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Vastaus kirjalliseen kysymykseen suomenhevoslajin säilyttämisen tukemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Leena Meren /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 723/2020 vp:
Mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä ainutlaatuisen suomenhevosrodun
säilyttämiseksi ja suunnitellaanko varsarahan palauttamista kasvattajien työn tukemiseksi?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hevosen rooli yhteiskunnassamme on muuttunut merkittävästi vuosikymmenten kuluessa. Tänä
päivänä merkittävä osa hevosistamme on raviurheilukäytössä. Vilkas kilpailutoiminta on osaltaan
mahdollistanut hevostaloudessamme tapahtuneen myönteisen kehityksen.
Niin meillä kuin muuallakin Euroopassa iso osa hevoskasvatuksesta tapahtuu pienissä yksiköissä. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi pyritään monesti kasvatuksen rinnalla harjoittamaan myös jotain muuta hevostalouteen liittyvää kuten valmennustoimintaa tai hoitohevosten
pitoa.
Hevosalan suora ja välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä ja voi yrittäjyyden, erityisesti
kasvatustoiminnan edellytysten parantuessa vielä kasvaakin. Koska hevoskasvatus luo pohjan
koko hevosalan kehittämiselle, on äärimmäisen tärkeää, että alan toimintaedellytykset kyetään
turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä keskeinen rooli on rahapelitoiminnasta hevosalalle ohjautuvilla tuotoilla. Euroopan komissio on 3.1.2017 hyväksynyt valtiontuen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen 5 vuodeksi (SA.46556, 2016/N).
Hallitusohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla maatalouteen liittyvää monimuotoisuutta vahvistetaan. Yhtenä toimenpiteenä on alkuperäisten kotieläinrotujen monimuotoisuuden ylläpito.
Eläingeenivarojen turvaamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset toimenpiteet sisältyvät Suomen
maa-, metsä- ja kalatalouden kansalliseen geenivaraohjelmaan. Hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on suunnata rahoitusta mm. kotimaisten eläinrotujen kuten suomenhevonen, erityispiirteitä analysoivaan ja monimuotoisuutta vahvistavaan tutkimukseen
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Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä hevosalan selvityksessä (Hevostalousselvitys 2018)
on koostettu toimenpide-ehdotukset hevostalouden edistämiseksi sekä hevosalan yleisten toimintaedellytysten, alan yritysten kilpailukyvyn ja hevosten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Selvityksessä tuodaan esille alan pääasialliset kehittämiskohteet. Selvityksessä on kiinnitetty huomiota myös suomenhevosen erityisasemaan ja sen vahvistamiseen.
Selvitystyön johdosta mm. suomenhevosille suunnattavia palkintoja on korotettu. Tämä näkyy
erityisesti Kuninkuusravien palkintotasossa, mikä on vuosittain merkittävin suomenhevosille
suunnattu tapahtuma. Kuninkuusravien järjestämistä suomenhevosille tuetaan merkittävällä toimintatuella vuosittain ja tuen taso nykyisellään on vastaava kuin lämminveristen kansainvälisissä suurkilpailuissa. Tämän lisäksi rahapelituotoista maksettavilla kasvatustuilla on iso merkitys kasvatustoiminnan jatkuvuuden kannalta. Viimeisten astutustilastojen tiedot osoittavat, että
suomenhevosten varsotus on poikkeusoloista huolimatta säilymässä edellisvuoden tasolla. Kasvatustuki pyritään suuntaamaan mahdollisimman tasapuolisesti eri rotujen kesken. Kuninkuusraveista maksetaan kuitenkin ylimääräinen kasvattajapalkinto. Lisäksi osana kasvatustukea suomenhevosille myönnetään palkintoja monimuotoisuuden ylläpitämiseksi työmestaruuskilpailujen kautta. Osana maatalouden ympäristötukea suomenhevosille on myönnetty myös alkuperäisroduille tarkoitettua tukea. Tarkoituksena on, että tukijärjestelmä jatkuisi siirtymäkaudella ja
myös seuraavalla ohjelmakaudella.
Kasvatustukijärjestelmää on edellä mainitun selvityksen mukaisesti pyritty selkeyttämään. Juuri
uudistetun järjestelmän saama vastaanotto suomenhevosten kasvattajien keskuudessa näyttää
vuoden 2020 astutustilastojen valossa hyvältä. Kokonaan uudentyyppisiä tukimuotoja ei ole
suunnitteilla. Suunnittelussa on otettava huomioon myös EU:n valtiontukisäännöt.
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