
Autoalan ilmastostrategian sekä valtion ja autoalan
Green Deal -ilmastosopimuksen tavoitteet
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Romutuspalkkiokampanjan 
satunnainen uusiminen

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen 
verotusarvon alentaminen

Autoveron vaiheittainen 
poistaminen

Kaasu- ja sähkökäyttöisten paketti-
ja kuorma-autojen hankintatuki

• nopeuttaisi autokannan 
kiertoa 3-4 vuodella

• vähentäisi CO2-päästöjä      
600 000 tonnia/v

• verotulojen kannalta 
neutraali toimenpide

Autoalan ilmastostrategia 2018
Kärkitoimenpiteet

• lisäisi sähköautojen määrää      
3 000 - 9 000 autolla vuodessa

• vähentäisi CO2-päästöjä         
50 000 tonnia/v

• vähentäisi tuloveroa 8-23 milj. 
euroa vuodessa

• poistaisi autokannasta noin       
10 000 vanhaa autoa vuosittain

• vähentäisi CO2-päästöjä 50 000 
tonnia/v

• edellyttäisi noin 12 milj. euron 
budjetin toteutusvuosinaan, tuki 
voidaan kompensoida 
kasvaneella autoverotuotolla

• lisäisi kaasuautojen määrää      
800 autolla ja sähköautojen 
määrää 600 autolla vuodessa

• vähentäisi CO2-päästöjä         
100 000 tonnia/v

• tuki edellyttäisi noin 8 
miljoonan euron vuosibudjetin

Päästöt esitetty vuoden 2030 tasolla (tonnia/v)



Autoilun verotuksen 
uudistaminen
Autoilun verotuksen painopisteen siirtäminen 
hankinnan verotuksesta käytön verotukseen 
yhden hallituskauden aikana
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Vähentää päästöjä ja lisätä 
liikenneturvallisuutta

Tavoite:

Autoveron vaiheittainen 
poistaminen nopeuttaisi 
autokannan kiertoa 3-4 vuodella

• vähentäisi merkittävästi liikenteen 
ilmastovaikutuksia ja vähentäisi 
säänneltyjä päästöjä

• nopeuttaisi vaihtoehtoisia 
polttoaineita hyödyntävien autojen 
yleistymistä

• parantaisi merkittävästi 
liikenneturvallisuutta

• avaisi tietä uusille auton omistus-
ja käyttömuodoille ja autonomiselle 
liikenteelle

1.



5

Nykyistä stabiilimpi 
ja yksinkertaisempi 
verojärjestelmä

Tavoite:

• omistamiseen ja käyttöön kytketty 
verotus ei ole yhtä herkkä 
suhdannevaihteluille 
kuin hankinnan verotus

• autokanta ja ajokilometrit luovat 
laajemman veropohjan kuin 
autojen hankinnan verotus

• nykyinen veromalli on kuluttajalle, 
autokaupalle ja julkiselle hallinnolle 
raskas ja EU-oikeudellisesti 
ongelmallinen

• nykyinen verorakenne ylläpitää 
keski-iältään lähes 10-vuotiaiden 
suuripäästöisten autojen 
maahantuontia

2.
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Luoda kuluttajille, yrityksille 
ja yhteiskunnalle oikeuden-
mukaisempi liikenteen 
verotusjärjestelmä

Tavoite:

• autoveron poistamisella on 
merkittäviä taloudellisia 
hyötyvaikutuksia kotitalouksille, 
yrityksille ja yhteiskunnalle, sillä se 
vähentäisi autoihin sitoutunutta 
pääomaa ja kotitalouksien 
lainanottotarvetta

• käytön aikaisesta verotuksesta 
voidaan muodostaa 
ympäristöohjaukseltaan 
tehokkaampi ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisempi veropohja 
kuin nykyinen hankintaan sidottu 
vero

3.
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Parantaa työllisyyttä

Tavoite:

• autoklusteri työllistää noin 45 000 
henkilöä, joista lähes 30 000 
työskentelee autojen tukku- ja 
vähittäiskaupan, huollon ja 
korjauksen, vuokrauksen ja 
leasingin tai katsastuksen 
toimialoilla

• autokannan kierron nopeutuminen  
parantaisi merkittävästi 
autoalan kotimaista kilpailukykyä ja 
lisäisi työllisyyttä erityisesti 
autokaupan sekä vuokrauksen ja 
leasingin toimialoilla

• yhteisöverotulojen ja työllisyyden 
kasvu lisäisi verotuottoja

4.



Autoveron portaittainen 
alentaminen
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Suositeltava toteutuspolku

• autoveroa alennetaan vähitellen: ensimmäisenä 
vuonna autovero alenisi noin kolmanneksen ja 
seuraavien vuosien aikana pienenevinä ennalta 
ilmoitettuina portaina

• autoveron ensimmäinen alenema toteutetaan yli 
yön -periaatteella: takautuva voimaantulo hallituksen 
esityksen julkistamispäivään kuten 2003 
veromuutoksessa ja Ruotsin toteuttamassa 
autoveron poistossa vuonna 1996

• autoverokertymän alenema on kompensoitavissa 
maltillisilla, vaiheittain toteutetuilla ja ennakoitavilla 
ajoneuvoveron perusveron korotuksilla

Autoveron portaittainen alentaminen

Autoveron alentamisportaat

19,2 %

13,0 %

9,5 %

6,5 %

3,7 %

0,0 %
0%

5%
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20%

keskimääräinen 
autoveroprosentti
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Autoveron portaittainen alentaminen

Portaittain tehtävä veronalennus siirtää painopisteen 
hallitusti hankinnan verotuksesta käytön verotukseen

• verotuloja ei jouduta kompensoimaan liikenteen muiden 
verojen suurilla kertaluonteisilla korotuksilla
• ajoneuvoveron perusveron korotukset ovat maltillisia, koska ne kohdistuisivat 

kaikkiin autoa käyttäviin - myös korkean autoveron jo maksaneisiin auton 
omistajiin

• verokertymän turvaamiseksi ajoneuvoveron korottaminen on välttämätöntä

• veronalennukset eivät aiheuta laajaa markkinahäiriötä
• kotitalouksien, autokaupan sekä leasing- ja rahoitusyhtiöiden vaihto- ja 

käyttöomaisuuden arvon alenema on hallittu

• 1. vuoden suurempi alennus tehdään takautuvasti ja sitä seuraavat veron 
portaittaiset alenemat ovat aiempia vuosia pienempiä, jolloin ei synny merkittävää 
kannustetta jäädä odottamaan tulevaa veronalennusta 
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Autoveron portaittainen alentaminen

Autoveron poistaminen on kompensoitavissa muilla 
liikenteen veroilla
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Autoveron ja ajoneuvoveron perusveron 
yhteenlaskettu verokertymä
(milj. euroa vuodessa)

Keskimääräinen ajoneuvoveron perusvero **) 
(euroa vuodessa)

vuodelle 2018 
budjetoitu 
toteutuma

*) Valtion talousarvio vuodelle 2018
**) Ajoneuvoveron perusveron korotuksesta puolet toteutuu korotusvuonna ja puolet sitä seuraavana vuonna. Näin ollen viiden vuoden korotukset jakautuvat kuudelle vuodelle.

Verokertymä säilyisi lähes 

samansuuruisena ja tasaantuisi 

6. vuoden jälkeen.

Ajoneuvoveron perusveroa korotettaisiin 30–80 euron 

vuosiportaina autoverokertymän alenemisen 

kompensoimiseksi. Samalla ympäristöohjausta 

vahvistetaan.
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Autoveron poistaminen vähentäisi 
merkittävästi hiilidioksidipäästöjä

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää päästöjen vähentämistä 
perusskenaarioon nähden 3,1 miljoonalla tonnilla 
vuodessa vuoteen 2030 mennessä – autoveron 
poistaminen kattaisi tästä noin viidenneksen

Autoveron portaittainen alentaminen

Autoveron poistaminen 
käynnistäisi autokannan 
uudistumisen, joka on päästöjen 
vähentämisen edellytys

• kansallisena tavoitteena on 
vähentää liikenteen päästöjä 50 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä 
vuoteen 2005 tasoon nähden

• päästöjen vähentämiseksi tarvitaan 
lisätoimia noin 3,1 miljoonan tonnin 
verran

• mallissamme autokannan 
kiertonopeus lyhenisi 3–4 vuodella, 
jolloin liikenteen hiilidioksidipäästöt 
alenisivat noin 600 000 tonnia/v 
vuoden 2030 tasolla

• hiilidioksidipäästöjen lisäksi ilman 
laatuun vaikuttavien päästöjen 
määrä vähenisi merkittävästi

päästövähennys (tonnia/v)



Autovero on houkuttelevaa poistaa vain 
vähäpäästöisiltä.  Tämä linjaus ei kuitenkaan 
kestä lähempää ilmastopoliittista tarkastelua.
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Miksi autoveron alentaminen ei 
ole riittävä toimi?

• autovero on jo nyt erittäin vähäpäästöisillä autoilla 
pieni

• hallituskauden alussa autoveron päästöprogressiota 
lisättiin alentamalla veroa alle 140 g/km päästötason
autoilta

• matalasta autoverotasosta huolimatta sähköautojen 
hinta on edelleen lähes kaksinkertainen vastaavaan 
polttomoottoriautoon verrattuna

• autokannan kiertoa voidaan nopeuttaa merkittävästi 
vain alentamalla koko autoveron tasoa

• verotuksen ympäristöohjaus säilyisi silti vahvana
• ohjausta voidaan voimistaa hiilidioksidiperusteisella 

ajoneuvoveron perusverolla
• myös polttoainevero kohdentuu kulutuksesta riippuvana 

verona suoraan käyttöön 

• kun autoveron päästöprogressiota on viime vuosina 
kiristetty, vanhojen, suurikokoisten ja -päästöisten 
autojen tuonti on kiihtynyt
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Autoveron portaittainen alentaminen
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pakettiautot henkilöautot

• päästöperusteinen autovero kannustaa tuomaan 
käytettyjä suuripäästöisiä autoja maahan

• käytettynä maahantuotujen henkilöautojen keski-ikä on noin 9 
vuotta

• käytettynä maahantuotujen henkilöautojen keskipäästöt ovat   
173 g/km, kun uutena ensirekisteröityjen autojen keskipäästöt 
ovat 117 g/km *)

• Suomesta on tulossa Ruotsista ja Saksasta käytettynä tuotujen 
dieselautojen loppusijoituspaikka

• vuonna 2018 Suomeen tuotiin käytettynä enemmän yli 140 g/km 
päästötason autoja kuin niitä ensirekisteröitiin uutena 

• käytettynä maahantuonnin vähenemisen hyötyjä

• autokanta uusiutuu aiempaa nopeammin ja autokannan päästöt 
vähenevät

• käytettynä maahantuonnista aiheutuu valtiolle merkittäviä 
arvonlisäverotulojen menetyksiä

Autoveron alentaminen vähentää tarvetta 
tuoda maahan käytettyjä autoja

Käytettynä maahantuotujen autojen 
määrän kehitys

*) Vuonna 2018 ensirekisteröidyt autot



Vähäpäästöisten työsuhdeautojen 
verotuksen alentaminen

Ehdotus työsuhdeautojen verotusarvon porrastamisesta 
hiilidioksidipäästöihin
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Työsuhdeautot tärkeänä porttina 
autokantaan 
• työsuhdeautot ovat tärkeä kanava autokannan uudistamiseen

• noin kolmannes uutena ensirekisteröidyistä autoista on yritysten 
omistamia tai muuten työsuhdekäytössä

• työsuhdeauton käyttäjän ei tarvitse uuden auton hankintapäätöstä 
tehdessään pohtia auton jälleenmyyntiarvon säilymistä ja 
jälkimarkkinaa samalla tavoin kuin yksittäisen kotitalouden

• työsuhdeautot ovat tyypillisesti keskimääräistä uutta autoa kalliimpia 
ja niiden varustetaso on keskimääräistä parempi

• työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin 3 vuotta, jonka 
jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille käytettyinä autoina

• monilla yrityksillä on yritysautoja koskevia päästöihin ja 
energiatehokkuuteen sidottuja tavoitteita

• työsuhdeautojen verotusarvon määrittely ohjaa selvästi 
työsuhdeautojen valintaa

• vähäpäästöisiä työsuhdeautoja suositaan verokannustein Euroopassa 
muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Norjassa ja 
Ruotsissa

yksityinen
67%

yritys
32%

Autokannan 
jakautuminen auton 

ensimmäisen 
omistajan mukaan 

luokiteltuna
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Ehdotus Suomessa käyttöön otettavaksi 
kannustemalliksi

• vaikka verotus suosii 
vähäpäästöisiä autoja, alle 
95 g/km päästötason (uusi 
mittaustapa WLTP) autojen 
keskihinta on 20 000–30 000 
euroa keskimääräistä 
korkeampi

• vuonna 2018 
ensirekisteröityjen 
sähköautojen keskihinta on 
ollut noin 62 000 euroa

• hiilidioksidipäästöjen 
määrään porrastetun 
verotusarvon avulla voitaisiin 
ohjata työsuhdeautojen 
valikoitumista erittäin 
vähäpäästöisiä autoja 
suosien

• ehdotetussa mallissa 
verotusarvoa alennettaisiin 
niillä autoilla, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 
95 g/km (WLTP)

• Täyssähköautoilla ja hybrideillä, joiden käytönaikaiset 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 20 g/km, verotusarvoa 
alennettaisiin 75 %

• Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin 1 % 
jokaista hiilidioksidigrammaa kohti, jolloin yli 95 g/km 
päästötason autot eivät olisi alennuksen piirissä



19

Kannustemallin vaikutuksia

• työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen on tehokkaampi 
tapa tukea vähäpäästöisten autojen edistämistä kuin suora 
autojen hankintaan kohdennettava tuki

• vähäpäästöisten työsuhdeautojen osuuden ensirekisteröitävistä 
autoista on arvioitu kasvavan aluksi 3 000–4 000 autolla 
vuodessa ja muutaman vuoden kuluttua sähköautojen 
mallivalikoiman laajentuessa 6 000–9 000 autolla vudessa

• valtion tuloverokertymä pienenisi tällöin alkuvuosina 8–10 
miljoonaa euroa vuodessa ja 3–4 vuoden kuluttua 18–23 
miljoonalla eurolla vuodessa

• kuntien verotulot alenisivat suurin piirtein saman verran

• jos verotusarvon alentaminen olisi käytössä viisivuotisena 
vuosina 2019–2023, henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt 
alenisivat vuoden 2030 tasolla laskettuna noin 50 000 tonnia 
vuodessa ja kantaan saataisiin noin 30 000 erittäin 
vähäpäästöistä autoa, joita ei ilman verokannustetta 
hankittaisi

-50 000
t

Työsuhdeautojen 
verotusarvon porrastaminen 

hiilidioksidipäästöihin 
vähentäisi autokannan 

päästöjä arviolta 50 000 
tonnia/v vuoden 2030 

tasolla. 



Romutuspalkkio

Muutaman vuoden välein toteutettava elinkaarensa päässä 
olevien autojen romutuspalkkiokampanja
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Romutuspalkkiokampanjan uusimisen 
hyödyt
• autokannan nopeampi uudistuminen

• vähäpäästöisten autojen suosiminen

• ei lisää autokannan kokoa, sillä vanhat autot korvautuvat 
uusilla

• myönteiset liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset 
vanhojen autojen korvautuessa uusilla

• kierrätykseen päätyvien autojen määrän kasvu

• myönteiset työllisyysvaikutukset

• tekniikkaneutraali tuki, joka ei rajaa ulos kehittyvää 
teknologiaa

• verotulot kompensoivat romutuspalkkiotuen
• palkkio edellyttää valtion rahoitusta, mutta se kompensoituu autoveron 

ylimääräisellä kertymällä

• vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilun yhteydessä kertyi 17 miljoonaa euroa 
autoverotuloa sellaisista autoista, joita ei ilman kokeilua olisi hankittu uutena

• autoverotulojen lisäksi syntyy tuloja arvonlisäverosta

-50 000
t

Satunnaisesti muutaman 
vuoden välein vuosina 
2017–2030 toistettava 

romutuspalkkiokampanja 
vähentäisi koko autokannan 

päästöjä arviolta 50 000 
tonnia/v vuoden 2030 

tasolla. 



Vaihtoehtoisia polttoaineita 
hyödyntävien hyötyajoneuvojen 
hankintatuki

Sähkö-, hybridi- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-
autojen hankintatuki
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Hyötyajoneuvojen hankintakannuste

• vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävien 
hyötyajoneuvojen hinta on vielä selvästi dieselkalustoa 
kalliimpi

• kaasukäyttöiset kuorma- ja pakettiautot +10-15 %

• hybridikuorma-autot +20-25 %

• täyssähköpakettiautot +20-30 %

• tukien yleisin toteutusmalli

• korvataan osa uuden teknologian ja perinteisen 
dieselajoneuvon välisestä hintaerosta

• kiinteä määräaikainen hankintatuki
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Saksan hankintatukimalli

• Saksassa otettiin toukokuussa 2018 käyttöön hankintatuki 
uusien kaasu- ja sähkökäyttöisten kokonaispainoltaan yli 
7,5 tonnin kuorma-autojen ja työkoneiden hankintaan

• hankintatukea voi saada CNG-käyttöisen kuorma-auton 
hankintaan 8 000 euroa ja LNG-käyttöisen kuorma-auton 
hankintaan 12 000 euroa

• kokonaispainoltaan 7,5–12 tonnin painoluokan 
sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan tukea voi saada 
12 000 euroa ja yli 12 tonnin painoluokan sähkökuorma-
auton hankintaan 40 000 euroa

• tuki on rajoitettu 500 000 euroon yritystä kohden

• sähkökäyttöiset kuorma-autot on lisäksi vapautettu 
kokonaan tiemaksuista

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2018
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Ehdotettu tukimalli

• voitaisiin toteuttaa kiinteänä määräaikaisena tukena, jonka budjetti 
olisi 8 miljoonaa euroa vuodessa

• budjetti vuosille 2020-2023 yhteensä 32 miljoonaa euroa

hankintakannuste 

(euroa)

kaasukäyttöiset

ja ei ladattavat 

hybridiajoneuvot

sähkökäyttöiset 

(ladattavat 

ajoneuvot)
pakettiautot 2 000 4 000
kuorma-autot

3,5–6 tonnia

6–16 tonnia

yli 16 tonnia

4 000

8 000

12 000

8 000

12 000

20 000
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Vaikutukset ensirekisteröitävien autojen 
määrään ja päästöihin

-100 000
t

Kaasu- ja sähkökäyttöisten 
kuorma- ja pakettiautojen 

hankintatuki alentaisi 
nelivuotisena 

hiilidioksidipäästöjä noin 
100 000 tonnia/v vuoden 

2030 tasolla 
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kaasu tai hybridi sähkö

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

tuella ensirekisteröityä ajoneuvoa/v

• hankintatuella hankittaisiin vuosittain arviolta 

• 250-400 kaasu- tai hybridikuorma-autoa ja 300-500 kaasu-
tai hybridipakettiautoa

• 400-900 sähköpakettiautoa ja 20-220 sähkökuorma-autoa

Päästölaskennassa biokaasun osuuden 
käytetystä kaasusta on arvioitu olevan 
noin puolet käytetystä CNG- ja LNG-
kaasusta.

yhteensä
1 360 autoa

yhteensä 
1 600 autoa

yhteensä
2 600 autoa

yhteensä 478
autoa


