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Verotukiraportoinnin ohjausryhmän aloituskokous
Aika

12.2.2019 klo 13-15

Paikka

Nh Snellmanni, Valtioneuvoston linna

Osallistujat

Sandell Merja (pj), Björk Artturi, Laitila Jussi, Laukkanen Marita, Oksanen Jenni,
Pukander Fransiska, Tamminen Veliarvo, Varjonen-Ollus Reetta, Kiviluoto Jussi,
Kjellberg Filip, Taipalus Merja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.

2.

Esittäytyminen
Ohjausryhmä esittäytyi. Sovittiin, että ohjausryhmän kokouksiin voi osallistua
myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

3.

Ohjausryhmän toimeksianto
Todettiin, että ryhmän tehtäviin kuuluu verotukiraportoinnin ohjauksen lisäksi
päättää verotukien normilaskennan muutoksista ja uusien verotukien
laskentaperiaatteista. Keskustelun pohjalta todetut ja sovitut asiat tarkemmin
liitteessä.

4.

VTV:n raportti ”Veromuutosten ja verotukien vaikutusarvioinnit” ja sen edellyttämät toimet
Keskusteltiin raportista, sen pohjalta todetut ja sovitut asiat tarkemmin liitteessä.

5.

Muut esille tulevat asiat ja seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää ennen pääsiäistä.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.
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Ohjausryhmän aloituskokouksessa 12.2.2019 todettua ja sovittua:
-

-

VTV:n verotukien vaikutusarviointia koskevassa tarkastusraportissa ehdotetut toimet
o Verotukien kattava luokittelu samoin kuin tulostavoitteen asettaminen sekä vaikutusten
arviointi ja seuranta kaikille verotuille todettiin haastavaksi tukien erilaisuuden ja
erillismitallisuuden takia. Empiiristä arviointia on tehty joistakin tuista. Näiden jatkaminen
on kannatettavaa siltä osin kuin mahdollista.
o VM:n syksyisin julkaiseman verotukilistauksen tietosisältöä parannetaan hyödyntämällä
listauksen vapaa teksti -kenttää nykyistä kattavammin. Työssä hyödynnetään
yritystukikartoituksissa jo tehtyjä aineistoja. Lisätään maininta verotuen liittymisestä tulon
tai kulun ajalliseen kohdistamiseen. Listaan linkitetään mahdolliset tutkimushankkeet.
Valmistelu kuluvan vuoden syyskuussa julkaistavaa listausta varten aloitetaan heti veroosaston ekonomistiryhmässä. Myös budjettikirjan verotukien raportointitapaa mietitään.
o Ryhmässä pohditaan myöhemmin, missä laajuudessa verotukien systemaattinen läpikäynti
(normilaskenta) olisi tarpeen. Viimeisin systemaattinen kartoitus on tehty vuonna 2009
(VATT).
Ryhmän työskentelytapa
o Päätökset verotukilaskennan normilaskennan muutoksista/uusien verotukien
laskentaperiaatteista tehdään asiantuntijoiden valmistelemien esitysten perusteella.
Esitysmuistiot jaetaan ryhmälle viimeistään viikkoa ennen kokousta.
o Esitysmuistiot ja ryhmän päätökset ovat julkisia, ne dokumentoidaan ja kootaan yhteen
paikkaan linkitettynä VATT 2009 raporttiin.

