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Verotukiraportoinnin ohjausryhmän 5. kokous
Aika

9.2.2021 klo 13.02-13.40

Paikka

Teams

Osallistujat

Sandell Merja (VM) (pj), Auvinen Veli (VM), Björk Artturi (VM), Grönholm Miika
(VM), Kiviluoto Jussi (VM), Kjellberg Filip (VM), Laitila Jussi (VM), Laukkanen
Marita (VATT), Oksanen Jenni (VM), Pukander Fransiska (VM), Pääkkönen Jenni
(VM), Varjonen-Ollus Reetta (VM), Taavitsainen Essi (VM) (tekn. siht.)

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Asialista hyväksyttiin. Filip Kjellberg
(VM) pyysi saada pitää esityksensä (Liite 3) liikenteen työsuhde-etujen uusista
verotuista ensimmäisenä. Annaliina Kotilaisen (VM) sijasta ryhmään osallistuu
jatkossa Jenni Pääkkönen (VM).

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 13.8.2020 kokouksesta hyväksyttiin. Kokouksessa päätettiin uusista
verotuista, joita koskevat esittelymuistiot ovat julkisia. Pöytäkirja ja esittelymuistiot
viedään sovitun mukaisesti verotukia koskeville nettisivuille
(https://vm.fi/verotuet).

3.

Uudet verotuet
Keskustelujen jälkeen todettiin esitysmuistioiden mukaisesti, että
• elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon
kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotukset (Liite 1)
• tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä tutkimusyhteistyön lisävähennys
(Liite 2)
• liikenteen työsuhde-edut (Liite 3)
muodostavat uudet verotuet ja että ne lisätään verotukilistaukseen.

4.

Verotukien raportoinnin kehittäminen VM:n verotuet-sivulla
Veli Auvinen (VM) kertoi verotukien raportoinnin kehittämisestä VM:n verotuetsivulla. Auvinen totesi, että VM:n ja VATT:n vuonna 2010 päättyneen
verotukihankkeen jälkeen VM:ssä on säännöllisesti raportoitu verotukilukuja.
Luvut ovat aiheuttaneet väärintulkintoja ja verotukilukuja on käytetty väärin eri
yhteyksissä, joihin ne eivät sovellu. Auvinen totesi, että verotukien raportoinnin
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kehittämiseksi VM:n sivuilla olevaan verotukimuistioon voidaan lisätä kaksi
saraketta, joissa kuvataan se normiverotaso, johon verotukea verrataan ja se
aineisto, jolla verotuen määrää on arvioitu. Lisäksi voidaan kehittää
talousarvioesityksen informatiivisuutta verotukien osalta. Verotukilistaus
päivitetään VM:n sivuille talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä.
5.

Muut esille tulevat asiat ja seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää tarpeen mukaan. Todettiin, että Essi
Taavitsainen (VM) on verotukiohjausryhmän uusi sihteeri ja hänelle voi laittaa
pyynnön kokouksen järjestämisestä.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Liitteet

1. Muistio kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksista
2. Muistio tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvästä tutkimusyhteistyön
lisävähennyksestä
3. Muistio liikenteen työsuhde-etujen uusista verotuista

