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Autotuojat ry 

• Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 
• Edustaa käytännössä 100 % Suomen uusien autojen 

maahantuonnin markkinoista 
• Jäseninä kaikkien merkkien viralliset maahantuojat ja 

kotimainen autoteollisuus 
• Noin 50 % jäsenistä on suomalaisomistuksessa ja 50 % 

ovat tehtaan tytäryhtiöitä 
• Jäseniä kaikkiaan 28 kpl 
• Mukana henkilöautojen lisäksi pakettiautot, kuorma-autot 

ja linja-autot 
• Edustaa paitsi kotimaisia maahantuojajäseniään, myös 

globaalia autoteollisuutta Suomessa 
 

 



Autotuojien toiminta 

• AT seuraa autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja on mukana sen 
valmistelussa. Tavoitteena välittää ajantasaista tietoa autoalasta 
medialle ja lainsäätäjille.  

• AT:n keskeiset teemat: ajoneuvoja koskeva tekninen 
lainsäädäntö, tieliikenteen verotus, liikenneturvallisuus ja 
tieliikenteen ympäristöasiat. Yhdistyksen pyrkimyksenä on 
edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ajoneuvojen 
turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi sekä 
yhteiskunnan ja ympäristön hyödyksi. 

• Autotuojat toimii yhteistyössä median edustajien kanssa suoraan 
sekä Autoalan Tiedotuskeskuksen kautta. Tiedottamisen 
tavoitteita ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä luotettavan 
ja ajantasaisen tiedon välittäminen kuluttajille. Autoalan 
tiedotuskeskus vastaa Autotuojien mediayhteyksistä ja tilastoista 
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Alan tunnuslukuja 

• Ala työllistää noin 46 000 henkilöä Suomessa. Autoala työllistää 
yhdessä sitä läheisesti sivuavan tieliikenneklusterin kanssa noin 120 
000 henkilöä. Alan työllistävyydellä on alueellisesti tärkeä merkitys, 
sillä ala tarjoaa työpaikkoja myös taantuvilla alueilla. 

• Autoalan liikevaihto oli vuonna 2012 noin 20 miljardia euroa. 
• Vuonna 2014 myytiin 106 236 uutta henkilöautoa, 2013 yhteensä 

103 455 henkilöautoa. 
• Autoalan ennuste vuodelle 2015: 109 000 henkilöautoa ja 10 500 

pakettiautoa.  



Henkilöautojen 
ensirekisteröintikehitys 
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Autoalan liikevaihto on lähes 20 
miljardia vuodessa 
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Tieliikenteestä kerätyt verotulot 
vuonna 2012 

25.6.2015 7 

• Autokannan uusiutuminen parantaa selvästi liikenneturvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä helpottaa 
liikenteen päästötavoitteiden saavuttamista.  

• Autojen tullessa yhä energiatehokkaammiksi autoveron tuotto laskee, elleivät myyntimäärät kasva. 
Verotusrakennetta tulisi uudistaa kokonaisuutena siten, että se tukisi pitkäjänteisesti liikennepoliittisia 
tavoitteita. 

• Autoilun verotuksen painopiste tulee siirtää auton hankinnasta sen käyttöön. Tämä tehdään esimerkiksi 
alentamalla autoveroa ja kompensoimalla sitä ajoneuvoverolla tai haluttaessa kilometripohjaisilla veroilla. 



Uusien henkilöautojen verollinen 
keskihinta vuonna 2012 
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Henkilöautokannan romutusikä 
nousussa 

• Suomessa on Länsi-Euroopan vanhin autokanta 
• Suomen henkilöautokannan keski-ikä on yli 13 

vuotta kun EU-maiden keskiarvo on 8-9 vuotta. 
Keskimääräinen romutusikä on Suomessa yli 20 
vuotta. EU:ssa keskimääräinen romutusikä on 
15 vuotta. 

• Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä 
Suomessa ovat viime vuosina nousseet selvästi 
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Romutuspalkkiokampanja 

• Maahantuojat osallistuvat merkittävällä taloudellisella 
panoksella kampanjaan (500 € per auto) 

• Verkosto koulutettu kevään aikana 
• Odotusarvona noin 3.000 – 5.000 henkilöauton lisämyynti 
• Toiminut muissa maissa hyvin 
• Kampanja tukee AT:n tavoitteita 
• Yhdessä parantuneen kuluttajaluottamuksen kanssa 

odotamme automarkkinan kehittyvät positiivisesti ja 
aallonpohja on ohitettu  
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