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Jakelussa mainitut   

 

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA HEVOSKASVATUKSEN 
JA HEVOSURHEILUN EDISTÄMISEEN KÄYTETTÄVÄSTÄ OSUUDESTA VEIKKAUS OY:N 
TUOTOSTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN NIMIKKEEN JA 1 §:N MUUTTAMI-
SESTA 

     

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnok-
sista. Lausuntoaika on lyhennetty yhteen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. Lausun-
not pyydetään toimittamaan viimeistään 25.9.2020 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kir-
jaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL-
TIONEUVOSTO.  

 Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomah-
 dollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsä- 
 talousministeriö kotisivuilla; http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html. 
 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347,  juha.vanha-
talo@mmm.fi sekä neuvotteleva virkamies Tauno Junttila 02 951 62290, tauno.junt-
tila@mmm.fi . 

 

 
Osastopäällikkö,      
 ylijohtaja   Minna-Mari Kaila 

 
 
Neuvotteleva virkamies  Juha Vanhatalo 
 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä 
osuudesta veikkaus oy:n tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muut-
tamisesta          
Muistioluonnos 

 
JAKELU       valtiovarainministeriö 
 Luonnonvarakeskus (LUKE) 

Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Hippos ry 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
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Suomen Irlannincobyhdistys ry 
Eestin raskaat vetohevoset ry 
Suomenratsut ry 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 
ProAgria Keskusten Liitto ry 
ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf 
Veikkaus Ab 
alueraviradat 

     

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. 
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Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettä-
västä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen nimik-
keen ja 1 §:n muuttamisesta   LUONNOS 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  

muutetaan  hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n 
tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) nimike ja 1 § seuraavasti: 

 

Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettä-
västä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta ja muista valtion talousarviossa tähän tar-
koitukseen osoitettavista määrärahoista 

 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä avustuksia arpajaislain (1047/2001) 17 §:n 3 kohdassa tar-
koitetusta tuotosta ja muista valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettavista määrärahoista 
hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ              Muistio                               Liite 1 
                         LUONNOS 
 
 
 
VALTIONEUVOSTON ASETUS HEVOSKASVATUKSEN JA HEVOSURHEILUN EDISTÄMI-
SEEN KÄYTETTÄVÄSTÄ OSUUDESTA VEIKKAUS OY:N TUOTOSTA ANNETUN VALTIONEU-
VOSTON ASETUKSEN NIMIKKEEN JA 1 §:N MUUTTAMISESTA 
    
 
1 Yleistä 
 
Arpajaislain (1047/2001) muutos 1.1.2017 muutti aiemmin voimassa olleen arpajaislain mukaista käytäntöä, 
jossa pääosa totopeleistä muodostuvista tuotoista ohjattiin Fintoto Oy:n tuottoina suoraan hevosalalle käytettä-
väksi arpajaislain mukaisesti hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Arpajaislain muutoksen mu-
kaan hevosalalle tarkoitettu osa Veikkaus Oy:n tuotosta (neljä prosenttia) otetaan vuosittain valtion talousarvi-
oon. Rahapeliyhtiö tilittää tuoton maa- ja metsätalousministeriölle jaettavaksi valtionavustuslain mukaisesti 
avustuksina hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tärkeimpiä tukitoimia ovat hevoskasvattajille 
ja -omistajille suunnattava kasvatustuki sekä raviratojen ja alan kehitystoiminnan tukeminen toisaalta valta-
kunnallisen kilpailutarjonnan, että riittävän palkintotason turvaamiseksi. 
 
Vuoden 2020 viidennessä lisätalousarvioesityksessä esitetään momentin 30.10.54 (Rahapelitoiminnan tuotolla 
rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen) osalta lisättäväksi tämän momentin tarkoituk-
seen osoitettavien määrärahojen osalta lisättäväksi muutos, joka mahdollistaa hevoskasvatuksen ja hevosur-
heilun valtionavustusten maksamisen Veikkaus Oy:n tuloutuksen lisäksi muulla momentille osoitettavalla 
määrärahalla siten kuin myöhemmin erikseen päätetään. Muutos on tarpeen, koska Veikkaus Oy:n rahapeli-
tuotot ovat alentuneet. Tällä on suora vaikutus Maa- ja metsätalousministeriön mahdollisuuksiin myöntää 
avustuksia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole muista 
veikkausvoittovaroja jakavista ministeriöistä poiketen puskurirahaa, jota voitaisiin käyttää avustusten maksa-
miseen. 
 
Euroopan komissio on hyväksynyt SA.46556 (2016/N) -valtiontuen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edis-
tämiseen siten kuin siitä säädetään arpajaislain ja valtionavustuslain nojalla. Avustukset on pääosin tarkoitus 
myöntää mahdollisen komission hyväksymän valtiontuen sallimalla tavalla, osittain vähämerkityksisenä nk. 
de minimis –tukena ja eräiltä osin avustuksena, jota ei ole katsottu valtiontueksi. 
 
 
2 Asetuksen sisältö 
 
Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi asetuksen nimekkeen muuttamisesta niin, että se kuvaa paremmin 
myönnettävän rahan lähdettä, joka olisi siis myös muu kuin Veikkaus Oy:n tuotosta jaettu osuus. Lisäksi muu-
tettaisiin soveltamisalaa niin, että sillä mahdollistettaisiin valtionavustuksen myöntäminen myös muista val-
tion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettavista varoista hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämi-
seen. Myös muuhun kuin rahapelituotto-osuudesta momentilta myönnettävään määrärahaan sovellettaisiin 
mitä arpajaislain 17 c § ja 20 §:ssä säädetään 17 §:ssä säädetystä rahapelitoiminnan tuottojen hevoskasvatuk-
sen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotto-osuudesta. Näin kaikkien erien talousarvion mukaiseen 
myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia. 
 
Voimaantulo. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan xx.x.2020. 
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3 Taloudelliset vaikutukset 
 
Ehdotuksella on tarkoitus mahdollistaa valtionavustuksen myöntäminen myös muista määrärahoista kuin 
niistä, jotka osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käy-
tettäväksi osuudeksi Veikkaus oy:n tuotosta. Valtion talousarvion momentilla 30.10.54 (Hevostalouden edistä-
minen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla) on vuonna 
2020 osoitettu varat yhteensä 40,09 miljoonan euron suuruiseen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun tukeen. 
Vastaavat Arpajaislain tuotto-osuutena saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.20 (Hevoskasvatuksen ja 
hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta) jolle vuoden 2020 talousarviossa on 
arvioitu kertyvän 40,50 miljoonaa euroa. Vuosittainen alustava jakosuunnitelma Veikkaus oy:n tuoton käyttä-
misestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämiseen on 
käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnossa ennen ministeriön myöntöpäätösten tekemistä. 
Muutos on tarpeen, koska Veikkaus Oy:n rahapelituotot ovat alentuneet, eikä tuloarviokertymä tule pitämään 
paikkaansa. Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen, muiden kuin arpajaislain mukaisten määrärahojen yhteismäärä 
vuonna 2020 on x milj. euroa ja se on budjetoitu valtion viidennen lisätalousarvion momentille (xxx). 
 
4 Lausunnot 
 
Asetusehdotuksesta on pyydetty lausuntoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Luonnonvarakeskusta, Suomen Kuntaliitosta, Suomen Hippos 
ry:stä, Veikkaus Oy:stä, Suomen Ratsastajainliitto ry:stä, Suomen Irlannincobyhdistys ry:stä, Eestin raskaat 
vetohevoset ry:stä, Suomen Ratsastajainliitto ry:stä, Suomenratsut ry:stä, Suomen Islanninhevosyhdistys 
ry:stä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:stä, Svenska Lantbruksproducenternas centralför-
bund SLC r.f.:stä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:stä, ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund ry:stä 
sekä maakuntaraviradoilta. Lausuntoaika lyhennettiin yhteen viikkoon maksuaikataulujen varmistamiseksi. 
Saaduista lausunnoista.. 
 
 

 

 

 

 

 


