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Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuki

Hakumenettely

1) Autosta tehdään tilaus-

sopimus tai vuokrasopimus. 

Tukea ei hyvitetä tilaus-

sopimuksella, koska hakija 

hakee itse tuen.

2) Hakija jättää hakemuksen 

Traficomin sähköiseen 

hakujärjestelmään. 

Hakemuksen liitteeksi tulee 

tilaussopimus tai auton 

vuokrasopimus.

3) Auto ensirekisteröidään. *)

4) Traficom vahvistaa tuen 

myöntämisen ja maksaa 

tuen hakijan tilille.

Tuen suuruus on 
2 000 euroa

Tuen ehdot, kun 
asiakas ostaa auton

Tuen ehdot 
leasingautoilla

Tuen saajan on sitouduttava pitämään 

auto liikenneasioiden rekisterissä 

omissa nimissään vähintään vuoden 

ajan rekisteröinnistä.

Vuokrasopimuksen keston on oltava 

vähintään 36 kuukautta. Vuokrasopimusta 

ei saa siirtää toiselle henkilölle tai 

yritykselle tänä aikana.

Tukea voivat 

hakea vain 

yksityishenkilöt

Auton 
kokonaishinta saa 
olla enimmillään 

50 000 euroa

Mitä kokonaishintaan 

lasketaan?

• kokonaishinta on 

tilaussopimuksen mukainen 

alennukset sisältävä myyntihinta, 

johon lasketaan auton ja 

tehdasvarusteiden verollinen 

hinta

• tarvikkeita, Suomessa 

jälkiasennettavia varusteita, 

talvirenkaita ja toimituskuluja ei 

lasketa kokonaishintaan

Tuen saaja voi hakea tukea itse tai valtuuttaa auto-

liikkeen tai leasingpalvelun tarjoajan hakemaan tukea 

puolestaan

*) Jos ensirekisteröinti viivästyy, hakijan tulee ilmoittaa 

Traficomiin viivästymisestä viimeistään kahden 

kuukauden kuluttua arvioidusta ensirekisteröintipäivästä.

1) Autosta tehdään tilaussopimus 

tai vuokrasopimus. Tuki 

hyvitetään asiakkaalle 

tilaussopimuksella kohdassa 

”etumaksu tilattaessa”.

2) Tuen saaja antaa autoliikkeelle 

valtuutuksen suomi.fi-

palvelussa (liikenteen tuen 

hakeminen)

3) Autoliike jättää hakemuksen 

tuen saajan valtuutuksella 

Traficomin hakujärjestelmään. 

Hakemuksen liitteeksi tulee 

tilaussopimus tai auton 

vuokrasopimus.

4) Auto ensirekisteröidään. *)

5) Traficom vahvistaa tuen 

myöntämisen ja maksaa tuen 

autoliikkeen tilille.

Tuen saaja hakee 
tukea itse

Autoliike hakee tukea asiak-
kaan puolesta valtuutettuna

Tukihakemus on tärkeää jättää heti 

kun auto tilattu

Tuen budjetti on rajallinen ja tukimääräraha 
jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. 
Hakemus kannattaa näin ollen jättää heti kun 
autosta on tehty tilaussopimus tai vuokrasopimus. 

Lisätietoja osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-sahkoauton-hankintatukea-112022-alkaen
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-sahkoauton-hankintatukea-112022-alkaen
https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet


Sähkö- ja kaasupakettiautojen hankintatuki

Hakumenettely

1) Asiakkaalle annetaan tarjous hankittavasta 

sähkö- tai kaasukäyttöisestä pakettiautosta 

ja tarjous tai hintakuvaus vertailu-

kelpoisesta diesel- tai bensiinikäyttöisestä 

autosta

2) Hakemus jätetään Traficomin sähköiseen 

järjestelmään *)

3) Traficom lähettää hakijalle ehdollisen 

päätöksen

4) Autosta tehdään tilaus- ja kauppasopimus 

tai vuokrasopimus, kun ehdollinen päätös 

on saatu

5) Tilaussopimus tai vuokrasopimus 

toimitetaan Traficomiin kahden kuukauden 

kuluessa ehdollisen päätöksen saamisesta

6) Auto ensirekisteröidään. **)

7) Traficom vahvistaa tuen myöntämisen ja 

maksaa tuen hakijalle

Hankintatuen suuruus

Tuen ehdot, kun 
asiakas ostaa auton

Tuen ehdot 
leasingautoilla

Tuen saajan on sitouduttava pitämään 

auto liikenneasioiden rekisterissä 

omissa nimissään vähintään vuoden 

ajan rekisteröinnistä.

Vuokrasopimuksen keston on oltava 

vähintään 36 kuukautta. Vuokrasopimusta 

ei saa siirtää toiselle henkilölle tai 

yritykselle tänä aikana.

Tukea voivat 

hakea yritykset tai 

yksityishenkilöt

Tukea voi saada enimmillään 
viiteen pakettiautoon vuodessa

Tuen saaja voi hakea tukea itse tai 

valtuuttaa autoliikkeen tai 

leasingpalvelun tarjoajan hakemaan 

tukea puolestaan. 

*) Jos autoliike hakee tukea asiakkaan puolesta, asiakas antaa 

autoliikkeelle valtuutuksen suomi.fi-palvelussa (liikenteen tuen hakeminen) 

ja autoliike jättää hakemuksen tuen saajan valtuutuksella Traficomin 

hakujärjestelmään (toisen henkilön puolesta asiointi). Auton hinta 

hyvitetään tällöin asiakkaalle tilaussopimuksella kohdassa ”etumaksu 

tilattaessa”. 

**) Jos ensirekisteröinti viivästyy, hakijan tulee ilmoittaa Traficomiin

viivästymisestä viimeistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta 

ensirekisteröintipäivästä.

Autoa ei saa tilata ennen kuin autosta 

on jätetty tukihakemus ja saatu 

ehdollinen tukipäätös

Valtiontukisäännösten takia pakettiautoa ei saa 
tilata ennen kuin hankintatuesta on saatu 
ehdollinen päätös

käyttö-

voima

kokonais-

massa

kanta-

vuus

akseli-

väli

hankintatuki 
*)

sähkö ≤ 2,5 t  #) - - 2 000 euroa
> 2,5 t ≥ 680 kg - 4 000 euroa
> 2,5 t ≥ 680 kg > 3,5 m 6 000 euroa

kaasu - ≥ 680 kg - 2 000 euroa

*) yrityksille hankintatuki on kuitenkin aina enimmillään 40 

prosenttia sähkö- tai kaasupakettiauton ja vastaavan diesel- tai 

bensiinikäyttöisen auton hinnan erotuksesta

#) alle 2,5 tonnin pakettiautoilla tuki on rajattu autoihin, joiden 

kokonaishinta on enimmillään 50 000 euroa. Kokonaishinta on 

tilaussopimuksen mukainen alennukset sisältävä myyntihinta, 

johon lasketaan auton ja tehdasvarusteiden verollinen hinta.

Hakumenettely

Tukihakemus on syytä         

jättää hyvissä ajoin

Tuen budjetti on rajallinen ja 
tukimääräraha jaetaan hakemusten 
saapumisjärjestyksessä. Hakemus 
kannattaa näin ollen jättää heti kun 
autosta on saatu tarjous.

Lisätietoja osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-hankintatukea-sahko-ja-kaasukayttoiselle-pakettiautolle
https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet


Sähkö- ja kaasukuorma-autojen hankintatuki

Hakumenettely

1) Asiakkaalle annetaan tarjous hankittavasta 

sähkö- tai kaasukäyttöisestä kuorma-

autosta ja tarjous tai hintakuvaus 

vertailukelpoisesta diesel- tai 

bensiinikäyttöisestä autosta

2) Hakemus jätetään Traficomin sähköiseen 

järjestelmään *)

3) Traficom lähettää hakijalle ehdollisen 

päätöksen

4) Autosta tehdään tilaus- ja kauppasopimus 

tai vuokrasopimus, kun ehdollinen päätös 

on saatu

5) Tilaussopimus tai vuokrasopimus 

toimitetaan Traficomiin kahden kuukauden 

kuluessa ehdollisen päätöksen saamisesta

6) Auto ensirekisteröidään. **)

7) Traficom vahvistaa tuen myöntämisen ja 

maksaa tuen hakijalle

Hankintatuen suuruus

Tuen ehdot, kun 
asiakas ostaa auton

Tuen ehdot 
leasingautoilla

Tuen saajan on sitouduttava pitämään 

auto liikenneasioiden rekisterissä 

omissa nimissään vähintään vuoden 

ajan rekisteröinnistä.

Vuokrasopimuksen keston on oltava 

vähintään 36 kuukautta. Vuokrasopimusta 

ei saa siirtää toiselle henkilölle tai 

yritykselle tänä aikana.

Tukea voi saada 
enimmillään viiteen 

kuorma-autoon 
vuodessa

Tuen saaja voi hakea tukea itse tai 

valtuuttaa autoliikkeen tai 

leasingpalvelun tarjoajan hakemaan 

tukea puolestaan. 

*) Jos autoliike hakee tukea asiakkaan puolesta, asiakas antaa 

autoliikkeelle valtuutuksen suomi.fi-palvelussa (liikenteen tuen hakeminen) 

ja autoliike jättää hakemuksen tuen saajan valtuutuksella Traficomin 

hakujärjestelmään (toisen henkilön puolesta asiointi). Auton hinta 

hyvitetään tällöin asiakkaalle tilaussopimuksella kohdassa ”etumaksu 

tilattaessa”. 

**) Jos ensirekisteröinti viivästyy, hakijan tulee ilmoittaa Traficomin 

viivästymisestä viimeistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta 

ensirekisteröintipäivästä.

Autoa ei saa tilata ennen kuin autosta 

on jätetty tukihakemus ja saatu 

ehdollinen tukipäätös

Valtiontukisäännösten takia kuorma-autoa ei saa 
tilata ennen kuin hankintatuesta on saatu 
ehdollinen päätös

*) yrityksille hankintatuki on kuitenkin aina enimmillään 40 prosenttia 

sähkö- tai kaasukuorma-auton ja vastaavan diesel- tai bensiinikäyttöisen 

auton hinnan erotuksesta  

#) ladattavan perävaunun akun nettokapasiteetin tulee 

olla vähintään 20 kW ja sen tulee pystyä tuottamaan 

vaunun akselille vähintään 50 kW:n tehon yhtäjaksoisesti 

vähintään 2 minuutin ajan

Hakumenettely

käyttö-

voima

suurin sallittu 

massa 

tieliikenteessä

suurin sallittu 

yhdistelmämassa

hankintatuki 

*)

sähkö > 3,5 t - 6 000 euroa
≥ 6 t - 12 000 euroa

≥ 16 t - 18 000 euroa
≥ 18 t

≥ 38 t

≥ 40 t

-
40 000 euroa

≥ 26 t - 25 000 euroa
≥ 26 t ≥ 60 t 50 000 euroa

perävaunu 

#)
≥ 18 t - 10 000 euroa

CNG > 3,5 t - 2 000 euroa
≥ 6 t - 4 000 euroa

≥ 16 t - 6 000 euroa
LNG - - 14 000 euroa

Lisätietoja osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-hankintatukea-sahko-ja-kaasukayttoiselle-kuorma-autolle
https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet

