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Edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen merkitys
Lapissa

Edustuskulujen verovähennysoikeutta esitetään poistettavaksi kokonaan. Muutoksen seuraukset
arvioidaan vähäisiksi. Kittilän kunta vastustaa muutosta seuraavin perustein:
1. Edustuskulujen verovähennyspäätös ei suoraan merkitse 38 miljoonan euron lisätuottoa,
koska se muuttaa yritysten rahankäyttöä.
2. Vaikutukset ovat erityisen kovat Lapissa.
3. Vähennysoikeuden poistaminen vie työpaikkoja nuorilta ja naisilta.
4. Edustaminen ei ole yrityksille itsetarkoitus vaan tavoitteellista toimintaa ja osa myyntiä.
Myynnin edistämisestä ei tulisi näinä aikoina tehdä vaikeampaa, vaan pikemminkin
päinvastoin.
Veromuutos vaikuttaisi yritysten rahankäyttöön
Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus on tehnyt keväällä 2013 kyselytutkimuksen yrityksille
edustamisesta siinä tapauksessa, että esitetty lainmuutos toteutuu. Yritykset ilmoittivat vastauksina
kyselyyn, että yhtälö ei ole niin suoraviivainen kuin hallituksen ehdotuksessa on oletettu, vaan että
veromuutos vaikuttaa yritysten rahankäyttöön. Yritykset tulevat muutoksen myötä vähentämään
edustamistaan merkittävästi:
Mikäli verovähennysoikeus poistetaan, yritykset ilmoittivat vähentävänsä edustamista 40
prosentilla eli 154 miljoonalla eurolla vuodessa. Eniten yritykset ja yhteisöt vähentäisivät
kotimaisten ruoka- ja ravintolapalveluiden käyttöä, 57 miljoonaa euroa, ja Lapin seminaarimatkoja,
28 miljoonaa euroa.
Kyselyn perusteella yritykset vähentäisivät Lappiin suuntautuvia edustusmatkoja peräti 56
prosentilla. Lähes 30 prosenttia ilmoitti harkitsevansa niiden lopettamista kokonaan.
Veromuutoksen oletetut vaikutukset Lapille sekä naisten ja nuorten työpaikkoihin
Suunnitteilla oleva uudistus iskee siis erityisen kovasti Lappiin suuntautuvan matkailuun; PTT:n
arvion mukaan peräti 340 henkilötyövuoden verran. Hallituksen ottamassa ennakkokannassa
kirvelee alueellamme erityisesti se, että verovähennysoikeuden poistamisella vähennetään
erityisesti naisten ja nuorten työpaikkoja. Kun suuri osa matkailu- ja ravintola-alan töistä sekä
esimerkiksi moottorikelkka- ja huskysafarien kaltaisten ohjelmapalveluyrittäjien töistä on osaaikaisia, katoavien työpaikkojen faktinen määrä on vielä suurempi. Matalapalkka-aloilla
työskentelevien nuorten ja naisten työllistyminen muille aloille on Lapissa erittäin
epätodennäköistä, koska muita aloja ja niiden työnantajia ei kaivosta (jollainen on merkittävistä
matkailukunnissa vain Kittilässä) ja kuntaa lukuun ottamatta ole.
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PTT:n varovaistenkin arvioiden mukaan verovähennysoikeuden poistamisen johdosta
menetettäisiin 970 henkilötyövuotta matkailu- ja ravintola-alalla ilman kerrannaisvaikutuksia koko
Suomessa. Hallituksen alustavasti olettaman 38 miljoonan euron lisääntyneiden verotuottojen
sijaan verotuotot kasvaisivat siis vain 9 miljoonaa euroa, koska edustuskulujen karsiminen
vähentää yhteisöveron tuottoa ja heikentää matkailu- ja ravintolapalvelujen työllisyyttä.
Kokonaisuudessaan kotimaisten matkailu- ja ravintolapalveluiden työllisyyden arvioidaan
heikkenevän 600 – 970 henkilötyövuotta ilman välillisiä kerrannaisvaikutuksia.
Veromuutoksen oletetut vaikutukset Kittilälle
Lapin matkailukeskuksista vähennys koettelee pahimmin Kittilää, jossa sijaitsevalle Levin
matkailukeskukselle suuntautuu suuri osa yritysmatkailusta Lapissa. Kittilässä matkailutoimialan
liikevaihto välillisine vaikutuksineen on lähes puolet kaikkien yritysten yhteenlasketusta
liikevaihdosta Kittilässä. Verovähennysoikeuden poistaminen tulee vähentämään suoraan
työpaikkoja ja heikentämään kunnan mahdollisuutta järjestää palveluita asukkailleen.
Uudistuksen heijastusvaikutukset vähentänevät valtiolle tulevaa hyötyä vielä lisää: kun Lapin
matkailuyritysten kannattavuus laskee, se heikentää alan kehittämistä ja investointeja. Vaikutukset
kertautuvat monilla muilla aloilla. On tärkeää myös muistaa, että edustaminen ei 2010-luvulla ole
enää ”herrojen huvittelua” vaan ns. edustusmatkojen tavoitteena on tehdä lisää kauppaa.
Edustaminen on siis osa myyntiä, eikä sitä tulisi tällaisina taloudellisina aikoina entisestään
vaikeuttaa.
Hallitus on ollut erityisen huolissaan nuorisotyöttömyydestä, ja Suomessa on otettu käyttöön peräti
nuorisotakuu. Verovähennysoikeuden poistaminen tulee koettelemaan syrjäseudun nuoria ja
matalapalkkaisia naisia. Kittilä on harvoja Lapin kuntia, joissa väestö kasvaa ja työpaikkojen määrä
on lisääntynyt. Kittilän kunnan verotulot ovat kasvaneet vuoteen 2005 verrattuna 50%:lla, ja
työttömyysaste on kymmenessä vuodessa puolittunut. Edustuskulujen verovähennysoikeuden
poistaminen olisi kunnan elinkeinoelämälle vakava isku ja lisäisi lappilaisten nuorten ja naisten
työttömyyttä. Siksi Kittilän kunta pyytääkin kohteliaimmin, että hallitus peruu edustuskulujen
verovähennysoikeuden poistamista koskevan päätöksensä.
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