdelsestöd och hans eller hennes make
samt för förbindelsegivare och hans eller
hennes make.

74 §

Registeranmälningar till Pensionsskyddscen-
tralen

Pensionsanstalten skall omedelbart under-
rätta Pensionsskyddscentralen om när avträ-
delsestödet börjar och när det upphör. Pen-
sionsanstalten skall också lämna Pensions-
skyddscentralen andra nödvändiga uppgifter
om avträdelsestödet.

75 §

Avgiftsfrihet

Pensionsanstalten, Pensionsskyddscentra-
len och en besvärsinstans enligt denna lag har
rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de
enligt denna lag har rätt att få. Om uppgif-
terna behövs i en viss form och detta
förorsakar den som lämnar ut uppgifterna
betydande merkostnader, skall kostnaderna
dock ersättas.

76 §

Ansvaret beträffande den som vidareutlämnar
uppgifter

Innan pensionsanstalten vidareutlämnar
uppgifter skall den försäkra sig om att den
som tar emot uppgifterna har rätt enligt lag att
få de utlämnade uppgifterna av den som
ursprungligen har lämnat uppgifterna.
När pensionsanstalten lämnar uppgifter

vidare enligt de grunder som föreskrivs i detta
kapitel ansvarar den för att innehållet i de
uppgifter som lämnas ut motsvarar de upp-
gifter som erhållits av den som gav uppgif-
terna.

77 §

Teknisk anslutning

På utlämnande av uppgifter med hjälp av
teknisk anslutning tillämpas det som före-
skrivs i 210 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om
pension för arbetstagare.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

78 §

Hänvisningar till annan lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag,
gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar det
som i 96—100 § i lagen om pension för
arbetstagare föreskrivs om lönekoefficient
och arbetspensionsindex, i 103 § om ansökan
om pension på en annan persons vägnar, i
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105 § 3 mom. om maskinellt undertecknande,
i 112 § 1 mom. om utbetalning av pension, i
113 § 2 och 3 mom. om avbrytande av
utbetalning av pension och indragning av
pension till följd av att pensionstagaren
sannolikt avlidit, i 115 och 116 § om dröjs-
målsförhöjning för att utbetalningen av pen-
sionen försenats, i 119 § 1 och 2 mom., 120 §
2, 4 och 5 mom. samt 121 och 122 § om
betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten, en arbetslöshetskassa eller ett organ
enligt socialvårdslagen (710/1982), i 124 § 1
mom. om förbud mot överföring eller pant-
sättning av pension, i 180 § om pensionsan-
staltens ansvar för Pensionsskyddscentralens
kostnader, i 216 § om handräckning, i 217 §
om jäv för anställda och styrelsemedlemmar
i pensionsanstalten och i 218 § om förvaring
av handlingar.
Om inte något annat följer av denna lag,
gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar det
som i 16, 16 b, 16 c, 17 och 17 a—17 h §
i lagen om pension för lantbruksföretagare
föreskrivs om Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och i 18 § om förordnande av
medlemmar till besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden.

79 §

Pensionsinkomstavdrag

Vid tillämpningen av 100 och 101 § i
inkomstskattelagen (1535/1992) betraktas ett
i denna lag avsett avträdelsestöds grundbe-
lopp och kompletteringsdel som sådan pen-
sionsinkomst som berättigar till pensionsin-
komstavdrag.

80 §

Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen
1) i en handling som skall ges på grundval
av denna lag eller ett dokument som givits
med stöd av den ger felaktiga eller vilsele-
dande uppgifter, eller
2) genom att ge felaktiga uppgifter eller
genom att dölja de verkliga förhållandena har
åstadkommit att avträdelsestöd betalts utan
grund eller att man helt eller delvis avstått

från att återkräva avträdelsestödets kapital-
värde,
skall, om strängare straff för gärningen inte

föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott
mot bestämmelserna i lagen om stöd för
upphörande med att bedriva jordbruk dömas
till böter.

14 kap.

Ikraftträdande

81 §

Lagens ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms genom förordning av statsrådet.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

82 §

Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag tillämpas om en avträdelse enligt
4 § sker den 1 januari 2007 eller därefter,
dock senast den 31 december 2010. Om
avträdelsen har skett senast den 31 december
2006 i enlighet med 15 § i lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994), bestäms rätten till avträdelse-
stöd på det sätt som föreskrivs i den lagen.
Den minimiålder på 57 år som nämns i 8 §

1 mom. 2 punkten tillämpas på avträdelser
enligt 4 § som sker tidigast den 1 januari 2007
men senast den 31 december 2008. Den
minimiålder på 60 år som nämns i 8 § 1 mom.
3 punkten tilllämpas på avträdelser enligt 4 §
som sker den 1 januari 2009 men senast den
31 december 2010.
De penningbelopp som nämns i 14 och

45 § motsvarar värdet 1 för lönekoefficienten
enligt 96 § i lagen om pension för arbetsta-
gare år 2004.
Lagens 16 § 2 mom. tillämpas om en

avträdelse enligt 4 § har skett den 1 januari
2007 eller därefter, dock senast den 31
december 2008.
Den preskriptionstid som föreskrivs i 56 §

tillämpas från den 1 januari 2007. När
preskriptionstiden beräknas beaktas också tid
som förflutit före lagens ikraftträdande.
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Bestämmelserna i 60 § 3 mom. tillämpas på
ansökningar om undanröjande som blir an-
hängiga den 1 januari 2007 eller därefter.

83 §

Övergångsbestämmelser

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom.
3 punkten föreskrivs om minimiålder för
avträdaren vid generationsväxlingsöverlåtelse
till en annan än i 8 § 1 mom. 1 punkten
avsedd person, är ett villkor för att en
avträdare som är född 1950 eller tidigare skall
få avträdelsestöd att avträdaren när avträdel-
sen sker har fyllt 56 år men ändå inte 63 år.
Om avträdarna är makar och den äldre av
avträdarna uppfyller villkoren i detta moment
och annars är berättigad till avträdelsestöd,
har den yngre maken rätt till avträdelsestöd
om han eller hon har fyllt 51 år när
avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan
tillämpas också på den i 9 § 3 mom. avsedda
yngre delägaren i en sammanslutning som
bedrivit jordbruk för sammanslutningens räk-
ning samt på en 1955 eller tidigare född i 9 §
2 mom. avsedd efterlevande make till en
lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas
ändå inte till avträdare som avses i detta
moment för tiden innan de fyllt 56 år.
Utan hinder av det som i 8 § 1 mom.
3 punkten föreskrivs om minimiålder för
avträdaren när äganderätten till gårdsbruksen-
hetens åkermark 2009 och 2010 överlåts som
tillskottsmark till en annan än i 8 § 1 mom.
1 punkten avsedd person, är ett villkor för att

en avträdare som är född 1951 eller tidigare
skall få avträdelsestöd att avträdaren har fyllt
57 år men ändå inte 63 år när avträdelsen sker.
Om avträdarna är makar och den äldre av
avträdarna uppfyller villkoren enligt detta
moment och i övrigt är berättigad till avträ-
delsestöd, har den yngre maken rätt till
avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 52
år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs
ovan tillämpas också på den i 9 § 3 mom.
avsedda yngre delägaren i en sammanslutning
som bedrivit jordbruk för sammanslutningens
räkning samt på en 1956 eller tidigare född
i 9 § 2 mom. avsedd efterlevande make till en
lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas
inte till avträdare som avses i detta moment
för tiden innan de fyllt 57 år.
Utan hinder av det som i 8 § 1 mom.

1 punkten föreskrivs om minimiålder för
avträdaren när avträdelsen genomförs genom
att renar överlåts, är ett villkor för att en
avträdare som är född 1951 eller tidigare skall
få avträdelsestöd att avträdaren har fyllt 55 år
men ändå inte 63 år när avträdelsen sker. Om
avträdarna är makar och den äldre av av-
trädarna uppfyller villkoren enligt detta mo-
ment och i övrigt är berättigad till avträdel-
sestöd, har den yngre maken rätt till avträ-
delsestöd om han eller hon har fyllt 50 år när
avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan
tilllämpas också på en 1956 eller tidigare född
efterlevande make till en lantbruksföretagare.
Avträdelsestöd betalas ändå inte till avträdare
som avses i detta moment för tiden innan de
fyllt 55 år.

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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Lag

Nr 613

om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) 7 § 4 mom., 18 § 4 mom., 23 och 24 §, 25 § 3 mom., 31 § 3 mom., 34 § 2 mom.,
37 § 1 och 2 mom. och 40 § 1 mom.,
av dem 7 § 4 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i lag 593/2002, 18 § 4 mom. och
40 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1385/2004, 23 § sådan den lyder i lag 1326/1999, 25 §
3 mom. och 31 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1389/2004, 37 § 1 mom. sådant det lyder i
lag 1325/2002 och 37 § 2 mom. sådant det lyder i lag 290/1999, samt
fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1385/2004 och 1389/2004,

ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

7 §
— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av 1 mom. får avträdaren dock
utföra följande arbeten som främjar använd-
ningen och skötseln av skogarna:
1) skogsförnyelse,
2) vård av ungskog,
3) hyggesbränning,
4) tillvaratagande av energivirke i samband
med vård av ungskog,
5) iståndsättningsdikning,
6) skogsvitaliseringsgödsling, och
7) byggande av skogsväg.

18 §
— — — — — — — — — — — — —
Grundbeloppet justeras i enlighet med
förändringarna i den allmänna löne- och
prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006).

23 §
Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas

invaliditetspension, individuell förtidspen-
sion, arbetslöshetspension, ålderdomspension
eller förtida ålderdomspension enligt folkpen-
sionslagen, indras avträdelsestödets komplet-
teringsdel.
Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas

full invalidpension, individuell förtidspen-
sion, arbetslöshetspension, ålderspension el-
ler förtida ålderspension enligt de arbetspen-
sionslagar som nämns i 3 § i lagen om
pension för arbetstagare eller i lagar om
införande av dem, indras avträdelsestödets
kompletteringsdel. Det som bestäms ovan
tillämpas också på motsvarande pensioner
enligt de lagar eller den pensionsstadga som
avses i 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension
för arbetstagare (395/1961).
Om pension enligt 1 och 2 mom. som
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beviljats mottagaren av avträdelsestöd indras,
börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt
från ingången av den månad som följer på
indragningen av pensionen.

24 §
För den tid för vilken avträdaren betalas
avträdelsestöd har stödtagaren inte rätt att få
pension på grund av företagarverksamhet som
avses i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. Erhållandet av avträdelsestöd hindrar
inte att pensionsrätt uppkommer på grund av
ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller
annan företagarverksamhet än sådan som
avses i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare.
Avträdaren kan inte intjäna pension med
stöd av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare för den tid för vilken avträdelsestöd
betalas till honom eller henne. Efter avträ-
delsen kan avträdaren inte heller intjäna
pension såsom idkare av gårdsbruk eller
renägare enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension
för lantbruksföretagare för den tid för vilken
avträdelsestöd ännu inte har börjat betalas på
grund av att villkoren i 22 § eller något av
dem inte har uppfyllts.
När avträdelsestöd har börjat betalas på
grundval av 22 §, intjänar mottagaren av
avträdelsestöd pension av annat förvärvsar-
bete än sådant som avses i lagen om pension
för lantbruksföretagare enligt det som i de
arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen
om pension för arbetstagare föreskrivs om
arbete under tid med pension.

25 §
— — — — — — — — — — — — —
Angående indragning och återkrav av
avträdelsestöd gäller 4 c § 6 mom. i 1961 års
lag om pension för arbetstagare, sådant det
lydde vid ikraftträdandet av lagen om pension
för arbetstagare och lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare (396/2006).
Avträdelsestödet kan också återkrävas genom
att det kvittas mot framtida poster av avträ-
delsestöd eller poster av invalid- eller ålders-
pension enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare. På preskription av en åter-
kravsfordran tillämpas 31 § 3 mom.
Utan hinder av 3 mom. kan man avstå helt
eller delvis från att återkräva avträdelsestöd

som med stöd av 1 mom. betalts utan grund,
om de överskridningar av förvärvsinkomst-
gränsen som ägt rum under mer än tre
månaders tid har varit ringa, det avträdelse-
stödbelopp som skall återkrävas är större än
den förvärvsinkomst som mottagaren av
avträdelsestöd har fått av sitt förvärvsarbete
för överskridningsmånaderna och betalning
av hela återkravet måste anses oskälig.
— — — — — — — — — — — — —

31 §
— — — — — — — — — — — — —
Beslut om återkrav av avträdelsestöd som

har betalts utan grund skall fattas inom fem
år räknat från utbetalningsdagen. En fordran
som fastställts genom beslut om återkrav
preskriberas fem år efter det att beslutet gavs,
om inte preskriptionen avbrutits innan dess.
Preskriptionen av en fordran som fastställts
genom beslut om återkrav avbryts på det sätt
som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om
preskription av skulder (728/2003). Från
avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny
fem års preskriptionstid. Den femåriga pre-
skriptionstiden kan förlängas på det sätt som
föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om
preskription av skulder.

34 §
— — — — — — — — — — — — —
I landskapet Åland svarar länsstyrelsen på

Åland för skötseln av de uppgifter som enligt
denna lag ankommer på arbetskrafts- och
näringscentralerna.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
I ett beslut som pensionsanstalten har

meddelat med stöd av denna lag får en part
söka ändring genom besvär hos den i 128 §
i lagen om pension för arbetstagare angivna
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
på det sätt som föreskrivs i lagen om pension
för arbetstagare och i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). En part får söka ändring i
besvärsnämndens för arbetspensionsärenden
beslut med stöd av denna lag genom besvär
hos försäkringsdomstolen på det sätt som
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föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare
och i förvaltningsprocesslagen. På undanrö-
jande av ett lagakraftvunnet beslut tilllämpas
det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension
för arbetstagare och i lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare.
Bestämmelser om besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden och nämndens medlem-
mar finns i lagen om besvärsnämnden för
arbetspensionsärenden (677/2005) och be-
stämmelser om försäkringsdomstolen i lagen
om försäkringsdomstolen (132/2003). De
medlemmar i besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden som förordnats med stöd av
18 § i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare företräder dem som försäkrats enligt
lagen om pension för lantbruksföretagare
även när denna lag tillämpas.
— — — — — — — — — — — — —

40 §
Om inte något annat följer av denna lag
gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar
8 g § i 1961 års lag om pension för
arbetstagare, sådan denna paragraf lyder den
31 december 2006, samt 96—100 och 103 §,
112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §,
119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom.,
121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130
och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134—140
samt 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 193 §
2 mom., 195—196, 198, 202, 204 och 205 §,
206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom.,
209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216—218 §
i lagen om pension för arbetstagare samt 16,

16 b, 16 c, 17, 17 a—17 h, 18 och 19 b § samt
19 c § 1 mom. i lagen om pension för
lantbruksföretagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.
Lagens 7 § 4 mom. tillämpas om avträdel-

sen har skett mellan den 1 januari 2000 och
den 31 januari 2006.
Det som i 23 § 1 och 2 mom. föreskrivs om

ålderspensionens inverkan på avträdelsestö-
dets belopp tillämpas inte om avträdelsen har
skett tidigare än den 1 januari 2000. Till
övriga delar tillämpas 23 § på alla avträdelser
som skett före lagens ikraftträdande.
Lagens 18 § 4 mom., 24 § och 25 § 3 och

4 mom. tillämpas på alla avträdelser som skett
före lagens ikraftträdande. Lagens 25 §
4 mom. kan tillämpas även på avträdelsestöd
som betalts utan grund före lagens ikraftträ-
dande.
Utan hinder av 9 § i lagen om införande av

lagen om pension för arbetstagare tillämpas
hänvisningen i 40 § 1 mom. i denna lag till
125 § i lagen om pension för arbetstagare så
att den preskriptionstid som avses i lagrum-
met är fem år från den 1 januari 2007.
Preskriptionstiden enligt 31 § 3 mom. i denna
lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007.
När de preskriptionstider som avses ovan
beräknas beaktas också den tid som förflutit
före lagens ikraftträdande.
Genom denna lag upphävs 28 § i förord-

ningen av den 31 december 1994 om avträ-
delsestöd för lantbruksföretagare
(1583/1994).

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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Lag

Nr 614

om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksfö-
retagare (1317/1990) 15 § 3 mom., 21 § 1 mom., 23 §, 30 § 3 mom., 40 § 1 och 2 mom. och
43 § 1 mom.,
av dem 15 § 3 mom. och 43 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1387/2004, 30 § 3 mom. sådant
det lyder i lag 1390/2004, 40 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1322/2002 och 40 § 2 mom.
sådant det lyder i lag 288/1999, samt
fogas till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1390/2004, ett nytt 3 mom., varvid

det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §
— — — — — — — — — — — — —
På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och
8 a § i lagen om pension för arbetstagare
(395/1961), nedan 1961 års lag om pension
för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraft-
trädandet av lagen om ändring av lagen om
pension för arbetstagare (634/2003). Vid
samordningen av grundbeloppet beaktas dock
inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i
1961 års lag om pension för arbetstagare på
vilken tillämpas de bestämmelser om sam-
ordning som gällde den 1 januari 2005.
Grundbeloppet justeras i enlighet med för-
ändringarna i den allmänna löne- och pris-
nivån så som bestäms i 98 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006).
— — — — — — — — — — — — —

21 §
Om mottagaren av generationsväxlings-

pension beviljas invaliditetspension, indivi-
duell förtidspension, arbetslöshetspension el-
ler förtida ålderdomspension enligt folkpen-
sionslagen, indras generationsväxlingspensio-
nens kompletteringsdel. Det som föreskrivs
ovan tillämpas också om mottagaren av
generationsväxlingspension beviljas full in-
validpension, individuell förtidspension, ar-
betslöshetspension eller förtida ålderspension
enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §
i lagen om pension för arbetstagare eller i
lagar om införande av dem eller i de lagar
eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4
mom. i 1961 års lag om pension för
arbetstagare. Om en ovan nämnd pension som
beviljats mottagaren av generationsväxlings-
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pension indras, börjar kompletteringsdelen
betalas ut på nytt från ingången av den månad
som följer på indragningen av pensionen.
— — — — — — — — — — — — —

23 §
Erhållandet av generationsväxlingspension
hindrar inte att pensionsrätt uppkommer på
grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhål-
lande eller annan företagarverksamhet än
sådan som avses i lagen om pension för
lantbruksföretagare.
En mottagare av generationsväxlingspen-
sion kan inte intjäna pension med stöd av
lagen om pension för lantbruksföretagare för
den tid för vilken generationsväxlingspension
betalas till honom eller henne.
När generationsväxlingspension har börjat
betalas på grundval av 19 §, intjänar motta-
garen av generationsväxlingspension pension
av annat förvärvsarbete än sådant som avses
i lagen om pension för lantbruksföretagare
enligt det som i de arbetspensionslagar som
nämns i 3 § i lagen om pension för arbets-
tagare föreskrivs om arbete under tid med
pension.

26 §
— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av 1 mom. kan man avstå helt
eller delvis från att återkräva generationsväx-
lingspension som med stöd av 24 § betalts
utan grund, om de överskridningar av för-
värvsinkomstgränsen som ägt rum under mer
än tre månaders tid har varit ringa, det
generationsväxlingspensionsbelopp som skall
återkrävas är större än den förvärvsinkomst
som mottagaren av generationsväxlingspen-
sion har fått av sitt förvärvsarbete för
överskridningsmånaderna och betalning av
hela återkravet måste anses oskälig.
— — — — — — — — — — — — —

30 §
— — — — — — — — — — — — —
Beslut om återkrav av generationsväxlings-
pension som har betalts utan grund skall fattas
inom fem år räknat från utbetalningsdagen.
En fordran som fastställts genom beslut om
återkrav preskriberas fem år efter det att
beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits
innan dess. Preskriptionen av en fordran som

fastställts genom beslut om återkrav avbryts
på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i
lagen om preskription av skulder (728/2003).
Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar
en ny fem års preskriptionstid. Den femåriga
preskriptionstiden kan förlängas på det sätt
som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om
preskription av skulder.

40 §
I ett beslut som pensionsanstalten har

meddelat med stöd av denna lag får en part
söka ändring genom besvär hos den i 128 §
i lagen om pension för arbetstagare angivna
besvärsnämnden får arbetspensionsärenden
på det sätt som föreskrivs i lagen om pension
för arbetstagare och i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). En part får söka ändring i
besvärsnämndens för arbetspensionsärenden
beslut med stöd av denna lag genom besvär
hos försäkringsdomstolen på det sätt som
föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare
och i förvaltningsprocesslagen. På undanrö-
jande av ett lagakraftvunnet beslut tilllämpas
det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension
för arbetstagare och i lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare (396/2006).
Bestämmelser om besvärsnämnden för ar-

betspensionsärenden och nämndens medlem-
mar finns i lagen om besvärsnämnden för
arbetspensionsärenden (677/2005) och be-
stämmelser om försäkringsdomstolen i lagen
om försäkringsdomstolen (132/2003). De
medlemmar i besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden som förordnats med stöd av
18 § i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare företräder dem som försäkrats enligt
lagen om pension för lantbruksföretagare
även när denna lag tillämpas.
— — — — — — — — — — — — —

43 §
Om inte något annat följer av denna lag

gäller för generationsväxlingspension i till-
lämpliga delar 8 g § i 1961 års lag om pension
för arbetstagare, sådan denna paragraf lyder
den 31 december 2006, samt 96—100 och
103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3
mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom.,
120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 §
1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och
4 mom., 134—140, 180 och 191 §, 192 § 1
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mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §,
206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom.,
209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216—218 §
i lagen om pension för arbetstagare samt 16,
16 b, 16 c, 17, 17 a—17 h, 18 och 19 b § samt
19 c § 1 mom. i lagen om pension för
lantbruksföretagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.
Lagens 15 § 3 mom. och 23 § tillämpas på
alla avträdelser som skett före lagens ikraft-
trädande. Lagens 26 § 3 mom. kan tillämpas
även på generationsväxlingspension som be-
talts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare tillämpas
hänvisningen i 43 § 1 mom. i denna lag till
125 § i lagen om pension för arbetstagare så
att den preskriptionstid som avses i lagrum-
met är fem år från den 1 januari 2007.
Preskriptionstiden enligt 30 § 3 mom. i denna
lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007.
När de preskriptionstider som avses ovan
beräknas beaktas också den tid som förflutit
före lagens ikraftträdande.
Genom denna lag upphävs 17 § i förord-

ningen av den 28 december 1990 om gene-
rationsväxlingspension för lantbruksföreta-
gare (1326/1990).

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

1859Nr 614



Lag

Nr 615

om ändring av lagen om avträdelsepension

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 8 § 1 mom., 23 §
4 mom. och 24 §,
sådana de lyder, 8 § 1 mom. i lag 1087/1985, 23 § 4 mom. i lag 1304/1990 och 24 § i lag
1392/2004, som följer:

8 §
I avträdelsepension betalas full avträdelse-
pension eller minskad avträdelsepension.
Minskad avträdelsepension betalas till en
avträdare som har fyllt 65 år eller som får
arbetslöshetspension, individuell förtidspen-
sion, för minst sex månader beviljad invali-
ditetspension eller förtida ålderdomspension
enligt folkpensionslagen (347/1956).
— — — — — — — — — — — — —

23 §
— — — — — — — — — — — — —
I beslut som pensionsanstalten har fattat
med stöd av denna lag får ändring sökas på
det sätt som föreskrivs i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006) och i förvaltnings-
processlagen (586/1996).
— — — — — — — — — — — — —

24 §
Om inte något annat följer av denna lag
gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar
98—100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1

mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 §
1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121
och 122 §, 124 § 1 mom., 125—127, 128, 130
och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134—140
och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202 och
204—205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 §
1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom.
och 216—218 § i lagen om pension för
arbetstagare samt 16, 16 b, 16 c, 17, 17 a—
17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i
lagen om pension för lantbruksföretagare.
Utan hinder av det som i lagen om pension

för arbetstagare, lagen om pension för lant-
bruksföretagare och lagen om pension för
företagare bestäms om pensionsanstalternas
behörighet, sköter lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt avgörandet av pensionsansökan,
betalningen av pension och pensionsanstal-
tens övriga uppdrag i anslutning till pensionen
när den som ansöker om pension får avträ-
delsepension när han eller hon ansöker om
pension.

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.
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Utan hinder av 9 § i lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare (396/2006)
tilllämpas hänvisningen i 24 § 1 mom. i denna
lag till 125 och 126 § i lagen om pension för
arbetstagare så att den preskriptionstid som

avses i lagrummen är fem år från den 1
januari 2007. När de preskriptionstider som
avses ovan beräknas beaktas också den tid
som förflutit före lagens ikraftträdande.

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

1861Nr 615

5 895029/98



Lag

Nr 616

om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

(1330/1992) 17 §, 22 § 2 mom., 27 § 3 mom., 32 § och 37 § 1 mom.,
av dem 27 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1391/2004, 32 § sådan den lyder i lagarna
289/1999 och 1326/2002 samt 37 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1388/2004, som följer:

17 §
Avträdelseersättningens grundbelopp och
avträdelsetillägg justeras i enlighet med för-
ändringarna i den allmänna löne- och pris-
nivån så som bestäms i 98 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006).

22 §
— — — — — — — — — — — — —
Om mottagaren av avträdelseersättning
beviljas invaliditetspension, individuell för-
tidspension, arbetslöshetspension eller förtida
ålderdomspension enligt folkpensionslagen,
indras avträdelsetillägget. Det som föreskrivs
ovan tilllämpas också om mottagaren av
avträdelseersättning beviljas full invalidpen-
sion, individuell förtidspension, arbetslös-
hetspension eller förtida ålderspension enligt
de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i
lagen om pension för arbetstagare eller i lagar
om införande av dem eller enligt de lagar eller
den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom.
i 1961 års lag om pension för arbetstagare.
Om en ovan nämnd pension som beviljats
mottagaren av avträdelseersättning indras,

börjar kompletteringsdelen betalas på nytt
från ingången av den månad som följer på
indragningen av pensionen.

27 §
— — — — — — — — — — — — —
Beslut om återkrav av avträdelseersättning

som har betalts utan grund skall fattas inom
fem år räknat från utbetalningsdagen. En
fordran som fastställts genom beslut om
återkrav preskriberas fem år efter det att
beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits
innan dess. Preskriptionen av en fordran som
fastställts genom beslut om återkrav avbryts
på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i
lagen om preskription av skulder (728/2003).
Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar
en ny fem års preskriptionstid. Den femåriga
preskriptionstiden kan förlängas på det sätt
som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om
preskription av skulder.

32 §
I ett beslut som pensionsanstalten har

meddelat med stöd av denna lag får en part
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söka ändring genom besvär hos den i 128 §
i lagen om pension för arbetstagare angivna
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
på det sätt som föreskrivs i lagen om pension
för arbetstagare och i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). En part får söka ändring i
besvärsnämndens för arbetspensionsärenden
beslut med stöd av denna lag genom besvär
hos försäkringsdomstolen på det sätt som
föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare
och i förvaltningsprocesslagen. På undanrö-
jande av ett lagakraftvunnet beslut tilllämpas
det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension
för arbetstagare och i lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare (396/2006).
Bestämmelser om besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden och nämndens medlem-
mar finns i lagen om besvärsnämnden för
arbetspensionsärenden (677/2005) och be-
stämmelser om försäkringsdomstolen i lagen
om försäkringsdomstolen (132/2003). De
medlemmar i besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden som förordnats med stöd av
18 § i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare företräder dem som försäkrats enligt
lagen om pension för lantbruksföretagare
även när denna lag tillämpas.

37 §
Om inte något annat följer av denna lag
gäller för avträdelseersättning i tillämpliga
delar 98—100 och 103 §, 105 § 2 mom.,
112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §,

119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom.,
121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128,
130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom.,
134—140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 196,
198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1
punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 §
1, 3 och 4 mom. och 216—218 § i lagen om
pension för arbetstagare samt 16, 16 b, 16 c,
17, 17 a—17 h, 18 och 19 b § samt 19 c §
1 mom. i lagen om pension för lantbruksfö-
retagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.
Lagens 17 § tillämpas från den 1 januari

2007 på alla avträdelser som har skett före
lagens ikraftträdande.
Utan hinder av 9 § i lagen om införande av

lagen om pension för arbetstagare tillämpas
hänvisningen i 37 1 mom. i denna lag till
125 § i lagen om pension för arbetstagare så
att den preskriptionstid som avses i lagrum-
met är fem år från den 1 januari 2007.
Preskriptionstiden enligt 27 § 3 mom. i denna
lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007.
När de preskriptionstider som avses ovan
beräknas beaktas också den tid som förflutit
före lagens ikraftträdande.
Genom denna lag upphävs 19 § i förord-

ningen av den 23 december 1992 om avträ-
delseersättning för lantbruksföretagare
(1468/1992).

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

1863Nr 616



Lag

Nr 617

om ändring av 26 § i folkpensionslagen

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 26 § 1 mom. 5 punkten, sådan
den lyder i lag 724/2001, som följer:

26 §
Vid fastställandet av folkpensionen beaktas
till personen varaktigt utgående
— — — — — — — — — — — — —
5) grundbelopp av generationsväxlingspen-
sion som beviljats enligt 6 a § lagen om
pension för lantbruksföretagare eller enligt
lagen om generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare (1317/1990), grundbe-
lopp av avträdelseersättning som beviljats
enligt lagen om avträdelseersättning för lant-
bruksföretagare (1330/1992) samt grundbe-
lopp av avträdelsestöd som beviljats enligt

lagen om avträdelsestöd för lantbruksföreta-
gare (1293/1994) och enligt lagen om stöd för
upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006);
likväl så att från folkpensionens fulla

belopp avdras 50 procent av det belopp
varmed summan av de i 1—5 punkten
nämnda förmånerna överstiger 536 euro om
året.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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Lag

Nr 618

om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
(557/2005) 2 § 5 och 6 punkten, 3 § 2 och 3 mom., 10 § 3 mom., 11 § samt 19 § 1 mom.,
samt
fogas till 2 § nya 7—10 punkter, till 7 § ett nytt 2 mom. och till lagen ett nytt 4 a kap.

som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —
5) trädesrättighet en hektarspecifik stöd-

rättighet som beviljas jordbrukare i enlighet
med artiklarna 53 och 63.2 i förordningen om
gårdsstöd,
6) särskild stödrättighet en rättighet enligt
artiklarna 47 och 48 i förordningen om
gårdsstöd,
7) grundleveransrättighet den rättighet att
producera A- och B-socker som fastställts för
varje jordbrukare för regleringsåret,
8) tilläggsersättning under övergångspe-
rioden det ytterligare belopp som fastställs i
punkt K tabell 2 i bilaga VII till förordningen
om gårdsstöd och som 2006—2009 skall ingå
i jordbrukarnas referensbelopp,
9) ersättning för prissänkningen på socker
det nationella tak som fastställs i punkt K
tabell 1 i bilaga VII till förordningen om
gårdsstöd, och
10) rådgivningsorganisation en privat eller
offentlig sammanslutning som tillhandahåller
jordbruksrådgivning.

3 §

Blandmodell och verkställighet

— — — — — — — — — — — — —
I blandmodellen består en stödrättighet av

en enhetlig stöddel och en eventuell gårds-
specifik tilläggsdel och utöver dem kan
trädesrättigheter och särskilda stödrättigheter
fastställas. I situationer som anges närmare
genom förordning av statsrådet kan stödrät-
tigheterna omfatta en rätttighet enligt artikel
60 i förordningen om gårdsstöd. Den gårds-
specifika tilläggsdelen fastställs för gårds-
bruksenheter som har fått tjurbidrag och
bidrag för stutar under referensperioden
2000—2002, gårdsbruksenheter som har fått
stöd för stärkelsepotatis under referensperio-
den 2000—2002, gårdsbruksenheter som har
rätt till mjölkbidrag den 31 mars 2006 samt
gårdsbruksenheter som är berättigade till en
gårdsspecifik tilläggsdel ur den nationella
reserven. Den gårdsspecifika tilläggsdelen för
sockerbetor fastställs för gårdsbruksenheter
på basis av sockermängden i gällande grund-
leveransrättighet under regleringsåret
2005/2006.
I den gårdsspecifika tilläggsdelen inklude-

ras 100 procent av mjölkbidraget, 30 procent
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av tjurbidraget och bidraget för stutar samt 40
procent av det stöd som inte är kopplat till
produktionen av stärkelsepotatis. Tilläggsde-
larna förblir oförändrade 2006—2010. Åren
2011—2013 är beloppet av tilläggsdelarna 70
procent och åren 2014 och 2015 är det 35
procent av den ursprungliga nivån. Från och
med 2016 betalas inga tilläggsdelar. I den
gårdsspecifika tilläggsdelen för sockerbetor
inkluderas 100 procent av ersättningen för
prissänkningen på socker 2006—2013 samt
100 procent av tilläggsersättningen under
övergångsperioden 2006—2009. Åren
2014—2016 är tilläggsdelen för sockerbetor
70 procent och åren 2017 och 2018 är
beloppet 35 procent av det sammanlagda
beloppet av den tilläggsdel som fastställts på
basis av 2009 års ersättning för prissänk-
ningen och tilläggsersättning under över-
gångsperioden. Närmare bestämmelser om
övergångsperioden, den gradvisa minsk-
ningen av tilläggsdelarna och specialstödrät-
tigheterna, en motsvarande höjning av det
enhetliga stödet samt om tilläggsdelen för
sockerbetor kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Övervakning av föreskrivna verksamhetskrav

— — — — — — — — — — — — —
Livsmedelssäkerhetsverket, arbetskrafts-
och näringscentralen, kommunalveterinären,
länsstyrelsen och av länsstyrelsen förordnad
tjänsteveterinär övervakar efterlevnaden av de
föreskrivna verksamhetskraven i bilaga III till
förordningen om gårdsstöd. Vid övervak-
ningen iakttas i övrigt vad som i livsme-
delslagen (23/2006), lagen om djursjukdomar
(55/1980), lagen om medicinsk behandling av
djur (617/1997), foderlagen (396/1998), lagen
om bekämpningsmedel (327/1969) och djur-
skyddslagen (247/1996) föreskrivs om över-
vakningen av iakttagandet av nämnda lagar
och författningar som utfärdats med stöd av
dem samt om tillsynsmyndigheter. Foder kan
utöver av en i 24 § i foderlagen nämnd
myndighet även övervakas av arbetskrafts-
och näringscentralen. Statsrådet kan genom
förordning utfärda bestämmelser som preci-

serar förordningen om gårdsstöd och kom-
missionens förordning I i fråga om övervak-
ning och övervakningsförfarande samt, i fråga
om övervakningen av att de föreskrivna
verksamhetskraven iakttas, bestämmelser om
iakttagandet av vilka bestämmelser i de lagar
som nämns i detta moment eller i författ-
ningar som utfärdats med stöd av dem som
denna övervakning skall gälla.

10 §

Användning och överföringar av stödrättig-
heter

— — — — — — — — — — — — —
Den som överför stödrättigheter skall med-

dela om överföringen på det sätt som före-
skrivs genom förordning av statsrådet. Vidare
kan genom förordning av statsrådet utfärdas
bestämmelser som preciserar förordningen
om gårdsstöd och kommissionens förordning
II när det gäller villkoren för överföring av
stödrättigheter.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Situationer som gäller generationsväxlingar

Som förskott på arv betraktas, utöver vad
som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i
ärvdabalken (40/1965), vid tillämpning av
artikel 33.1 b och artikel 43.1 första stycket
i förordningen om gårdsstöd även år 2003
eller senare
1) ingånget köp av en gårdsbruksenhet eller

en del av en gårdsbruksenhet som finansieras
med bidrag, lån eller vardera inom ramen för
startstöd till unga jordbrukare,
2) ingånget köp av en gårdsbruksenhet där

köparen är säljarens arvinge i rätt nedstigande
led, syster eller bror eller arvinge till dem i
rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make
till de ovan nämnda förutsatt att köpesumman
är uppenbart lägre än vad den annars skulle
ha varit vid motsvarande köp om inget ovan
avsett förhållande mellan köpare och säljare
hade existerat,
3) ingånget köp av en del av en gårds-

bruksenhet som genomförs i enlighet med 25
kap. 1 b § 3 mom. i ärvdabalken, och
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4) given gåva av en gårdsbruksenhet eller
en del av en gårdsbruksenhet, om gåvotagaren
är gåvogivarens arvinge i rätt nedstigande led,
syster eller bror eller arvinge till dem i rätt
nedstigande led, adoptivbarn eller make till de
ovan nämnda.

4 a kap.

System för jordbruksrådgivning

18 a §

System för jordbruksrådgivning

Rådgivning till jordbrukare angående
markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel
13 i förordningen om gårdsstöd ges av de
organisationer och rådgivare som godkänts av
jord- och skogsbruksministeriet. Rådgiv-
ningen är avgiftsbelagd.
Jordbruksrådgivningen genomförs genom
besök på gårdsbruksenheterna, varvid jord-
brukarna ges rådgivning enligt artiklarna 4
och 5 i förordningen om gårdsstöd. Rådgiv-
ning ges om kravet på god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden och miljöförfatt-
ningar, identifiering och registrering av djur,
växtskyddsmedel, livsmedel, foder samt dju-
rens välbefinnande och anmälan om djursjuk-
domar.

18 b §

Stöd för jordbruksrådgivning

Jordbrukare kan av statens medel beviljas
stöd för anlitande av jordbruksrådgivningen
enligt 18 a §. Genom förordning av statsrådet
kan föreskrivas om finansiering, förfarande
för stödansökan, beviljande och utbetalning
av stöd samt om stödbeloppet.

18 c §

Godkännande av rådgivare och behörighe-
villkor för rådgivare

Godkännande av rådgivningsorganisatio-
ner och rådgivare söks skriftligt hos jord- och
skogsbruksministeriet, som fattar beslut om

godkännande för högst tre år i sänder. Villkor
för godkännande är att rådgivningsorganisa-
tionen och rådgivaren har tillräcklig sakkun-
skap med hänsyn till uppgiftens beskaffenhet
och omfattning. Rådgivningsorganisationer
och rådgivare skall dessutom uppfylla kraven
enligt 3 och 4 mom. Rådgivare handlar under
tjänsteansvar. I verksamheten tillämpas dess-
utom språklagen (423/2003), samiska spr-
åklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet och förvalt-
ningslagen (434/2003). Jord- och skogsbruks-
ministeriet skall höra Livsmedelssäkerhets-
verket innan den godkänner en rådgivnings-
organisation eller rådgivare som ger rådgiv-
ning om identifiering och registrering av djur,
växtskyddsmedel, livsmedel, foder eller dju-
rens välbefinnande och anmälan om djursjuk-
domar.
Jord- och skogsbruksministeriet kan åter-

kalla godkännandet, om rådgivningsorgani-
sationen eller rådgivaren inte uppfyller vill-
koren för godkännande eller om denna annars
kan anses vara olämplig för sin uppgift på
grund av allvarliga eller återkommande för-
summelser eller fel i förfarandet. Innan
ministeriet återkallar ett godkännande skall
det ge organisationen eller rådgivaren en
skriftlig anmärkning samt höra organisatio-
nen eller rådgivaren.
Rådgivaren skall ha sådan utbildning på

minst institutnivå eller annan motsvarande
utbildning som är lämplig med tanke på det
sakkomplex som rådgivningen gäller samt
minst ett års arbetslivserfarenhet inom bran-
schen i fråga. Av särskilda skäl kan avvikelse
göras från utbildningskravet och som rådgi-
vare även godkännas en person med motsva-
rande kunskaper och färdigheter och lång
arbetslivserfarenhet. Rådgivaren skall dess-
utom ha erfarenhet av rådgivning.
Rådgivare skall med godkänt resultat av-

lägga ett prov som arrangeras av jord- och
skogsbruksministeriet. Rådgivningsorganisa-
tionen eller rådgivaren skall dessutom före-
lägga jord- och skogsbruksministeriet en
skriftlig verksamhetsplan för rådgivningen.
Genom förordning av statsrådet kan utfär-

das närmare bestämmelser om förfarandet för
godkännande av rådgivningsorganisationer
och rådgivare, förfarandet för återkallande av
godkännande, innehållet i provet för rådgi-
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vare och hur provet genomförs samt vad som
skall ingå i verksamhetsplanen för rådgiv-
ningen.

18 d §

Rådgivningsregister

Jord- och skogsbrukministeriet för ett
rådgivningsregister, i vilket införs nödvän-
diga identifikations- och kontaktuppgifter om
rådgivningsorganisationerna, rådgivarna och
de deltagande jordbrukarna i det system för
jordbruksrådgivning som avses i artikel 13 i
förordningen om gårdsstöd, jordbrukarnas
respons på rådgivningsorganisationerna och
rådgivarna samt andra uppgifter som behövs
för genomförande och uppföljning av rådgiv-
ningen. Rådgivningsorganisationer och råd-
givare kan efter godkännande föras in i
rådgivningsregistret för högst tre år i sänder.
Utöver den registeransvarige har jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central och kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter rätt att använda registret. Livs-
medelssäkerhetsverket och arbetskrafts- och
näringscentralernas landsbygdsavdelningar
har rätt att få uppgifter ur registret genom en
teknisk uppkoppling. Innan uppgifter ges ut
genom en teknisk uppkoppling skall den som
begär uppgifterna visa att uppgifterna skyd-
das.

På offentlighet för, utlämnande av och
avgifter för utlämnande av uppgifter ur
rådgivningsregistret tillämpas i övrigt lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
och på behandlingen av personuppgifter
personuppgiftslagen. Uppgifter om jordbru-
karens respons på jordbruksrådgivningen
lämnas dock ut endast utan personuppgifter
om den som gett responsen och endast till
statliga och kommunala myndigheter för
skötseln av uppgifter som föreskrivs i lag eller
i Europeiska gemenskapens bestämmelser, till
den rådgivare eller rådgivningsorganisation
som fått responsen och till den rådgivnings-
organisation inom vilken den rådgivare som
fått responsen är anställd.
Uppgifterna förvaras i registret tio år efter

utgången av det kalenderår då rådgivningen
tillhandahölls.

19 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan när-
mare bestämmelser utfärdas om administre-
ringen av stödrättighetsregistret.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 26 juli 2006.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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