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Enligt sändlista  

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL ÄNDRING AV RUBRIK OCH 1 §  I STATS-
RÅDETS FÖRORDNING OM DEN ANDEL AV VEIKKAUS AB:S AVKASTNING SOM ANVÄNDS 
FÖR FRÄMJANDE AV HÄSTUPPFÖDNING OCH HÄSTSPORT 

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade för-
slag. Tiden för att lämna utlåtanden är bara en vecka lång. Detta i syfte att man ville säkers-
ställa att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlåtandena ska inlämnas senast 25.9.2020 
i första hand per e-post till adressen kirjaamo@ mmm.fi eller per brev till Jord- och skogs-
bruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. 

Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar 
att informera om möjligheten att ge utlåtanden. Ministeriets begäran om utlåtande och till det 
hörande material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html. 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form. 

Tilläggsuppgifter angående förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02 
951 62347,  juha.vanhatalo@mmm.fi samt konsultativ tjänsteman Tauno Junttila 02 951 62290 
tauno.junttila@mmm.fi . 

Avdelningschef, överdirektör  Minna-Mari Kaila 

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 

BILAGOR: Utkast till statsrådets förordning om ändring av rubrik och 1 §  i statsrådets förordning om den 
andel av Veikkaus ab:s avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport        
Promemoria om utkastet till förordning  

SÄNDLISTA finansministeriet   
 Naturresursinstitutet (Luke) 
Kommunförbundet 
Finlands Hippos rf 
Finlands Ryttarförbund rf 
Suomen Irlannincobyhdistys ry 
Eestin raskaat vetohevoset ry 
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Suomenratsut ry 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Pro Agria Keskusten Liitto ry   
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund 
Veikkaus Ab      
regionala travbanor 
 

  
Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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Statsrådets förordning om ändring av rubrik och 1 §  i statsrådets förordning om 
den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som används för främjande av hästuppföd-
ning och hästsport     UTKAST 

I enlighet med statsrådets beslut, 

ändras i statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som används för främ-
jande av hästuppfödning och hästsport (14/2017) förordningens rubrik och 1 § som följer:  

 

Statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska använ-
das för främjande av hästuppfödning och hästsport och om andra medel som i stats-
budgeten anvisas för detta ändamål 

 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna förordning tillämpas när understöd beviljas för främjande av hästuppfödning och hästsport av 
den avkastning som avses i 17 § 3 punkten i lotterilagen (1047/2001) och av andra medel som i stats-
budgeten anvisas för ändamålet. 
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JORD‐ OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET                 Promemoria                             Bilaga 1 
      UTKAST 
 
UTKASTET TILL ÄNDRING AV RUBRIK OCH 1 §  I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM DEN 
ANDEL AV VEIKKAUS AB:S AVKASTNING SOM ANVÄNDS FÖR FRÄMJANDE AV HÄSTUPP-
FÖDNING OCH HÄSTSPORT 
 
1 Allmänt 
En ändring av lotterilagen (1047/2001) den 1 januari 2017 ändrade praxisen enligt den tidigare lotterilagen, 
enligt vilken största delen av avkastningen av totospel styrdes som Fintoto Oy:s avkastning direkt till häst-
branschen för att främja hästuppfödning och hästsport i enlighet med lotterilagen. Enligt ändringen i lotterila-
gen tas den del av Veikkaus Ab:s avkastning (4 procent) som är avsedd för hästbranschen årligen in i stats-
budgeten. Penningspelsbolaget redovisar avkastningen till jord- och skogsbruksministeriet för utdelning i en-
lighet med statsunderstödslagen som understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport. De viktigaste 
stödåtgärderna är uppfödningsstöd till hästuppfödare och hästägare samt stödjandet av travbanor och utveckl-
ingsverksamheten inom branschen för att säkerställa dels det nationella tävlingsutbudet, dels en tillräcklig 
nivå på priserna. 
I den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 föreslås i beslutsdelen under moment 30.10.54 (Främjande 
av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet) ett nytt användningsändamål 
för anslaget som gör det möjligt att betala statsunderstöd för hästuppfödning och hästsport även med andra 
anslag som anvisas under momentet än av Veikkaus Ab:s avkastning på det sätt som bestäms särskilt senare. 
Ändringen behövs eftersom Veikkaus Ab:s avkastning av penningspel har minskat. Detta har en direkt inver-
kan på jord- och skogsbruksministeriets möjligheter att bevilja understöd för främjande av hästuppfödning och 
hästsport. Till skillnad från andra ministerier som delar ut tippningsvinstmedel har jord- och skogsbruksmi-
nisteriet inga buffertpengar som kan användas till understöden. 
Europeiska kommissionen har godkänt stödformen SA.46556 (2016/N) för främjande av hästuppfödning och 
hästsport på det sätt som föreskrivs med stöd av lotterilagen och statsunderstödslagen. Avsikten är att stöden 
huvudsakligen ska beviljas i enlighet med ett eventuellt statligt stöd som godkänts av kommissionen, delvis 
som stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis-stöd, och delvis som stöd som inte har betraktats som stat-
ligt stöd. 
 
2 Förordningens innehåll 
I förordningen föreslås bestämmelser om ändring av förordningens namn så att det bättre beskriver källan till 
de pengar som beviljas, vilken alltså också kan vara en annan än den andel som delas ut av Veikkaus Ab:s av-
kastning. Dessutom ändras tillämpningsområdet så att det möjliggör beviljande av statsunderstöd också av 
andra medel som i statsbudgeten anvisas för främjande av hästuppfödning och hästsport. Även på andra an-
slag än de som beviljas av avkastningen av penningspel under momentet tillämpas vad som i 17 c § och 20 § i 
lotterilagen föreskrivs om den andel av avkastningen av penningspelsverksamheten som är avsedd för främ-
jande av hästuppfödning och hästsport enligt 17 § i lotterilagen. På detta sätt tillämpas statsunderstödslagen på 
beviljande, utbetalning och användning av alla poster i enlighet med budgeten. 
Förordningen avses träda i kraft den xx xxx 2020. 
 
3 Ekonomiska konsekvenser 
Syftet med förslaget är att göra det möjligt att bevilja statsunderstöd också av andra medel än de som årligen 
anvisas i statsbudgeten för främjande av hästuppfödning och hästsport som en andel av Veikkaus Ab:s avkast-
ning. Under moment 30.10.54 (Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penning-
spelsverksamhet) i statsbudgeten har 2020 anvisats medel för ett stöd på sammanlagt 40,09 miljoner euro för 
hästuppfödning och hästsport. Motsvarande inkomster som fås i form av avkastning i enlighet med lotterila-
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gen intäktsförs under moment 12.30.20 (Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penning-
spelsverksamheten), under vilket det i budgeten för 2020 beräknas inflyta 40,50 miljoner euro. Den årliga pre-
liminära utdelningsplanen för användningen av Veikkaus Ab:s avkastning till beviljande av statsunderstöd för 
främjande av hästuppfödning och hästsport har behandlats vid statsrådets finansutskotts möte innan ministe-
riet fattat beslut om beviljande. Ändringen behövs eftersom Veikkaus Ab:s avkastning av penningspel har 
sjunkit och det beräknade inflödet av inkomster inte kommer att nås. Det sammanlagda beloppet av de i 1 § 
avsedda andra medlen än de som avses i lotterilagen 2020 är x miljoner euro, vilket har budgeterats under mo-
mentet i statens femte tilläggsbudget (xxx). 
 
4. Remiss 
Utkastet till förordning har sänts på remiss till finansministeriet, Naturresursinstitutet (Luke), Kommunförbun-
det, Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund rf, Suomen Irlannincobyhdistys ry, Eestin raskaat vetohevoset 
ry, Suomenratsut ry,  Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK, Svenska Lantbruksproducen-
ternas centralförbund SLC, ProAgria Keskusten Liitto ry, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf, 
Veikkaus Ab och regionala travbanor. Tiden för att lämna utlåtanden var bara en vecka lång. Av de inkomna 
remissyttrandena...  

 


