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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning 
och hästsport 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att det med anledning av de föreslagna ändringarna i lotterilagen stiftas en ny 
lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport. I den gällande lotterilagen föreskrivs det om 
understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport så att 4 procent av Veikkaus Ab:s avkastning ska 
användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Avsikten är ändå att för verksamhet som finansieras av 
Veikkaus Ab:s avkastning ta i bruk en ny finansieringsmodell som har beretts i parlamentariskt samarbete. 
Enligt den nya modellen ska verksamheterna finansieras med allmänna budgetmedel inom utgiftsramen från 
och med ingången av 2024. Med anledning av den nya finansieringsmodellen slopas de i lotterilagen 
specificerade användningsändamålen för Veikkaus Ab:s avkastning och fördelningen av finansieringen för 
olika ändamål. I fortsättningen tas Veikkaus Ab:s avkastning in som allmänna medel i statsbudgeten för att 
användas för budgetenliga ändamål.  

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen innehåller ett förslag enligt vilket 
bestämmelserna om ändamålen för vilka Veikkaus Ab:s avkastning ska användas, upptagande av avkastningen 
i statsbudgeten och redovisningen av avkastningen ändras så att de överensstämmer med den nya 
finansieringsmodellen. Dessutom upphävs i lotterilagen bland annat bestämmelserna om beslut om 
fördelningen av Veikkaus Ab:s avkastning och om statsunderstöd. 

I lagen om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport föreskrivs om finansiering och stödtagare 
av det understöd som beviljas för ändamålet och om vilka ändamål understöd kan beviljas för. I lagen ingår 
dessutom bestämmelser om tillämpningen av både statsunderstödslagen och reglerna om statligt stöd på de 
understöd som beviljas. 

Propositionen hänför sig till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen och avses 
bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. 

  



Lag 

om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas när understöd enligt prövning beviljas för främjande av hästuppfödning och hästsport. 
 

2 §  

Finansiering 

Understöd kan beviljas inom ramen för det anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. 
Av det anslag i statsbudgeten som anvisas för ändamål enligt denna lag anvisas minst 95 procent till 

centralorganisationen för travsport och hästuppfödning och dess medlemssammanslutningar. 
 

3 §  

Understödstagare 

Understöd kan beviljas centralorganisationen för travsport och hästuppfödning, centralorganisationen för 
ridsportsorganisationer och centralorganisationernas medlemssammanslutningar samt kommuner. 
 

4 §  

Verksamhet som understöds 

Understöd kan beviljas för verksamhet som hänför sig till hästtävlingar och organisering av dem, främjande 
av hästuppfödning, utveckling av hästbranschen, rådgivning och utbildning. Understöd kan dessutom beviljas 
för anskaffning av markområden som behövs för hästsport, anläggande och grundlig förbättring av banor och 
andra områden, uppförande och ombyggnad av byggnader samt anskaffning av och underhåll och 
hyreskostnader för materiel, maskiner och anordningar. 

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om den verksamhet som understöds, 
understödsobjekt, förutsättningar för att få understöd, godtagbara kostnader och det maximala 
understödsbeloppet. 
 

5 §  

Tillämpning av statsunderstödslagen 

På understöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i statsunderstödslagen behöver inte ett avtal som avses i 7 § 3 mom. 

i statsunderstödslagen ingås, om hästens ägare genom centralorganisationen för travsport och hästuppfödning 
beviljas stöd för främjande av hästuppfödning. 

Jord- och skogsbruksministeriet är statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. 
 

6 §  

Tillämpning av reglerna om statligt stöd 

Bestämmelser om förutsättningarna för och begränsning av det understöd som beviljas som statligt stöd 
enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns i Europeiska unionens lagstiftning. 

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om tillämpningen av reglerna om statligt 
stöd på det understöd som avses i denna lag. 
 

7 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 


