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Romutuspalkkiokokeilu 
• 1.7.-31.12.2015 järjestetyssä romutuspalkkiokokeilussa auton ostaja sai 1 500 euron 

alennuksen uuden auton hinnasta, jos hän romutti samaan aikaan omistamansa 
henkilöauton 

• palkkiosta 1 000 euroa maksoi valtio (Trafin kautta) ja 500 euroa autoala 
• lakisääteinen kokeilu 

– uuden auton hiilidioksidipäästöt maksimissaan 120 g/km 
– palkkio rajattiin henkilöautoihin ja yksityishenkilöihin 
 

• romutuspalkkiokokeilun tavoitteena oli  
– edistää autokannan uudistumista 
– vähentää ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta 
– lisätä kierrätykseen päätyvien vanhojen autojen määrää 

• kokeiluun varattiin aluksi valtion talousarviossa 3 miljoonaa euroa 
• 3 000 auton raja täyttyi jo elokuussa ja eduskunta hyväksyi 5 miljoonan 

lisämäärärahan lokakuussa 
• koko 8 miljoonan euron määräraha käytettiin loppuun marraskuussa  
• seurantatutkimuksen tulokset perustuvat ajoneuvoliikennerekisteristä ja 

Tilastokeskuksen tausta-aineistoista poimittuihin tilastotietoihin ja romutuspalkkion 
hyödyntäneille lähetettyyn kyselytutkimukseen 
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Romutuspalkkiokokeilun tärkeimpiä tuloksia 

• kokeilun tuottamat verotulot 
– valtiolle kertyi kokeilun aikana myydyistä uusista autoista noin 
       28,4 miljoonaa euroa autoverotuloja ja 27,5 miljoonaa euroa  
       arvonlisäverotuloja 
– arviolta 17,0 milj. euroa autoverotuloa ja 16,5 milj. euroa  
       arvonlisäverotuloa on peräisin autoista, joita ei olisi ilman  
       kokeilua hankittu 

• romutuspalkkion hyödyntäjät 
– noin 60 % ei olisi romuttanut autoaan ja hankkinut tilalle uutta autoa ilman romutuspalkkiota 
– auton ostaneiden keski-ikä on muita auton ostajia alempi ja joukossa on enemmän naisia ja pienituloisia 

kuin uusien autojen ostajissa keskimäärin 
– noin 40 % romutuspalkkion hyödyntäneistä osti ensimmäistä kertaa elämässään uuden auton 

• uudet palkkiolla hankitut autot 
– hiilidioksidipäästöt 107 g/km, kun kaikilla uusilla autoilla päästöt olivat keskimäärin 122 g/km 
– selvästi enemmän pienikokoisia (B-segmentin) autoja kuin uusissa autoissa keskimäärin 

• romutuspalkkiokokeilussa romutetut autot 
– keski-ikä noin 18,6 vuotta – noin 2,5 vuotta keskimääräistä romutusikää alempi  
– 70 % romutetuista autoista liikennekäytössä olleita - keskimääräinen ajosuorite edellisenä vuonna noin      

12 800 km 
– noin 80 % kokeilun yhteydessä romutetuista autoista oli ostajan tai hänen perhe- tai ystäväpiirinsä 

omistuksessa ennen romutusta 
– vain noin 10 % romutetuista autoista olisi päätynyt romutukseen ilman kokeilua 

 

verokertymä  autovero arvonlisävero yhteensä 

kaikki romutus-
palkkiolla ostetut 
autot 

28,4 milj. €  27,5 milj. €  56,0 milj. € 

autot, joita ei olisi 
ostettu uutena 
ilman kokeilua 

17,0 milj. € 16,5 milj. € 33,6 milj. €  
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Suurin osa romutuspalkkion hyödyntäjistä ei 
olisi hankkinut uutta autoa ilman palkkiota 
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Noin 60 prosenttia romutuspalkkion hyödyntäneistä olisi ilman kokeilua päätynyt käytetyn auton 
ostoon.  
 
Vain joka kymmenes romutuspalkkion hyödyntäneistä olisi varmasti ostanut uuden auton ilman 
romutuspalkkiotakin. 
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Noin 40 prosenttia romutuspalkkion hyödyntäneistä ei ole koskaan aiemmin hankkinut uutta 
autoa. 
 
Romutuspalkkiolla uuden auton ostaneiden keskitulot olivat selvästi alemmat kuin muilla uuden 
auton ostaneilla. 
 
Romutuspalkkion hyödyntäneet olivat keskimäärin nuorempia kuin muut uuden auton ostajat. 

Romutuspalkkion hyödyntäneiden uuden auton ostajat 
eroavat selvästi muista uuden auton ostajista 
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Kuinka monta kertaa olet aikaisemmin hankkinut
uuden auton?

Kuinka monta kertaa olet aikaisemmin hankkinut
käytetyn auton?

En koskaan 1-2 kertaa 3-4 kertaa 5-10 kertaa Yli 10 kertaa



Romutuspalkkiokokeilu lisäsi selvästi 
ensirekisteröintejä erityisesti marras-tammikuussa 
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• vuonna 2015 rekisteröitiin noin 2,4 % enemmän uusia autoja kuin vuonna 2014 
• romutuspalkkion vaikutus ensirekisteröintien kasvuun on selvästi havaittavissa koko kokeilun ajan 
• erityisesti heinäkuun sekä marras- ja joulukuun rekisteröintimäärät olisivat ilman romutuspalkkiota 

jääneet selvästi alemmaksi ilman romutuspalkkiokokeilua 
• osa romutuspalkkiolla hankituista autoista on rekisteröity vasta vuoden 2016 puolella, sillä uusien 

tehdastilattujen henkilöautojen toimitusaika voi olla 3–6 kuukautta 
• romutuspalkkiolla ostettujen autojen osuus ensirekisteröinneistä oli suurimmillaan elokuussa ja loka-

marraskuussa, jolloin se oli noin 15 % kaikista ensirekisteröinneistä 

ensirekisteröintimäärien kehitys 

Trafi, Tilastokeskus 
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Romutettujen henkilöautojen määrän on kasvanut 
kokeilun aikana selvästi 

• vuosina 2013–2014 romutettiin 57 000–58 000 henkilöautoa 
• vuonna 2015 romutettiin enemmän autoja kuin koskaan aiemmin tilastoinnin aikana 
• vuonna 2015 romutettujen henkilöautojen määrä oli noin 61 900 eli noin 4 000 henkilöautoa (7 %) 

suurempi kuin edellisenä vuonna 
• kokeilun aikana (heinäkuu-joulukuu) henkilöautoja romutettiin noin 17 % enemmän kuin vuoden 2014 

heinä-joulukuussa – kasvua viime vuoteen nähden noin 5 400 autoa  
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Trafi, romutuspoistot 



Suurin osa romutuspalkkiolla hankituista 
autoista kuuluu B-segmenttiin 
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muut samaan aikaan ensirekisteröidyt henkilöautot romutuspalkkiolla hankitut henkilöautot



Romutuspalkkiolla hankitut autot ovat 
selvästi keskivertoa vähäpäästöisempiä 
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Romutuspalkkiolle asetettiin laissa päästöraja, 
jonka mukaan uuden auton hiilidioksidipäästöt 
saivat olla enintään 120 g/km. 
 
Lähes 30 % romutuspalkkion hyödyntäjistä olisi 
ilman palkkion asettamia rajoituksia valinnut 
suuripäästöisemmän auton. 

uusien autojen hiilidioksidipäästöt 

romutus-
palkkiolla 
hankitut 

autot 

1/2015-
12/2015 

ensirekiste-
röidyt autot, 

joissa ei 
käytetty 

romutus-
palkkiota 
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Romutuspalkkiokokeilussa vahvisti vähäpäästöisten 
autojen kysyntää 

Kokeilu vahvisti erityisesti 100–110 g/km päästötason autojen markkinaosuuden kasvua.  
 
Myös 90–100 g/km päästötason autojen osuus on romutuspalkkiokokeilun yhteydessä 
ensirekisteröityjen autojen keskuudessa huomattavan suuri.  
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Romutuspalkkiokokeilun yhteydessä ensirekisteröityjen henkilöautojen sekä vuosina 2013–2015 ensirekisteröityjen 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen jakauma (g/km) päästöjakauma. (Trafi, ajoneuvoliikennerekisteri) 
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Omistitko romutetun auton ennen 
kokeilun alkua? 

Jos ostit auton kokeilua varten, mistä hankit 
romutettavan auton? 

Romutuspalkkiokokeilussa romutetun auton alkuperä 
Noin 40 % vastaajista hankki romuauton kokeilua varten.  
 
Romuauton palkkiota varten hankkineista yli puolet on ostanut sen 
perheenjäseneltä, ystävältä tai tuttavalta. Suuri osa romuautojen omistajasiirroista 
on ollut perhepiirin sisäisiä ja usein sellaisia, joilla perhepiirin vanhin auto on 
ohjattu romutukseen. 

Autoliikkeest
ä; 25% Ystävältä, 

perheenjäse
neltä tai 

tuttavalta; 
53% 

Netistä; 20% 

Muualta; 2% 

ei 
43 % 

kyllä 
57 % 



Tyytyväisyys romutuspalkkiokokeiluun 
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Lähes kaikki romutuspalkkion hyödyntäneet olivat tyytyväisiä kokeiluun. 
 

Tyytymättömyyden syynä oli yleisimmin epävarmuus palkkioon käytettävien varojen 
riittävyydestä sekä romutuspalkkion vaikutus auton hintaan auton ostotilanteessa. 
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Romutuspalkkion hyödyntäjien sanalliset palautteet kokeilusta  
(N=1 387) 
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Noin 40 prosenttia palautteesta oli 
myönteistä 

Kielteisessä palautteessa korostui 
epävarmuus määrärahan 
riittävyydestä ja tyytymättömyys 
autoliikkeiden toimintaan 
romutuspalkkion käsittelyssä. 

Kehittämisehdotuksissa toivottiin 
mm. romuautolle pidempää 
omistamisvelvoitetta ja 
päästörajan nostamista. 



Kerrassaan hyvä 
kokeilu. Vaihdoin 

romuauton tyttäreni 
kanssa, jolloin 

hänkin pääsi vähän 
parempaan 

käytettyyn autoon 
Nainen, 60 v. 

Autovalintaamme vaikutti myös liikkeen 
antama lisäalennus. Olisimme valmiita 

vaihtamaan uuteen jos kampanja toistetaan. 
Ilman kampanjaa olisimme ostaneet käytetyn, 

vanhemman ja suurempi-päästöisen auton 
myöhemmin.  
Nainen, 27 v. 

Yleisesti kaikki sujui osaltamme hyvin. 
Saimme mummolta (85 v.) auton 

romutettavaksi. Tämä oli loistava asia, 
koska hänen ajaminen alkoi olla… 

vaarallista.  
Mies, 25 v. 

Suretti viedä Opel romutettavaksi 
mutta onneksi romuttamon mies oli 

mukava ja empatiakykyinen. Nykyinen 
kia todella kannattava investointi 

Nainen, 56 v. 

Todella toimiva. Vanhat autot saadaan pois 
liikenteestä ja uuden auton hankinnan kynnys 

laskee. Kampanja hyvä varsinkin opiskelijoille kun 
rahat vähissä. Kehittämiskohteena voisi olla 

palkkion jatkumisen tiedoksianto. Todella hankala 
arvioida koska loppuu ja tuleeko lisärahoitus. 

Suosittelisin muillekin. 
Mies, 22 v. 

Todella hyvä asia, toivottavasti tulee 
pysyvä toimintamalli. Päästörajat 

voisivat olla korkeammat. 
Mies, 54 v. 

Talouteemme, elämäntilanteeseeni 
sekä oman auton käyttötarpeeseeni 
nähden romutuspalkkiokokeilu osui 

täysin NAPPIIN. Päästöt ovat nyt 
kohdallaan. Auton käyttökulut ovat 

huomattavasti pienemmät. Uusi auto 
ja takuuta 7 vuotta. 

ELI HYVÄ, HYVÄ ja HYVÄ 
Mies, 65 v. 

Superbra ide! Själv hade jag problem 
att veta vad jag ska göra med den 
gamla bilen sälja /skrota eller vad? 

Hade funderat på att skaffa ny redan 
flera år men det bara inte blev av. Med 

skrotningspremien handlade jag 
genast. Tack! 
Nainen, 56 v. 

Sattui kohdallani juuri oikeaan aikaan. 
Pojallani oli auto, joka oli koko ajan 
rikki ja nieli rahaa, bensaa, öljyä ja 

hermoja. Saatiin pois ja sain annettua 
pieniruokaisemman ja uudemman 

auton pojalleni ja itse ostettua uuden 
kun työmatka piteni. Pojan autosta 
näin ollen oli enempi hyötyä kuin 

suuresta vaivasta korjata se, ilmoitella 
ja myydä pienellä hinnalla jos olisi 

saanut ollenkaan myytyä.  
Nainen, 55 v. 

Romutuspalkkio 
on hyvä, mutta se 
syrjii suurimpaa 
osaa turvallisista 

nelivetoisista 
autoista 

Mies, 21 v. 

Itselläni oli jo ongelmia vanhan auton kanssa. 
Olin viimeisen vuoden aikana ajanut kolmesti 

ojan puolelle koska auto oli epävakaa ja 
heittelehti hiljaisessakin nopeudessa. Auto ei 

ollut enää turvallinen. Joudun ajamaan 
metsäteitä suurimman osin. Uudessa autossa 

turvallisuus oli yksi ykkösjuttu. 
Nainen, 30 v. 

Ajatus uuden auton hankinnasta lähti 
tuosta romutuspalkkiosta. Piti romuttaa 

vanha autoni, mutta tyttäreni tuli 
raskaaksi ja hän tarvitsi auton. Joten hän 

sai minun vanhan autoni ja itse aloin 
netistä katsella halpaa romutettavaa 

autoa. Autoliike hoiti sitten asian 
puolestani, kun kerroin, ettei minulla 

olekaan enää omaa romutettavaa autoa. 
Jos romutuspalkkiota ei olisi ollut, ei 

minulla olisi nyt vähäpäästöistä elämäni 
ensimmäistä uutta autoa. Olen siitä 
kovin kiitollinen valtiolle. Kerrankin 

minäkin sain jotain avustusta. 
Nainen, 59 v. 

Aivan loistava systeemi. Romutuksen 
tilaaminen netistä todella helppoa. 

Todistus tulostettavissa sähköpostista. 
Ainoa miinus oli se, ettei auton 

romuttaja pystynyt tarkasti kertomaan 
aikaa, ei edes päivää, jolloin noutaa 

auton. Tämä siksi hankalaa, kun auto oli 
ajokäytössä loppuun asti. 

Nainen, 53 v. 

Esimerkkejä sanallisesta palautteesta 
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