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1. Taustaa 
 

Suomen autokannan päästöt ovat viime vuosikymmenen aikana vähentyneet, mutta uusin vähäpäästöi-

nen teknologia yleistyy autokannassa hitaasti. Yleistymiseen hitauteen ovat vaikuttaneet autokannan 

yleisesti hidas uusiutuminen, vähäpäästöisten autojen kalliimmat hankintahinnat ja tarjolla olevien vä-

häpäästöisten automallien pieni valikoima. Viime vuosien aikana vähäpäästöisiä malleja on tullut mark-

kinoille paljon, mutta ensirekisteröinneistä niiden osuus on edelleen suhteellisen pieni. Taulukossa 1 on 

esitetty henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröintien määrä käyttövoimittain sekä eri käyttövoimien 

osuus kaikista ensirekisteröidyistä autoista vuosina 2014–2015. Vuonna 2015 vaihtoehtoisia polttoai-

neita käyttävien henkilöautojen osuus on hieman kasvanut ja vuonna 2015 se oli 3,4 prosenttia. Suurin 

osa näistä ajoneuvoista on kuitenkin vielä perinteisiä hybridiautoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat yli 

80 g/km. 

 

Taulukko 1. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen ensirekisteröinnit vuosina 2014–2015. 

(Trafi, Tilastokeskus) 

Henkilöautot 2014 2015 

määrä osuus ensi-
rekisteröin-

neistä 

määrä osuus ensi-re-
kisteröinneistä 

Sähköautot täyssähköautot 183 0,17 % 243 0,22 % 

ladattavat hybridiautot 262 0,25 % 415 0,38 % 

yhteensä 445 0,42 % 658 0,60 % 

Muut hybridiautot  
(ei latausominaisuutta) 

yhteensä 1 787 1,68 % 2 846 2,62 % 

Polttomoottoriautot bensiinikäyttöiset 62 592 58,92 % 66 353 60,98 % 

dieselkäyttöiset 41 289 38,87 % 38 797 35,66 % 

maakaasukäyttöiset 123 0,12 % 158 0,15 % 

yhteensä 104 004 97,90 % 105 308 96,78 % 

Kaikki henkilöautot yhteensä 106 236 100,00 % 108 812 100,00 % 

Pakettiautot 2014 2015 

määrä osuus ensi-
rekisteröin-

neistä 

määrä osuus ensi-re-
kisteröinneistä 

Sähköautot täyssähköautot 20 0,19 % 43 0,38 % 

ladattavat hybridiautot 0 0,00 % 1 0,01 % 

yhteensä 20 0,19 % 44 0,39 % 

Muut hybridiautot  
(ei latausominaisuutta) 

yhteensä 10 0,09 % 12 0,11 % 

Polttomoottoriautot bensiinikäyttöiset 94 0,89 % 103 0,90 % 

dieselkäyttöiset 10 496 98,82 % 11 263 98,56 % 

maakaasukäyttöiset 1 0,01 % 6 0,05 % 

yhteensä 10 591 99,72 % 11 372 99,51 % 

Kaikki pakettiautot yhteensä 10 621 100,00 % 11 428 100,00 % 
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Erittäin vähäpäästöiset autot (päästöt alle 50 g/km) ovat vielä keskimäärin selvästi muita autoja kalliim-

pia. Vaikka autoverotus suosii vähäpäästöisiä autoja, alle 80 g/km päästötason autojen keskihinta on 

noin 10 000–20 000 euroa keskimääräistä korkeampi (kuva 1). Korkeampi hinta johtuu vähäpäästöisten 

autojen pienemmistä tuotantosarjoista sekä niissä käytettävien akkujen korkeasta hinnasta. Lisäksi hyb-

riditeknologiaa hyödyntävissä autoissa on kaksi voimansiirtojärjestelmää, mikä nostaa ajoneuvon tuo-

tantokustannuksia perinteiseen polttomoottoriautoon nähden. Tällä hetkellä autonvalmistajat joutuvat 

myymään vähäpäästöistä kalustoa huomattavasti pienemmällä katteella kuin perinteisiä polttomootto-

riautoja täyttääkseen EU:n asettamat päästötavoitteet vuodelle 2020. Tästä huolimatta erittäin vähä-

päästöisten autojen hinta on vielä korkea erityisesti kotitalouksien autohankintoja ajatellen. 

 

 

Kuva 1. Vuoden 2016 alussa tarjolla olevien henkilöautojen verollinen listahinta suhteessa auton käyt-

tövoimaan ja hiilidioksidipäästöihin. (Autotietokanta, Autotuojat ry.) 

 

Hinnan lisäksi kuluttajien intoa hankkia uutta tekniikkaa edustava auto jarruttaa epätietoisuus auton 

huolto- ja käyttökustannuksista sekä auton jälleenmyyntiarvon säilymisestä. Koska nykyinen sähkö- ja 

kaasuautokanta on pieni, lataus- ja huoltoverkosto ei vielä ole kovin kattava ja autojen jälkimarkkinoista 

on vasta vähän kokemuksia. (van der Steen ym. 2014) 

Autokannan ominaisuuksien ja uudistumisen kannalta erittäin tärkeä tekijä on työsuhdeautojen talou-

dellinen ohjaus. Koska autojen hankintahinta ja käyttökustannukset ovat Suomessa suhteellisen korkeat, 

työsuhdeautot ovat suosittu kanava auton hankintaan ja omistamiseen. Työsuhdeautoja on Suomessa 

noin 80 000 ja noin kaksi kolmasosaa niistä on leasingautoja. Noin kolmannes uutena ensirekiste-

röidyistä henkilöautoista on yritysten omistamia tai muuten työsuhdekäytössä. Työsuhdeautot ovat 
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luonteva kanava uuden kalliimman ajoneuvotekniikan yleistymiseen, sillä työsuhdeauton käyttäjän ei 

tarvitse uuden auton hankintapäätöstä tehdessään pohtia auton jälleenmyyntiarvon säilymistä ja jälki-

markkinaa samalla tavoin kuin yksittäisen kotitalouden. Työsuhdeautot ovat tyypillisesti keskimääräistä 

uutta autoa kalliimpia ja niiden varustetaso on keskimääräistä parempi. Työsuhdeautojen keskimääräi-

nen käyttöikä on noin 3 vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille käytettyinä autoina. 

Monilla yrityksillä on jo tällä hetkellä yritysautoja koskevia ympäristötavoitteisiin ja yhteiskuntavastuul-

lisuuteen sidottuja tavoitteita, jotka liittyvät päästöihin ja energiatehokkuuteen. Työsuhdeautojen vero-

tusarvon määrittely ohjaa selvästi työsuhdeautojen valintaa, joten työsuhdeautokanta muodostaa luon-

taisen taloudelliseen ohjaukseen hyvin soveltuvan mekanismin vähäpäästöisten autojen lisäämiseen au-

tokannassa.  

2. Kokemuksia vähäpäästöisten autojen taloudellisista kannusteista 
 

Monissa EU-maissa on viime vuosina otettu käyttöön erilaisia vähäpäästöisten autojen hankintaa tuke-

via taloudellisia kannusteita, jotta erittäin vähäpäästöisten autojen yleistymistä voitaisiin edistää. Kan-

nusteet liittyvät usein auton hankintaan liittyvään verohuojennukseen tai edullisempiin käyttömaksui-

hin. Insentiivien tavoitteena on ollut kaventaa uutta tekniikkaa edustavien autojen ja perinteisten mark-

kinoilla olevien polttomoottoriautojen hintaeroa siten, että uusi tekniikka olisi yksittäisille kuluttajille 

taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto. Jotta kalliimpien vähäpäästöisten vaihtoehtoisia polttoaineita 

hyödyntävien ajoneuvojen yleistymistä voitaisiin nopeuttaa, vähäpäästöistä tekniikkaa on välttämä-

töntä tukea taloudellisesti, kunnes ajoneuvojen markkinaosuus on riittävä. Yhteiskunnan tuki ja kysyn-

tää ohjaavat taloudelliset kannusteet vähentävät markkinoilletulovaiheessa vaihtoehtoisen tekniikan ta-

loudellisia riskejä kuluttajien näkökulmasta. (Figenbaum 2015)  

 

Kuvassa 2 on esitetty vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävien autojen osuus kaikista ensirekisteröin-

neistä eri EU-maissa. Muun muassa Norjassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Ranskassa on otettu 2010-lu-

vulla käyttöön vähäpäästöisten autojen autoveroon liittyviä verohuojennuksia. (ACEA 2016b) 

 

Työsuhdeautot ovat monissa EU-maissa yleisiä ja niiden osuus ensirekisteröinneistä on suuri. Erityisesti 

sähköautoissa yritysautojen osuus on erittäin suuri, sillä suurin osa sähköautoista on hankintahinnaltaan 

selvästi perinteistä bensiini- tai dieselautoja korkeampi. (Mock & Yang 2014) Vähäpäästöisiä työsuhde-

autoja suositaan verokannustein Euroopassa muun muassa, Alankomaissa ja Belgiassa, Iso-Britanniassa, 

Norjassa ja Ruotsissa (Harding 2014). 
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Kuva 2. Sähköautojen (täyssähköautot ja ladattavat hybridit) osuus kaikista henkilöautojen ensirekiste-

röinneistä Euroopan eri maissa vuonna 2015. (ACEA 2016a) 

 

2.1 Alankomaat 

 

Alankomaissa hiilidioksidipäästöt vaikuttavat työsuhdeautojen verotusarvoon. Työsuhdeauton verotus-

arvo on 25 % auton yleisestä vähittäismyyntihinnasta, mutta vähäpäästöisille autoille sovelletaan alem-

paa verotusarvoa. Vuosina 2015–2016 verotusarvon laskennassa sovelletaan taulukossa 2 esitettyjä ar-

voja. Vuoteen 2015 asti alle 50 g/km ajoneuvojen verotusarvo oli 0 euroa. Verotusarvoltaan ilmainen 

työsuhdeauto ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukainen ylisuuren ohjausvaikutuksen ja tuloverovaiku-

tusten vuoksi, ja nykyisin verotusarvo on pienimmillään 4 % auton vähittäismyyntiarvosta. Esimerkiksi 

vähäpäästöisen Volvo V60 PHEV:n verotusarvo on Alankomaissa työsuhdeautokäytössä 4 300 euroa 

edullisempi kuin vastaavan dieselkäyttöisen Volvo V60 -mallisen auton. (Mock & Yang 2014) 

 

Hollannissa myös autoverotus ja vuosittain perittävä ajoneuvovero on porrastettu hiilidioksidipäästöjen 

suhteen. Sähköautot (hiilidioksidipäästöt 0 g/km) on vapautettu kokonaan autoverosta ja alle 50 g/km 

päästötason autoista ei peritä ollenkaan vuosittaista ajoneuvoveroa. (ACEA 2016b) Toisaalta sekä auto-

vero että vuosittainen ajoneuvovero ovat hiilidioksidipäästöistä riippuvia, joten niiden määrä luontai-

sestikin kasvaa suhteessa hiilidioksidipäästöjen määrään. (Mock & Yang 2014) 
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Taulukko 2. Työsuhdeautojen verotusarvojen riippuvuus hiilidioksidipäästöistä Alankomaissa vuosina 

2015–2016. (ACEA 2016b) 

diesel bensiini 

0 g/km  verotusarvo 4 %  0 g/km  verotusarvo 4 % 

≤ 50 g/km  verotusarvo 7 % ≤ 50 g/km  verotusarvo 15 % 

51-82 g/km  verotusarvo 7 % 51-106 g/km  verotusarvo 21 % 

83-110 g/km  verotusarvo 7 % > 106 g/km  verotusarvo 25 % 

> 110 g/km verotusarvo 25 % 

 

 

2.2 Norja 

 

Norjassa on suhteessa asukaslukuun eniten sähkökäyttöisiä autoja. Norja aloitti jo 1990-luvulla sähkö-

autojen hankinnan tukemisen poistamalla sähköautoilta hankinnan yhteydessä maksettavan autoveron. 

Norjan valtio on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä kaikki ensirekisteröitävät autot 

ovat sähkökäyttöisiä. Vuonna 2015 noin viidennes kaikista ensirekisteröidyistä autoista oli sähkökäyttöi-

siä. Tavoitetta on tuettu taloudellisen ohjauksen keinoin ja sallimalla sähköauton käyttäjille liikkumiseen 

liittyviä etuja, kuten oikeuden käyttää joukkoliikennekaistoja (taulukko 3). Taloudellinen tuki liittyy sekä 

ajoneuvojen hankintaan että käyttöön. Kannustepolitiikan lähtökohtana on, että taloudelliset kannus-

teet voitaisiin vähittäin purkaa vuosina 2018–2025, kun hintaero sähköautotekniikan ja perinteisen polt-

tomoottoritekniikan kustannukset ovat tasaantuneet. Liikenteellisistä eduista, kuten joukkoliikennekais-

tojen käytöstä, voidaan joutua luopumaan jo aiemmin, mikäli liikenteessä olevia sähköautoja on niin 

paljon, että ne alkavat hidastaa joukkoliikenteen matka-aikoja ruuhkauttamalla joukkoliikennekaistat.  

 

Taulukko 3. Sähkökäyttöisten autojen tärkeimmät tukimuodot Norjassa (Figenbaum et al. 2015) 

 

kannuste käyttöönotto 

Verotukselliset kannusteet 

vapautus autoverosta 
vapautus arvonlisäverosta 
alennettu vuosivero 
alempi verotusarvo työsuhdeautona 

1990/1996 
2001 
1996/2004 
2000 

Suorat käyttäjille kohdennetut taloudelliset kannusteet 

vapautus tienkäyttömaksuista 
edullisemmat taksat lauttaliikenteessä 
taloudellinen tuki latausverkoston rakentamiseen 
pikalatausasemaverkoston rakentamisen tuet 

1997 
2009 
2009 
2011 

Liikenteelliset edut 

oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja 
ilmainen pysäköinti 

2003/2005 
1999 

 

Merkittävimmät taloudellisen tuen muodot liittyvät Norjassa arvonlisäveroon ja autoveroon. Uusista 

autoista maksetaan 25 prosentin arvonlisävero. Uusien autojen hankinnan yhteydessä perittävä auto-

vero lasketaan auton omamassan, moottoritehon, hiilidioksidipäästöjen ja typen oksidien päästöjen pe-

rusteella. Ladattavat hybridiautot saavat 26 % ja tavanomaiset hybridiautot 10 % vähennyksen massa- 

ja tehoperusteisesta autoverosta. Täyssähköautot, mukaan lukien polttokennoautot, on kokonaan va-

pautettu arvonlisäverosta ja autoverosta. (ACEA 2016b) 
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Norjassa työsuhdekäytössä olevat täyssähköautot saavat 50 %:n alennuksen verotusarvosta (Harding 

2014). Ladattaville hybrideille ei ole Norjassa käytössä verotusarvoon kohdistuvia alennuksia. Suurin osa 

Norjassa rekisteröidyistä sähköautoista on hankittu kotitalouksien käyttöön, vaikka myös työsuhdekäy-

tössä autoja suositaan verotuksellisesti. Vuonna 2014 noin puolet uusista autoista hankittiin yrityksiin, 

sähkökäyttöisistä autoista vastaava osuus oli noin 20 %. Näin ollen sähköautojen osalta hankintakanavat 

ja autojen kierto autokannassa poikkeavat merkittävästi perinteistä polttomoottoritekniikkaa edusta-

vista autoista. (Figenbaum et al. 2015) 

 

Sähköautojen leasingtoiminnassa sovelletaan alempaa arvonlisäverokantaa kuin muissa ajoneuvoissa. 

Lisäksi yritykset voivat saada rahoitustukea yrityskäyttöön tulevien sähköautojen hankintaan. Sähköau-

tojen käytöstä maksetaan lisäksi suurempaa verotonta matkakulukorvausta kuin polttomoottorikäyttöi-

sestä autosta. (van der Steen ym. 2014) 

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävistä autoista Norjaan on eniten rekisteröity täyssähköautoja tai la-

dattavia hybridejä, joiden osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä vuonna 2015 oli noin 22 % (noin 

33 700). Muiden hybridiautojen osuus ensirekisteröinneistä oli noin 7 % (10 800 henkilöautoa). (ACEA 

2016a) 

 

 
Kuva 3. Auto- ja arvonlisäverotuksen vaikutus eräiden automallien hintaan Norjassa vuosina 2011–

2014. (http://www.evnorway.no) 

 

Vaikka taloudelliset kannusteet ovat olleet Norjassa lähes samanlaiset vuosikymmenten ajan, sähköau-

tojen yleistyminen on alkanut merkittävästi nopeutua vasta 2010-luvulla, kun suuret autonvalmistajat 

ovat tuoneet markkinoille käyttösäteeltään kehittyneempiä ajoneuvoja, joiden käyttöominaisuudet ovat 

pitkälti samoja kuin perinteistä polttomoottoritekniikkaa edustavilla ajoneuvoilla (kuva 4). Taloudelliset 

kannusteet ovat Norjassa huomattavan suuria, ja markkinoille tulleiden ajoneuvojen valikoiman laajen-
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tuessa kysyntä on lähtenyt nopeaan kasvuun. Käyttäjille tehtyjen tutkimusten mukaan tärkeimpiä vai-

kuttimia sähköauton hankintaan ovat Norjassa olleet edullisempi hankintahinta, joka on johtunut arvon-

lisä- ja autoverottomuudesta.  (Witkamp 2015, Figenbaum et al. 2015) 

 

 
Kuva 4. Sähköautojen markkinan kehitys Norjassa. (Witkamp 2015)   

 

Norjassa kannusteet ovat tällä hetkellä hyvin suuria ja niiden purkamisen ajankohdasta ei ole täyttä var-

muutta. Kuluttajien keskuudessa vallitseekin parhaillaan epätietoisuutta siitä, miten pitkään esimerkiksi 

vapautus tiemaksuista ja oikeus joukkoliikennekaistojen käyttöön on voimassa. Norjassa on arvioitu, 

että kannustemallit ovat vähentyneen hiilidioksidipäästötonnin hinnan perusteella yhteiskunnalle hyvin 

kalliit menetettyjen verotulojen, tiemaksujen sekä pysäköintitulojen muodossa. (Holtsmark & Skonhoft 

2014) 

Vaikka Norjan kannustemallit ovat erityisesti 2010-luvulla vaikuttaneet merkittävästi sähköautojen yleis-

tymiseen, ne ovat aiheuttaneet myös markkinahäiriöitä vähäpäästöisten autojen markkinoilla. Norjaan 

on muun muassa tuotu käytettynä suuria määriä sähköautoja Ranskasta ja Saksasta. Autonvalmistajat 

joutuvat pienen kysynnän maissa tukemaan sähköautojen ensirekisteröintiä alemmilla maahantuonti-

hinnoilla. Näin ollen Norjaan on syntynyt maahantuontiketjuja, joissa edullisemman maahantuontihin-

nan takia autot on saatettu hankkia uutena Keski-Euroopan automarkkinoilta ja tuoda Norjaan edulli-

semman maahantuontihinnan takia. Lisäksi on arvioitu, että kannusteiden vähitellen alentuessa sähkö-

autojen ensirekisteröintien määrä kääntyy laskuun, koska suuri osa yksityisistä kuluttajista on hankkinut 

sähkökäyttöisen auton ensisijaisesti edullisen hinnan ja edullisten käyttökustannusten takia. (van Sloten 

2015)  
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2.3 Ranska 

 

Ranskassa otettiin vuonna 2008 käyttöön ns. bonus- ja malus-verojärjestelmä, jossa suuripäästöisen au-

ton ostaja joutuu maksamaan haittaveroa (malus) ja vähäpäästöisen auton ostaja saa ostokannusteen 

(bonus) uuden auton ensirekisteröinnin yhteydessä.  Haittaveroa maksetaan yli 130 g/km päästötason 

autoista siten, että haittavero on alimmillaan 131–135 g/km päästötason autoilla 150 euroa ja suurim-

millaan yli 201 g/km päästötason autoilla 8 000 euroa.  

 

Bonuksena maksetun ostokannusteen edellytyksenä on, että henkilöautossa pitää olla sähkömoottori ja 

polttomoottori sekä energiaa talteen ottava akku. Bonuksen suuruus päästötasolla 61–110 g/km enim-

millään 5 % auton hankintahinnasta, mutta enimmillään on 1 000–2 000 euroa päästötasosta riippuen. 

Bonus on päästötasolla 21–60 g/km 20 % auton hankintahinnasta, mutta enimmillään 4 000 euroa. Alle 

20 g/km päästötason autoilla bonus on 27 % auton hinnasta, mutta enimmillään 6 300 euroa. Auton 

arvonlisäverollinen hankintahinta sisältää sähköautoilla myös akkujen kustannukset. (ACEA 2016b) Esi-

merkiksi päästötasoon 21–51 g/km sijoittuvan Volvo V60 PHEV-henkilöautosta saatava bonus on noin 

5 000 euroa (Mock & Yang 2014). 

 

Ranskassa on lisäksi käytössä romutuspalkkio, jossa bonusta saavaan uuteen autoon saa 200 euron lisä-

bonuksen, jos uuden auton hankinnan yhteydessä romuttaa vähintään 15 vuotta vanhan auton. (ACEA 

2016b) 

 

Ranskassa työsuhdeautojen verotusarvo on suhteutettu hiilidioksidipäästöjen määrään siten, että alle 

50 g/km päästötason autot on kokonaan vapautettu verosta (taulukko 4). Kaikilla hybridiautoilla, joiden 

päästöt ovat alle 110 g/km, verotusarvo on kahden ensimmäisen käyttövuoden aikana 0. (ACEA 2016b) 

 

Taulukko 4. Työsuhdeautojen verotusarvojen riippuvuus hiilidioksidipäästöistä Ranskassa vuonna 2015. 

(ACEA 2016b) 

Hiilidioksidipäästöt (g/km) Veron määrä 
(€/CO2-gramma) 

<=50 0 

>50 and <=100 2 

>100 and ≤120 4 

>120 and ≤140 5,5 

>140 and ≤ 160 11,5 

>160 and ≤ 200 18 

>200 and ≤ 250 21,7 

>250 27 

 

2.4 Ruotsi 

 

Ruotsi on vuodesta 2012 tukenut uuden erittäin vähäpäästöisen auton ostoa hankintakannustimella (Su-

permiljöbilspremie). Kannustin oli vuosina 2012–2015 40 000 kruunua alle 50 g/km päästötason auton 

hankinnassa. Vuoden 2016 alusta tuki pienennettiin 20 000 kruunuun ladattavien hybridien hankin-

nassa, täyssähköautojen on edelleen 40 000 kruunua. Hankintaan kohdennettu tuki on määritelty erilli-

senä valtion avustuksena, johon ovat oikeutettuja myös yritykset. Yritykset saavat kannustetta 35 % hin-

taerosta, joka muodostuu vähäpäästöisen automallin ja vastaavan bensiini- ja dieselkäyttöisen auton 
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hintaerosta, enimmäisrajana on kuitenkin 20 000/40 000 kruunua. Hankintakannuste on ollut budjetissa 

määritelty avustus, jonka kysyntä on ollut huomattavasti ennakoitua suurempi. Budjettia on useana 

vuonna jouduttu nostamaan kysynnän kasvun takia. Erittäin vähäpäästöisten autojen kannusteisiin on 

vuodelle 2016 budjetoitu 309 miljoonaa kruunua. (Transportstyrelsen 2015) 

 

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot ovat Ruotsissa vuodesta 2009 asti saaneet viiden vuoden ajaksi va-

pautuksen vuotuisesta ajoneuvoverosta. Vapautus vuosittaisesta ajoneuvoverosta koskee sekä kotita-

louksia että yrityksiä auton ostajina ja se koskee henkilöautojen lisäksi pakettiautoja ja pienoislinja-au-

toja (alle 3,5 tonnia). Jos hiilidioksidipäästöt eivät ylitä alla esitettyä arvoa, auto luokitellaan ympäris-

töystävälliseksi ja se saa viideksi vuodeksi vapautuksen vuosittaisesta ajoneuvoverosta (ACEA 2016b): 

 

 Bensiini-, diesel ja hybridi-ajoneuvoille (myös ladattaville) hiilidioksidipäästöjen maksimitasoksi 

on määritelty 95 g/km. Tästä tasosta vähennetään auton massaan perustuva osa, joka on 0.0457 

x (omamassa – 1372 kg). Jos näin laskemalla saatu arvo alittaa auton tyyppihyväksynnässä mi-

tatut hiilidioksidipäästöt, auto määritellään vähäpäästöiseksi. Sähköautojen ja ladattavien hyb-

ridien energiankulutus ei lisäksi saa ylittää 37 kwh/100 km, jotta se täyttäisi vähäpäästöisen au-

ton rajan. 

 Etanoli- ja kaasukäyttöisille autoille hiilidioksidipäästöjen maksimitasoksi on määritelty 150 

g/km. Tästä tasosta vähennetään auton massaan perustuva osa, joka on 0.0457 x (omamassa – 

1372 kg). Jos näin laskemalla saatu arvo alittaa auton tyyppihyväksynnässä mitatut hiilidioksidi-

päästöt, auto määritellään vähäpäästöiseksi. 

 

Ruotsissa työsuhdeautojen verotusarvon määrittäminen perustuu auton arvoon ja yksityisajona ajettu-

jen kilometrien määrän. Sähkökäyttöiset autot, ladattavat hybridit ja kaasukäyttöiset autot ovat vuo-

desta 2012 asti verotusarvon määrittämiseen liittyvän vähennyksen. Täyssähköautoille, ladattaville hyb-

rideille ja kaasuautoille verotusarvon laskennassa käytetään vastaavan diesel- tai bensiinikäyttöisen au-

ton uushankinta-arvoa. Lisäksi toistaiseksi on ollut voimassa ylimääräinen 40 %:n alennus (maksimissaan 

16 000 kruunua) verotusarvosta suhteessa vastaavan diesel- tai bensiinikäyttöisen auton verotusarvoon. 

Väliaikainen 40 %:n lisähuojennus on poistumassa vuoden 2016 jälkeen, mutta myös vuoden 2016 jäl-

keen näiden ajoneuvojen uusihankintahinnan määrittäminen pohjautuu vastaavan bensiini- tai diesel-

käyttöisen mallin hintaan. 

 

Ruotsin hallitus valmistelee laajempaa vähäpäästöisten autojen hankintakannustinta korvaavaa uusien 

autojen ensirekisteröintiä koskevaa bonus-malus-järjestelmää, joka otettaisiin käyttöön vuoden 2018 

alussa. Uudessa valmisteilla olevassa mallissa suuripäästöisiltä autoilta kerättäisiin kolmen ensimmäisen 

käyttövuoden aikana hiilidioksidipäästöihin perustuva korotettu ajoneuvovero, joka käytettäisiin vähä-

päästöisten autojen hankintakannusteisiin. Näin voitaisiin verotuksellisesti kompensoida lähtöhinnal-

taan kalliimpien erittäin vähäpäästöisten autojen ja hinnaltaan edullisten perinteisten polttomoottori-

autojen hintaeroa. (SOU 2016) 

 

Malus-osa kerättäisiin vuosittaisesta ajoneuvoverosta ja bonus-osa muokattaisiin nykyisestä asetuk-

sesta, joka koskee vähäpäästöisten autojen suosimista (2011:1590, supermiljöbilspremie). Kannusteen 

nimi olisi ”supermiljöbilsbonus”. Samalla luovuttaisiin vähäpäästöisten autojen saamasta viiden vuoden 

vapautuksesta vuosittaisesta ajoneuvoverosta. (SOU 2016) 
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Uuden vähäpäästöisten autojen hankintakannusteen suuruus olisi yksityishenkilöille 60 000 kruunua au-

toille, joiden liikenteen aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km. Kannuste on 45 000 kruunua päästöta-

solla < 35 g/km ja 35 000 kruunua päästötasolla 35–50 g/km. Yrityksille rajat ja summat ovat muilta osin 

samat, mutta bonus on rajoitettu enimmillään 35 prosenttiin hinnanerosta ostettavan automallin ja sitä 

eniten muistuttavan bensiini- tai dieselkäyttöisen auton hinnasta. Lisäksi bonuksen suuruus saa olla yk-

sityishenkilöillä tai yrityksillä enintään 25 prosenttia hankintahinnasta. (SOU 2016) 

 

Malus-osa muodostettaisiin korottamalla ajoneuvoveroa kolmen ensimmäisen käyttövuoden ajaksi. 

Bensiini- ja dieselautoilla malus-maksuun sisällytetään hiilidioksidipäästöistä riippuva verokomponentti, 

joka lisää veroa 80 kruunua jokaista hiilidioksidigrammaa kohti 95 g/km tason ylittävältä päästömää-

rältä. Kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen tämä verokomponentti laskee 22 kruunuun hiilidioksi-

digrammaa kohti.  Niille ajoneuvoille, joissa voidaan hyödyntää myös muita vaihtoehtoisia polttoaineita, 

malus-komponentti on 11 kruunua jokaista hiilidioksidigrammaa kohti 95 g/km tason ylittävältä päästö-

määrältä koko ajoneuvon liikenteessä oloajan. (SOU 2016) 

 

Niiltä dieselajoneuvoilta, jotka alittavat Euro 6 -rajan, poistettaisiin ajoneuvoveroon lisätty erillinen ym-

päristövero. Jo käytössä olevien autojen ajoneuvoveroon ehdotetaan samalla monia muutoksia. Hiilidi-

oksidipäästörajaa, jonka yli menevän osan osalta peritään korkeampaa veroa, laskettaisiin 111 gram-

masta/km 95 grammaan/km. Verotasot säilyisivät ennallaan. Bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen ajo-

neuvovero on päästörajan ylittävältä osalta 22 kruunua/hiilidioksidigramma ja vaihtoehtoisia polttoai-

neita hyödyntävillä autoilla 11 kruunua/hiilidioksidigramma. 

 

Keskimääräisen ajoneuvoveron on kolmen ensimmäisen vuoden aikana arvioitu kasvavan malus-kom-

ponentin takia ilman kokonaispainokorjausta 800 kruunusta 3 050 kruunuun bensiinikäyttöisillä autoilla 

ja 2 350 kruunusta 6 850 kruunuun dieselkäyttöisillä autoilla. Keskimääräisen henkilöauton ajoneuvo-

vero on nykytasoon nähden 2,8 kertaa korkeampi kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Pakettiautoilla 

keskimääräinen ajoneuvovero kasvaisi kolmen ensimmäisen vuoden ajaksi 4 400 kruunusta 13 250 kruu-

nuun ilman kokonaispainokorjausta. Koska ajan mittaan bonusta saavien ajoneuvojen määrä kasvaa ja 

malus-lisää maksavien ajoneuvojen määrä vähenee, malus-verotuotot vähenevät ja bonuksena makse-

tut verotuet kasvavat. Korotettu malus-vero kattaisi alustavan arvion mukaan korkeintaan neljän vuo-

den aikaiset bonus-kannusteet. (SOU 2016) 

 

2.5 Saksa 

 

Saksassa on tällä hetkellä liikennekäytössä noin 55 000 sähköautoa, joista 33 000 on hybridiajoneuvoja 

ja 19 000 täyssähköautoja. Virallisena tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä sähköautoja olisi 

liikenteessä 1 000 000. (Bundesregierung 2016) 

 

Saksassa sähköautot on vapautettu 10 ensimmäisen käyttövuoden aikana vuosittaisesta ajoneuvove-

rosta. Ajoneuvovero on porrastettu hiilidioksidipäästöjen määrään. (ACEA 2016b) 

 

Saksassa vuonna 2012 noin 62 % henkilöautoista rekisteröitiin yritysten käyttöön. Tilastot kattavat myös 

autoliikkeiden omistukseen lyhytaikaisesti rekisteröidyt autot, mutta autoliikkeiden rekisteröinnit huo-

mioon ottaenkin työsuhdeautojen osuus on korkea. (Mock & Yang 2014) 
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Työsuhdeautoja verotetaan tuloverotuksessa auton arvon ja työmatkan pituuden perusteella. Verotus-

arvo on 1 % hinnastohinnasta, johon lisätään kuukausitasolla 0,03 %/km hinnastohinnasta työmatkan 

pituuden mukaan. Yhden prosentin sijasta voidaan käyttää myös todellisia ajopäiväkirjaan perustuvia 

kustannuksia. Sähköautoille käytetään 1 prosentin säännöstä poikkeavaa laskentatapaa, jonka tavoit-

teena on vähentää kalliimman hankintahinnan takia luontaisesti korkeampaa verotusarvoa, joka heiken-

täisi sähköautojen houkuttelevuutta työsuhdeautoina. (ACEA 2016b) 

 

Saksan hallitus päätti huhtikuussa 2016 sähköautojen ostohyvityksestä ja latausverkoston rakentamis-

tuesta. Hallitus ja autoteollisuus jakavat puoliksi noin 1,2 miljardin euron sähköautojen oston tukemi-

seen kohdennetun tuen. Lisäksi hallitus tukee latausverkoston rakentamista noin 300 miljoonalla eu-

rolla. (Bundesregierung 2016) 

 

Täyssähköautoon tukea voi saada 4 000 euroa ja ladattavan hybridiauton hankintaan 3 000 euroa. Tukea 

voivat saada yksityishenkilöt tai yritykset. Tuki on rajattu siten, että sitä voi saada ainoastaan autoihin, 

joiden myyntihinta on enimmillään 60 000 euroa. Ostoon oikeutettua tukea jaetaan enintään vuoden 

2019 loppuun asti, jos määrärahaa riittää vuoteen 2019 asti. Tuen on arvioitu riittävän noin 400 000 

sähköauton hankintaan. (Bundesregierung 2016) 

 

Autonvalmistajista Volkswagen, Daimler, BMW, Renault ja Nissan ovat sitoutuneet maksamaan puolet 

ostotuesta. Myös muut autonvalmistajat voivat liittyä mukaan tukipakettiin, jolloin ostohyvityksen saa 

myös näiden autonvalmistajien automalleista. (Bundesregierung 2016) 

3. Suomessa sovellettavaksi ehdotettu malli 
 

Suomessa erittäin vähäpäästöisten autojen kannustemallit olisi mielekästä rakentaa siten, että ne suo-

sisivat erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä työsuhdekäytössä. Työsuhdeautojen markkina 

olisi luonteva portti autokannan päästöjen vähentämiseen, sillä työsuhdeautojen osuus kaikista ensire-

kisteröidyistä autoista on noin kolmannes. Hiilidioksidipäästöjen määrään porrastetun verotusarvon 

avulla voitaisiin ohjata työsuhdeautojen valikoitumista erittäin vähäpäästöisten autojen suuntaan, mikä 

nopeuttaisi selvästi hiilidioksidipäästöiltään alle 50 g/km päästötason autojen yleistymistä. Verotusar-

von laskennallinen kytkeytyminen hiilidioksidipäästöihin tukisi luontevasti jo nyt hiilidioksidipäästöjen 

määrään sidottua auto- ja ajoneuvoverotusta. 

 

Ehdotetussa mallissa verotusarvoa alennettaisiin niillä autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 

80 g/km. Täyssähköautoilla, joiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km, verotusarvoa alen-

nettaisiin 80 %. Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin 1 % jokaista hiilidioksidigrammaa kohti, 

jolloin yli 80 g/km päästötason autot eivät olisi alennuksen piirissä (kuva 5). 

 

Verotusarvon laskennallinen alentaminen koskisi nykyisessä mallitarjonnassa pääosin täyssähköautoja 

ja ladattavia hybridiautoja. Taulukossa 5 on esitetty esimerkkinä joidenkin alle 80 g/km päästötason au-

tojen hintaesimerkkejä ja verotusarvoja työsuhdekäytössä nykyisin ja ehdotetussa veromallissa. Koska 

sähköautojen käyttökustannukset ovat hyvin edulliset ja niitä on käytännössä kotona ladattaessa mah-

dotonta kohdentaa työnantajan maksettavaksi, on todennäköistä, että sähköautojen työsuhdekäyttäjät 

valitsevat vapaan autoedun sijasta käyttöedun. Taulukon 5 esimerkkiautoilla käyttöedun verotusarvo-

huojennus on täyssähköautoilla keskimäärin 597 euroa/kk ja ladattavilla hybrideillä keskimäärin 275 eu-

roa/kk.  
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Kuva 5. Työsuhdeauton verotusarvo eri päästötasolla. Hiilidioksidipäästöllä 0 g/km verotusarvon olisi 

20 % laskennallisesta verotusarvosta ja siitä ylöspäin alennus pienenisi 1 %:lla jokaista 1 g/km kohti.  

 

Taulukko 5. Esimerkkejä joidenkin vähäpäästöisten ja erittäin vähäpäästöisten autojen verotusarvoista 

(autojen hinnat: Autotietokanta, Autotuojat ry; verotusarvo nykyisin: Verohallinto).  

 hiilidiok-
sidipääs-

töt 
[g/km] 

verol-
linen 
hinta 
[€] 

verotusarvo  
nykyisin 
(€/kk) 

verotusarvo uudessa  
mallissa 
(€/kk) 

käyttö-
etu 

vapaa 
etu 

käyttö-
etu 

vapaa 
etu 

Nissan Leaf Visia 0 35 041 545 710 109 142 

Volkswagen e-up! 0 28 925 455 620 91 124 

Mercedes Benz electric drive 250 e 0 44 493 675 840 135 168 

Hyundai ix 35 Fuel Cell 0 71 155 1 045 1 210 209 242 

Tesla Model S 70 0 83 155 1 215 1 380 243 276 

Volkswagen Golf GTE Plug-In Hybrid 35 40 557 625 790 344 435 

Audi A3 Sportback Business Sport 
1,4 TFSI e-tron S tronic 

37 42 205 645 810 368 462 

Volkswagen Passat Variant GTE 
Plug-In Hybrid 160 kW (218 hv) 

37 48 499 735 900 419 513 

Mitsubishi, Outlander PHEV, In-
tense Business 4WD 5P 

42 46 990 715 880 443 546 

BMW, 3-sarja, F30 Sedan 330e A 
Business 

44 46 876 705 870 451 557 

Volvo V60 D6 AWD plug in hybrid 48 63 502 945 1 110 643 755 

Toyota Prius PHEV Premium 49 47 350 715 880 493 607 

Toyota Prius Life 70 34 981 545 710 491 639 

Toyota Yaris 1,5 Hybrid Business 75 20 998 345 510 328 485 
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Verotulojen muutosta on arvioitu esimerkinomaisten autojen verotusarvojen perusteella olettamalla, 

että huojennuksen piiriin tulevat työsuhdeautot saisivat keskimäärin 300 €/kk verotettavan tulon vä-

hennyksen autoa kohti. Alankomaiden esimerkin mukaisesti vähäpäästöisten työsuhdeautojen osuuden 

voidaan Suomessa arvioida kasvavan noin 3 000–5 000 ajoneuvoon. Osa näistä autoista olisi kokonaan 

uusia työsuhdeautoja, sillä verotusarvon alentaminen lisäisi merkittävästi työsuhdeauton houkuttele-

vuutta. Koska todelliset kulut työnantajalle olisivat kuitenkin suurin piirtein verotusarvon mukaiset, 

kaikki työnantajat eivät luonnollisesti voisi tarjota vähäpäästöistä autoa työsuhdeautovaihtoehtona, 

vaikka sen laskennallinen verotusarvo työntekijälle jäisikin pieneksi. Vertailun lähtökohtana on, että jos 

työantaja tarjoaisi työntekijälle esimerkiksi verotusarvoltaan 700 euroa/kk maksavan autoedun, jatkossa 

uusi veromalli suosisi hankkimaan saman hintaluokan auton vähäpäästöisenä, koska työntekijä säästäisi 

tällöin tuloverossa alemmaksi tulkitun verotusarvon takia. 

 

Veromenetyksiä on arvioitu olettamalla, että veromuutos siirtäisi 3 000–4 000 vähäpäästöistä työsuh-

deautoa aiempaa edullisempaan veroluokkaan siten, että neljäsosa näistä autoista olisi täyssähköautoja 

ja kolme neljäosaa ladattavia hybridiautoja. Tällöin verotusarvojen alennusten määräksi ensimmäisen 

vuoden aikana saataisiin 13–17 miljoonaa euroa. Jos työsuhdeauton käyttöaika olisi kolme vuotta, 

summa kertautuisi 39–51 miljoonaan euroon. 

 

Valtion tuloveroasteikon marginaalivero on 21,5 % tuloluokissa 39 100 – 70 300 €/v, mikä tullee keski-

määrin sovellettavaksi työsuhdeautojen käyttäjien kohdalla. Muiden tulosidonnaisten verojen kohdalla 

keskimääräinen marginaalivero on likimain sama, mahdollisesti vähän suurempi. Näin valtion verotulo-

menetys jäisi ehdotuksen toteutuessa 8–11 miljoonaan euroon vuodessa. Kuntien verotulot alenisivat 

hieman vähemmän.  

 

Vähäpäästöisten autojen verotusarvon alentaminen on kustannustehokkaampi tapa tukea vähäpääs-

töisten autojen edistämistä kuin suora tuki autojen hankintaan. Suorana valtion tukena valtion tulove-

rokertymän pienenemistä vastaavalla summalla voitaisiin tukea vähäpäästöisten autojen hankintaa noin 

2 000 eurolla, jolloin vähäpäästöisten autojen hinnat alenisivat keskimäärin 4 %. Hankintakannusteena 

verotusarvon aleneminen on selvästi houkuttelevampi kuin 4 %:n hinnanalennus. Lisäksi valtion anta-

mana ostoon liittyvänä avustuksena etu olisi hankala toteuttaa ja sisältäisi budjettirajoituksen tuomia 

rahoitusriskejä. 

 

Suomeen ehdotettu kannustemalli noudattaa EU:n yleisohjeita vähäpäästöisten ajoneuvojen taloudel-

listen kannusteiden suunnittelusta, sillä se on kokonaisuudessaan tekniikkaneutraali ja suhteutettu hii-

lidioksidipäästöihin lineaarisesti, jolloin ei synny soveltamista hankaloittavia portaittaisia rajoja. Se suosii 

EU-suositusten mukaisesti erityisesti erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja alentamalla niiden verotusarvoa 

20–70 %:iin tavanomaisesta verotusarvosta. (EU Commission 2013) 

 

Vähäpäästöisten autojen yleistymistä voitaisiin lisäksi tukea Ruotsin ja Saksan mallin mukaista vapaut-

tamalla erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot vuosittaisesta ajoneuvoverosta väliaikaisesti, esimerkiksi 3–5 

vuodeksi. Koska ajoneuvoveron perusvero on erittäin vähäpäästöisillä ajoneuvoilla pieni, se ei merkittä-

västi vähentäisi valtion verotuloja. 
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