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Valtioneuvosto asetti 28.9.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi. Huomioon otetaan työ- ja elinkeinoministeriön aiemmat selvitykset yritystuista mukaan lukien verotuet sekä muu käytettävissä oleva tutkimustieto. Työssä arvioidaan myös kansainvälisessä
kilpailussa olevien toimialojen asemaa. Tiekartan tulisi olla yhteisesti hyväksytty pitkän aikavälin
suunnitelma, jossa yritystukijärjestelmää kehitetään selkeämmäksi, paremmin yritysten uudistumista
ja tuottavuutta edistäväksi sekä valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi huomioiden
energia- ja ilmastostrategian tavoitteet.
Työ toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä tekee esityksen supistettavista
nykyisistä tuista 15.12.2017 mennessä. Tähän esitykseen pohjautuen työryhmä esittää toisessa
vaiheessa yleiset periaatteet, miten näin luotua liikkumatilaa kohdennetaan uudelleen yritystukijärjestelmän kehittämiseksi. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vaiheittain vuosina 2019–2023.
Yritystukityöryhmän tehtävänä on laatia yhteinen tiekartta, jolla yritystukijärjestelmän painopistettä
siirretään yritysten ja elinkeinojen pitkän aikavälin tuottavuutta edistävään suuntaan. Muutos tulisi
toteuttaa asteittain pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin tuottavuutta edistäviä yritystukia ovat tuet,
jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisempiä
tuotantotapoja ja -välineitä. Tuilla voi kuitenkin olla myös muita yhteiskunnallisia tavoitteita, jotka
otetaan huomioon työryhmän työssä. Yritystukien uudistamisessa tulee pyrkiä kilpailuvääristymien
vähentämiseen. Työryhmän huomioi esityksissään myös kansainvälisen kilpailutilanteen.
Yritystukien perusteluna on tiettyjen tavoitteiden edistäminen. Tietyn tavoitteen edistämisessä tulisi
miettiä eri instrumenttien tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta laajasti ja vasta viimeisenä keinona tulisi harkita yritystuen käyttöönottoa. Yritystukien uudistamisen tiekartan laatimisen
yhteydessä tulee arvioida muita vaihtoehtoisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi tuen jatkamisen
sijaan. TEM:n aiemmassa yritystukiselvityksessä linjattiin, että yritystukien vaikuttavuuden arviointia
ja tutkimustulosten hyödyntämistä tulee kehittää ja tukien arviointiin tulee varata riittävät resurssit.
Työryhmä voi nostaa esiin mahdollisia tietopuutteita ja tehdä suosituksia niiden korjaamiseksi.
Työryhmän tarkasteluun kuuluvat laajasti kaikki yritys- ja elinkeinotuet, mukaan lukien verotuet.
Työnsä avuksi työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita.
Työryhmän toimikausi on 1.10.2017 – 28.2.2018.
Linkki virkamiesselvitykseen:
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yritystukien-virkamiesselvitys-hyva-pohja-budjettiriiheentahtaavalle-jatkotyolle

