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Juhlapuhe:  
Voitto, elämä,  

verotus ja autot

Pobeda on venäjää ja tarkoittaa voittoa. Nuoret suomalaiset tuntevat 
Popedan, rockyhtyeen, joka perustettiin Tampereella vuonna 1977. 
Vanhemmalle väelle Pobeda on Neuvostoliitossa valmistettu henkilö-
auto, joka oli Suomessa erittäin yleinen taksina 1950-luvulla. Tämän 
kirjan kanteen kuvattu yksilö on nykyisin Espoon automuseossa.

Hyvätuottoinen autovero on ollut voittotarina Suomen valtiolle. 
Autoveron kunto on viime vuosina kuitenkin selvästi heikentynyt. 
Elossa olevan autoverokarhun saattohoidosta, peijaisista ja museoin-
nista puhuminen julkisesti on arka aihe. Koska olen eläkkeellä enkä 
edes ole työskennellyt autoalalla enkä valtiovarainministeriössä, roh-
kenen asiaa käsitellä.

Ensi kosketukseni liikenteen juridiikkaan sain vuonna 1968 teh-
dessäni oikeustieteen kandidaatin tutkintoon kuulunutta tutkielmaa 
liikennevahinkojen korvaamisesta. Verotuksella aloin ansaita elanto-
ni 1970-luvun alussa päästessäni töihin Hämeen lääninhallitukseen. 
Tehtäviini kuului mm. verojen perintää ja verovalitusten käsittelyä. 
Samaisen vuosikymmenen puolivälissä julkaistiin hämeenlinnalaisten 
V. Salmen ja A. Hammarbergin poliittinen folk rock -kappale, jonka 
mukaan valtiovalta ei osaa muuta kuin verottaa ja kaikki pitäis kerralla 
erottaa. Tuo laulu on ollut usein mielessä verotusta pohtiessani.

Tieliikenteen vero-ongelmiin törmäsin vakavasti ensi kerran vuo-
den 1971 lopussa, kun Saksaan avioitunut pikkusiskoni tuli vastavihi-
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tyn puolisonsa kanssa Suomeen joulunviettoon. Nastoittamattomilla 
renkailla varustettu Saksan rekisterissä ollut kuplavolkkari suistui tiel-
tä, auto vaurioitui pahoin ja mies kuoli. Nuori leski joutui lahjoitta-
maan onnettomuusauton Suomen valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta, 
sillä muutoin hän olisi joutunut maksamaan siitä melkein yhtä suuren 
veron kuin vastaavasta uudesta autosta. Tuo kohtuuttomuus jäi mie-
leeni lähtemättömästi.

Seuraava vaihe autoveroon tutustumisessa ajoittui työskentelyyni 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Laadin vuonna 1973 autovero-
laista kirjasen erityisesti KHO:n uusien jäsenten ja esittelijöiden työn 
helpottamiseksi.

Myöhemmin tutkin liikenteen verotusta Lapin yliopiston julkisen 
talouden professorina. Vuonna 1988, siis 30 vuotta sitten, ilmestyi 
kirjani ”Autoverotus”. Vuonna 2000 Suomen ollessa jo EU:n jäsen 
valmistui Leila Juannon kanssa laatimani ”Tieliikenneverot”, joka 
käsitti autoverotuksen lisäksi ajoneuvo- ja polttoaineverotuksen sekä 
ajoneuvoihin ja niiden polttoaineisiin liittyvän tulli- ja arvonlisäve-
rotuksen.

Keväällä 2007 siirtyessäni Helsingin yliopiston finanssioikeuden 
professoriksi edellisenä vuonna surmatun Kari S. Tikan paikalle 
ilmestyi yli 800-sivuinen kirjani ”Autojen verotus”. Sen alaotsikkona 
oli ”Auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverotus sekä tieliikenneverotuksen 
kehittäminen”. – Tuon kirjan kustannustoimitti Taija Haapaniemi, 
johon silloin tutustuin ja joka on siitä lähtien tarkistanut kaikki jul-
kaisuni. Vuonna 2010 jäin leskeksi, ja yhteistyö Taijan kanssa on sit-
temmin kehittynyt elämänkumppanuudeksi.

Vuoden 2016 lopulla julkaisin yhdessä Leila Juannon kanssa kir-
jan ”Verojen historia”. Alaotsikkonsa mukaisesti se käsitteli verojen 
syntyä, kehitystä, kuolemaa, ylösnousemusta ja reinkarnaatiota. Tar-
kastelussa olivat myös liikenneverot. Kesäkuussa 2017 täyttäessäni 70 
vuotta julkaisin liikenneteemasta kirjan ”Suomen kulutusverotuksen 
historia ja veneveron haaksirikko”.

Nyt julkaistavassa teoksessa käsittelen erityisesti autoveron pois-
tamista ja siihen liittyviä saattohoidon eli voimaantulo- ja siirtymä-
kauden ongelmia. Konkreettisen sysäyksen kirjahankkeelle antoi 
liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tammikuun 2017 Live-
esitys, jossa liikenneverkkoideaa verrattiin auton keksimiseen. Uusi 
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keksintö kuitenkin ammuttiin alas muutamassa päivässä. Kun ihmi-
nen on käynyt jo Kuussa, aloin miettiä, onko todella mahdotonta 
keksiä keinot autoveron poistamiseen Suomesta; eihän tällaista veroa 
ole enää esimerkiksi Ruotsissa, Virossa, Venäjällä eikä Saksassa.

Autoveron lisäksi tässä tutkimuksessa esillä ovat muutkin autoihin 
ja moottoripyöriin liittyvät verot. Laajasti käsitellään myös päämi-
nisteri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa ollutta moottoripyörien 
ajoneuvoverohanketta, joka kaatui lausuntokierroksen jälkeen helmi-
kuussa 2017. 

Löin aikoinani Renaultista vetoa, että autovero poistuu verojärjes-
telmästämme 2010-luvun puolivälissä. Väärässä olin, mutta voitta-
ja onneksi hyväksyi Renaultista 1,0-litraisen mallin, jonka luovutin 
hänelle 15.12.2016 konjakkiversiona. 

Autoverokarhumme täyttää 60 vuotta vuodenvaihteessa 
2017/2018, joten nyt julkaistava teos on juhlakirja. Carmen, Taija 
ja NotePad ansaitsevat erityisen kiitoksen tämänkin teoksen toteu-
tumisesta. 

Nuorempana mietin, mikä elämässä voisi olla hauskempaa kuin 
autolla ajaminen. Ikääntymisen myötä minulle on selvinnyt, että vielä 
hauskempaa on verotuksen ja historian tutkiminen. Seuraavaksi aion 
nauttia yleisestä kulutusverosta kirjoittamalla alvista ja autoveroon 
liittyneestä elvistä. Se teos on tarkoitus julkaista Alvin tai Elvin nimi-
päivänä – jonakin tulevana vuonna.

Helsingissä itsenäisen Suomen 100-vuotispäivänä

Esko Linnakangas
finanssioikeuden emeritusprofessori
esko.linnakangas@professori.fi 
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1
Liikenneverojen 

luokittelu

Tärkeimmät tieliikenteemme nykyiset verot voidaan jakaa neljään 
ryhmään seuraavasti:

1) ajoneuvon hankintavaihe (ajoneuvon arvonlisävero)

2) ajoneuvon käyttöönottovaihe (autovero)

3) ajoneuvon käytettävissäolovaihe (ajoneuvovero)

4) ajoneuvon käyttövaihe (polttoainevero ja polttoaineen arvonlisä-
vero).

Jos luokittelijalla on käytössä vain kaksi ryhmää eli hankintavaihe ja 
käyttövaihe, niin ryhmät 1 ja 2 kuuluvat hankintavaiheeseen ja ryh-
mät 3 ja 4 käyttövaiheeseen.

Vaikka nykyinen ajoneuvoveromme on lähtökohtaisesti käytettävissä-
olovaiheen vero, yhdessä poikkeustapauksessa se perustuu todelliseen 
käyttöön ja on siis käyttövaiheen vero. Tuo poikkeus koskee muista kuin 
Suomessa rekisteröidyistä ajoneuvoista kannettavaa kulutusveroa. Sitä 
suoritetaan Suomessa ajetun matkan perusteella. Kulutusvero kannetaan 
etukäteen ajoneuvoa maahan tuotaessa. Jos maasta vietäessä ajoneuvolla 
todetaan ajetun Suomessa pidemmän tai lyhyemmän matkan kuin veroa 
perittäessä on edellytetty, verotusta oikaistaan. Tällä verolla on päiväkoh-
tainen vähimmäismäärä euroissa. Suurin osa ulkomaille rekisteröidyistä 
ajoneuvoista on vastavuoroisuuden perusteella vapautettu tästäkin  verosta.
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Polttoainemaksun tehtävä on varmistaa verotuksellisesti oikean polt-
toaineen käyttö ajoneuvossa ja näin polttoaineveron kertyminen. 
Siinä mielessä se liittyy käyttövaiheeseen. Koska polttoainemaksun 
määrä ei kuitenkaan riipu ajokilometreistä, se on tavallaan myös käy-
tettävissäolovaiheen vero.

Seuraavassa keskitytään erityisesti autoveroon, ajoneuvoveroon ja 
polttoaineveroon, ja näitä termejä käytetään mainitussa merkitykses-
sä, jolloin autoverolla ei tarkoiteta esimerkiksi ajoneuvoveroa. 
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2
Autoveron synty, kehitys 

ja tavoitteet1

2.1 Veron käyttöönottovaihe 
1950-luvulta 1960-luvun alkuun

Autojen hankintavaiheen verotus alkoi Suomessa tulliverotuksena. 
Ensimmäiset autot hankittiin maahamme aivan 1900-luvun alussa, 
jolloin sovellettiin Venäjän vallan alaista tullitaksaa. Siinä ei määri-
telty autolle omaa tullinimikettä. Autoon sovellettiin nelipyöräisille 
vaunuille eli eräille ajokaluille määrättyä tullia. Autoistuminen käyn-
nistyi varsinaisesti vasta Suomen itsenäistyttyä; itsenäisyytemme ajan 
ensimmäinen tullitariffi tuli voimaan huhtikuussa 1919. Auton tul-
li määräytyi aluksi auton arvon perusteella, mutta vuonna 1939 se 
muutettiin ajoneuvon painoon perustuvaksi. Vuonna 1946 palattiin 
arvotulliin ja säädettiin painon perusteella laskettava vähimmäistulli. 
Tullin määrää alennettiin sittemmin useissa vaiheissa vapaakauppa-
sopimusten vuoksi. 

Autojen ja moottoripyörien hankinnan eli maahantuonnin ja val-
mistamisen erityisvero, autovero, on meillä peräisin 1950-luvulta. 

 1 Tarkemmin kirjat Esko Linnakangas, Autoverotus (1988) ja Autojen verotus 
(2007) sekä Esko Linnakangas – Leila Juanto, Tieliikenneverot (2000) ja Verojen 
historia (2016).
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Hallitus antoi 27.4.1951 eduskunnalle esityksen autoverolaiksi. Esi-
tystä perusteltiin sillä, että valtion menojen kasvu oli tehnyt välttämät-
tömäksi verotulojen lisäämisen. Koska verotuloja ei voitu riittävästi 
saada korottamalla välittömiä veroja, etsittiin välillisen verotuksen 
alalta uusia verotuskohteita. Hallituksen mielestä etusija oli annettava 
sellaisille verotusmuodoille, jotka kohdistuivat ylellisyyteen.

Autokuljetus oli huomattavasti lisääntynyt, ja osaa siitä voitiin hal-
lituksen mielestä pitää ylellisyysluonteisena. Kun se myös tapahtui 
miltei yksinomaan ulkomaisen kaluston ja polttoaineen varassa ja 
kulutti niukkoja ulkomaisia valuuttoja, hallituksen mielestä oli tarkoi-
tuksenmukaista, että moottoriajoneuvojen hankkiminen olisi saatettu 
kohtuullisen, mm. ylellisyysnäkökohdat huomioon ottaen järjestetyn 
erityisveron alaiseksi. Hallitus esitti autoveroa, jota olisi ollut suori-
tettava kotimaassa valmistetuista ja maahan tuotavista moottoriajo-
neuvoista. Vero olisi kohdistunut mm. henkilö- ja pakettiautoihin 
ja niiden alustoihin, kuorma-, linja- ja seka-autojen alustoihin sekä 
moottoripyöriin.

Valtiovarainvaliokunta ei yhtynyt siihen kantaan, että ylellisyys-
näkökohdilla voitaisiin puoltaa kyseistä veroa. Tuota perustetta ei 
valiokunnan mielestä voitu lainkaan esittää kuorma-, seka- eikä edes 
pakettiautojen osalta. Valiokunnan mielestä ylellisyysesineinä ei voitu 
pitää myöskään niitä henkilöautoja, joita käytettiin ammattimaiseen 
liikenteeseen tai joita käyttivät metsänhoitajat, maanmittarit, lääkä-
rit, eläinlääkärit, maatalousjärjestöt, kunnalliset laitokset, liikenne-
laitokset, invalidit jne. Esitys oli valiokunnan mielestä perusteltavissa 
yksinomaan finanssisyillä.

Valiokunnassa harkittiin mahdollisuutta jättää autoverotuksen 
ulkopuolelle mm. ammattimaiseen liikenteeseen käytettävät autot. 
Niin ikään pohdittiin verotuksen rajoittamista vain henkilöautoihin 
– jopa yksinomaan ylellisyystarkoituksiin käytettäviin, tietyn paino-
rajan ylittäviin loistoautoihin. Tämä olisi kuitenkin huomattavasti 
vähentänyt hallituksen tavoittelemaa verotulojen lisäystä. Muutos-
ten tekninen suorittaminen olisi myös vaatinut niin perusteellista ja 
asian tuntevaa valmistelua, ettei valiokunta siihen kyennyt. Valiokun-
ta ehdottikin lakiehdotuksen hylkäämistä ja edellytti, että hallitus 
ottaa asian uudelleen harkittavakseen. Hallitus peruutti esityksensä 
1.6.1951 mutta antoi 20.7.1953 eduskunnalle uuden esityksen auto-
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verolaiksi. Ehdotusta perusteltiin valtion menojen jatkuvalla kasvulla. 
Esitys oli pitkälti samantapainen kuin vuonna 1951 annettu edeltä-
jänsä, mutta enää ei puhuttu ylellisyysnäkökohdista. Merkittävää oli 
myös, että nyt ehdotettiin kuorma-, seka- ja linja-autojen jättämistä 
veron ulkopuolelle.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen edellyttäen kuiten-
kin, että niiden autojen osalta, joista perittäisiin autovero, poistettai-
siin muutoin mahdollisesti perittävä hinnantasausmaksu. Valiokunta 
katsoi myös, etteivät paketti- ja henkilöpakettiauto olleet ylellisyysau-
toja, ja muutti esitystä siten, ettei autovero olisi koskenut niitä. Myös-
kään invalideilta ei valiokunnan mielestä ollut perittävä kyseistä veroa.

Hallitus peruutti esityksensä 5.8.1953 mutta antoi uuden esityksen 
jo 18.9.1953. Esitys oli pitkälti edellisen esityksen mukainen. Valtio-
varainvaliokunta hyväksyi nytkin lakiesityksen edellyttäen, että niiltä 
autoilta, joista perittäisiin autovero, poistettaisiin muutoin mahdolli-
sesti perittävä hinnantasausmaksu. Suuri valiokunta ehdotti kuitenkin 
lakiehdotuksen hylkäämistä, ja lakiehdotus tulikin hylätyksi.

Vuodesta 1953 hinnantasausrahastoon perittiin tasausmaksua myös 
henkilöautoista ja moottoripyöristä. Tasausmenettelyn tarkoitukse-
na oli pitää ajoneuvojen myyntihinnat tasoltaan muuttumattomina 
riippumatta siitä, minkälaisin kauppamuodoin tai minkä hintaisin 
valuutoin tuontierät kulloinkin jouduttiin hankkimaan. Moottori-
ajoneuvojen hinnantasauksella pyrittiin myös estämään muiden kuin 
moottoriajoneuvojen varsinaisten maahantuojien hankkimista tai 
vähän käytetyistä moottoriajoneuvoista perittyjen hintojen ja viran-
omaisten vahvistamien hintojen eron muodostumista liian suureksi. 
Lisäksi autojen ja moottoripyörien tasausmaksuilla hankittiin hinnan-
tasausrahastoon varoja hintapoliittisesti tärkeinä pidettyjen tarvikkei-
den hintojen alentamista varten. Käytännössä hinnantasausmaksut 
muodostuivat melko veronluonteisiksi, ja järjestelmän lainsäädännöl-
listä pohjaa alettiin pitää yhä kyseenalaisempana.

Kun tuontikauppa entisestään vapautui ja valuuttakurssit muut-
tuivat, alettiin hinnantasausmenettelyä supistaa ja Suomen talous-
elämää kehittää kohti vakiintuneempia oloja. Valtiontalouden tila ei 
kuitenkaan mahdollistanut luopumista niistä tuloista, joita moottori-
ajoneuvoista perityt tasausmaksut olivat merkinneet. Henkilöautojen 
ja moottoripyörien tuontia oli rajoitettu, eikä pidetty tarkoituksen-
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mukaisena myöskään antaa kyseisten ajoneuvojen vahvistettujen 
hintojen tason huomattavasti alentua, koska alennus olisi lisännyt kei-
nottelumahdollisuuksia. Hallitus esittikin 22.11.1957 eduskunnalle, 
että autojen tasausmaksumenettely korvattaisiin henkilöautoista ja 
moottoripyöristä perittävällä erityisellä auto- ja moottoripyöräverolla. 
Verovelvollisia olisivat maahantuoja ja valmistaja. Suomen solmimat 
kansainväliset sopimukset huomioon ottaen verorasituksen tuli olla 
ulkomailta tuoduille ja maassa valmistettaville ajoneuvoille sama. Niin 
ikään tuli verokanta – Suomen kauppasuhteisiin nähden ja kun kysy-
myksessä oli hallituksen mielestä yksi liikevaihtoverotuksen muoto 
– vahvistaa samaksi toisaalta auto- ja toisaalta moottoripyörätyypeil-
le. Autoille ehdotetun 40 %:n ja moottoripyörille ehdotetun 30 %:n 
verokannan mukainen tuotto vastasi hinnantasausmaksujärjestelmän 
autojen ja moottoripyörien osalta tuottamaa tuloa.

Ottaen huomioon ammattimaisen henkilöliikenteen aseman hal-
litus piti tarpeellisena säilyttää se hinnantasausmaksussa noudatettu 
periaate, että pääasiallisesti ammattiautoliikenteeseen käytettävästä 
autosta perittiin veroa vain puolet normaalista määrästä. 

Kun invalidien käyttöön tulevista ajoneuvoista vain invalidipyörät 
voitiin säännöksellä vapauttaa verosta, valtiovarainministeriöllä tuli 
olla mahdollisuus määräämillään ehdoilla myöntää invalidien hen-
kilökohtaiseen käyttöön tulevan muunkin ajoneuvon kuin invalidi-
pyörän osalta vapautus auto- ja moottoripyöräveron suorittamisesta. 
Erityisen painavien syiden vaatiessa tuli verotusta voida yksittäis-
tapauksessa muutoinkin huojentaa; esimerkiksi sairaankuljetusautot 
oli tietyin ehdoin vapautettu hinnantasausmaksusta.

Valtiovarainvaliokunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä 
muutamin muutoksin. Se piti hallituksen ehdottamia veroprosent-
teja tasausmaksuihin verrattuna aiheettoman korkeina ja ehdotti nii-
den alentamista autojen osalta 30 %:iin ja moottoripyörien osalta 
25 %:iin. Valiokunnan mielestä oli myös kohtuullista, että ammat-
timaiseen liikenteeseen rekisteröidyt ajoneuvot saisivat vapautuksen 
autoveron koko määrästä. Valiokunta teki tämän mukaiset muutokset 
hallituksen esitykseen.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen valtiovarainvaliokunnan esit-
tämässä muodossa, kuitenkin siten, että tämä 1.1.1958 voimaan tul-
lut laki oli vain yksivuotinen. Hyväksyessään lain eduskunta ilmoitti 
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edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä 
poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva, ja että verosta pyri-
tään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta 
heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden. 

Hallitus antoi 17.10.1958 esityksen, jolla lain voimassaoloaikaa 
ehdotettiin pidennettäväksi vuoden 1959 loppuun. Samalla veron 
määrä sekä autoista että moottoripyöristä ehdotettiin alennettavaksi 
20 %:iin ajoneuvon verotusarvosta. Valtiovarainvaliokunta teki esi-
tykseen pari muutosta: se ehdotti moottoripyöräveron alentamista 
15 %:iin ja ehdotti lisäksi, että moottoripyörillä oleva verovapaus 
ulotettaisiin koskemaan myös kevyitä moottoripyöriä. Tätä perus-
teltiin sillä, että kevyet moottoripyörät olivat rinnastettavissa moot-
toripolkupyöriin ja että ne olivat liikenneturvallisuuden kannalta 
näitä varmempia. Liikenneturvallisuuteen osattiin siis vedota jo näin 
varhain. Laki hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan esittämässä muo- 
dossa.

Hallitus antoi 14.9.1959 esityksen lain voimassaoloajan jatkami-
sesta vuodeksi 1960. Valtiovarainvaliokunta ehdotti eräitä muutoksia. 
Lakialoitteen pohjalta valiokunta samalla katsoi, että kouluautot oli 
vapautettava autoverosta samoin edellytyksin kuin ammattimaiseen 
liikenteeseen käytetyt autot. Laki hyväksyttiin valtiovarainvaliokun-
nan esittämässä muodossa. Myöhemmin lain voimassaoloaikaa jatket-
tiin vielä vuoden 1961 loppuun.

Auto- ja moottoripyöräverosta luopumista ei pidetty mahdollisena. 
Koska lakia kuitenkin oli useasti muutettu, katsottiin tarpeelliseksi 
korvata se kokonaan uudella lailla. Hallitus antoi tätä tarkoittavan esi-
tyksen 11.9.1961. Samalla ehdotettiin veron kiertämisen estämiseksi 
lakia täydennettäväksi siten, että vero oli suoritettava myös ajoneuvon 
henkilöautoksi muuttamisesta ja että verovelvollinen oli tällöin se, 
joka rekisteröi auton henkilöautona. Jos aikaisemmasta rekisteröin-
nistä oli kulunut yli kaksi vuotta, ei veroa kuitenkaan ollut suoritet-
tava.

Koska autoveroa ei kannettu kuorma- ja pakettiautoista, ehdo-
tettiin tavarankuljetukseen tarkoitetut kolmipyöräiset moottoripyö-
rätkin vapautettavaksi verosta. Niin ikään ehdotettiin maastoautot, 
joita varsinkin metsätaloudessa käytettiin työautoina, nimenomaan 
säädettäväksi verottomiksi.
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Muutoin lakiehdotus oli varsin samanlainen kuin vuonna 1957 
säädetty laki siihen tehtyine muutoksineen. Valtiovarainvaliokunta 
puolsi hallituksen esityksen hyväksymistä pienin korjauksin, ja laki 
henkilöautoista ja moottoripyöristä suoritettavasta verosta hyväksyt-
tiin sen mukaisena. Laki oli tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 
1962 loppuun, mutta se korvattiin jo vuoden 1962 kesällä uudella, 
olennaisesti ankarammalla lailla.

2.2 Säännöstelyn päättymisestä 
1970-luvun puoliväliin

Uusi laki auto- ja moottoripyöräverosta tuli voimaan 15.7.1962. Se 
perustui hallituksen 13.6.1962 antamaan esitykseen ja valtiovarain-
valiokunnan siihen tekemiin melko vähäisiin muutoksiin. Keskeistä 
uudessa laissa oli autoveron olennainen korottaminen ja veron sää-
täminen progressiiviseksi. Korotuksella pyrittiin saamaan ostopaine 
autojen tuontisäännöstelyn jälkeen jakaantumaan usean vuoden osal-
le. Uusi laki saatiin säädetyksi vain yksivuotisena, ja sen mukainen 
autovero oli 40–90 % auton verotusarvosta siten, että vero oli suurin 
kalleimmissa autoissa. Tässä oli hallituksen esityksen perustelujen 
mukaan otettu huomioon kauppapoliittiset näkökohdat ja bilateraa-
lisen kaupan edut.

Aikaisempaan lakiin verrattuna vuoden 1962 lakiin tuli sellai-
nen merkittävä uutuus, että pakettiautoistakin oli maahan tuotaessa 
suoritettava autovero mutta vero palautettiin, jos auto rekisteröitiin 
paketti autoksi ja sitä pääasiallisesti sellaisena käytettiin. Tässä omak-
suttiin samantapainen palautusmenettely kuin ammattimaiseen lii-
kenteeseen käytettyjen autojen osalta oli käytössä. Lakiin otettiin 
myös säännökset 90 %:n liikuntavammainvalidien ja 60 %:n yleis-
invalidien autoveronpalautuksista.

Hallituksen 7.9.1962 antamalla esityksellä lain voimassaoloaikaa 
ehdotettiin pidennettäväksi kesäkuun 1964 loppuun siten, että vero 
olisi alentunut vuoden 1964 alusta 35–80 %:ksi auton verotus arvosta. 
Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotus voitiin hyväksyä yksin-
kertaisella enemmistöllä vain vuoden 1963 loppuun voimassa ole-
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vaksi. Valtiovarainvaliokunta muuttikin esitystä sen mukaisesti, ja 
vuoden 1962 lain voimassaoloaikaa jatkettiin tässä vaiheessa vain 
vuoden 1963 loppuun.

Hallitus antoi 13.9.1963 esityksen lain voimassaoloajan pidentä-
misestä vuoden 1964 loppuun. Autoveroa ehdotettiin 35–80 %:ksi 
verotusarvosta. Samalla lakia ehdotettiin täsmennettäväksi niiden 
varusteiden osalta, joiden arvo luettiin verotusarvoon. Lakia ehdo-
tettiin tarkistettavaksi myös siten, että autoverosta vapaaksi suoraan 
lain perusteella säädettiin paloauto, sairasauto ja ruumisauto sekä 
kuorma-auto, samoin sellainen pakettiauto, jota sen rakenteeseen ja 
varusteisiin katsoen oli pidettävä ensisijaisesti vain tavaran kuljetuk-
seen tarkoitettuna ja jonka kokonaispaino oli vähintään 1 700 kg. 
Invalidien osalta lakia ehdotettiin muutettavaksi siten, että liikunta-
vammaisten kohdalla invaliditeettiprosentti alennettiin 80 %:ksi ja 
invalidiauton vaadittiin olevan kohtuuhintainen. Valtiovarainvalio-
kunta puolsi lakiehdotusta eräin vähäisin tarkistuksin. Laki hyväksyt-
tiin valtiovarainvaliokunnan esittämässä muodossa.

Hallitus antoi 4.9.1964 esityksen, jolla lain voimassaoloaikaa 
ehdotettiin pidennettäväksi vuoden 1965 loppuun. Samalla ehdotet-
tiin säännöstä, jonka mukaan ajoneuvon luvattoman käytön estävää 
laitetta ei luettaisi verotusarvoon. Lisäksi esitettiin invalidien veron-
palautushakemusten käsittelyyn eräitä menettelyllisiä muutoksia. Val-
tiovarainvaliokunta puolsi esityksen hyväksymistä muutoin paitsi että 
veron kuoleutumisaika ehdotettiin lyhennettäväksi neljästä vuodesta 
kolmeen vuoteen. Laki hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan esittä-
mässä muodossa.

Vuoden 1965 puolivälissä autoveroa jälleen korotettiin. Hallitus 
ehdotti maksutaseen tasapainottamiseksi autoveron korottamista 
35–95 %:ksi auton verotusarvosta. Valtiovarainvaliokunnan mie-
tinnössä puollettiin hallituksen esitystä. Mietintöön liittyi kuitenkin 
kokoomuksen edustajien vastalause. Sen mukaan veron porrastettu 
järjestelmä oli kauppapoliittisesti epäoikeudenmukainen ja aiheutti 
käytännössä epäasiallista automallien muuntamista. Vastalauseessa 
ehdotettiin autoveron laskentatavaksi, että se olisi verotusarvon mää-
rä vähennettynä 1 500 mk:lla, kuitenkin niin, että veron määrä olisi 
aina vähintään 35 % verotusarvosta. Suuressa valiokunnassa esitys 
muuttuikin tämän mukaiseksi. Tasoltaan tämän uuden laskutavan 
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mukainen vero vastasi suunnilleen hallituksen esittämää, mutta siinä 
ei ollut samanlaisia hyppäyksiä.

Uuden vaiheen autoverotuksemme historiassa voidaan katsoa 
alkaneen vuoden 1966 puolivälissä. Niin olennaisesta verotuksen 
ankaroitumisesta oli kysymys, kun autoveroa tuolloin korotettiin 
maksutaseongelmien vuoksi. Nyt autoveroa oli suoritettava auton 
verotusarvon määrä korotettuna 50 %:lla ja vähennettynä 2 250 
mk:lla, kuitenkin niin, että vero aina oli vähintään 50 % verotusar-
vosta. Lain voimassaoloaikaa jatkettiin vuoden 1966 lopussa. Vuo-
den 1967 alkupuoliskolla veroa korotettiin vielä jonkin verran, millä 
pyrittiin kompensoimaan EFTA-tullien alennuksista aiheutuvaa vero-
jen alentumista.

Hallitus antoi 22.9.1967 eduskunnalle esityksen, jossa jälleen 
esitettiin autoverotuksen tiukentamista. Nyt ehdotettiin erityisesti 
taksien, kouluautojen ja pakettiautojen veronpalautusoikeuden pois-
tamista. Hallituksen käsityksen mukaan ne ammatin- ja liikkeenhar-
joittajat, jotka olivat oikeutettuja veronpalautukseen, olivat sellaisia 
ammatin- ja liikkeenharjoittajia edullisemmassa asemassa, joille auton 
käyttäminen samoin oli välttämätöntä mutta jotka eivät olleet oikeu-
tettuja veronpalautukseen. Lisäksi viitattiin autoveronpalautusten 
valtion tuloja vähentävään vaikutukseen. Samalla ehdotettiin sel-
laista uudistusta, että myös autoveron osuus luettaisiin liikevaihto- 
veron perustana olevaan ajoneuvon arvoon – siis verotuksen kiristä-
mistä.

Hallitus kuitenkin peruutti esityksensä 3.11.1967, pian suuren 
devalvaation jälkeen, ja antoi samalla esityksen kokonaan uudeksi 
laiksi auto- ja moottoripyöräverosta. Nyt saatiin vihdoin säädetyksi 
pysyvä autoverolaki; tosin myöhemmin muutamia kertoja joudut-
tiin turvautumaan yksivuotisiin lainmuutoksiin. Uusi laki auto- ja 
moottoripyöräverosta tuli voimaan 15.11.1967. Autoveron määrää 
alennettiin, tarkoituksena oli lieventää devalvaatiosta johtuvia autojen 
hinnankorotuksia. Autoveroksi säädettiin auton verotusarvo korotet-
tuna 40 %:lla ja vähennettynä 2 500 mk:lla, kuitenkin niin, että veron 
määrä aina oli vähintään 50 % verotusarvosta. Kun oli odotettavissa, 
että maahan ruvettaisiin tuomaan runsaasti käytettyjä autoja, lakiin 
otettiin säännös, jonka mukaan käytetyn auton vero oli 90 % vastaa-
van uuden auton verosta.
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Verovapaiden ajoneuvojen luetteloa supistettiin poistamalla siitä 
ruumisauto. Samoin kouluautojen veronpalautusoikeus kumottiin. 
Ammattimaiseen liikenteeseen käytettävien autojen veronpalautus-
oikeutta puolestaan rajoitettiin.

Vuonna 1969 säädettiin Suomessa valmistetun auton ja moottori-
pyörän verotusarvoksi ajoneuvon valmistuskustannusten perusteella 
määriteltävä ajoneuvon hinta valmistuspaikalla. Asia alkoi tulla entistä 
tärkeämmäksi, kun henkilöautojen massatuotanto Suomessakin alkoi. 
Samalla kertaa laajennettiin invalidien autoveronpalautusoikeutta 
siten, että 40 %:n alaraajainvalideille myönnettiin osittainen alennus.

Autoverotuksessa alettiin 1970-luvun alussa kiinnittää entis-
tä enemmän huomiota liikenneturvallisuuteen. Vuodenvaihteessa 
1970–1971 säädettiin turvavyö sellaiseksi varusteeksi, jonka arvoa ei 
luettu auton verotusarvoon.

Vuonna 1971 tehtiin yksi koko autoverotuksemme historian 
keskeisimmistä muutoksista, kun pakettiautojen verovapaus rajoi-
tettiin ajoneuvoihin, joiden tavaratila täytti tietyt vähimmäismitat. 
Näin verovapaus jäi koskemaan enää yleensä vain melko kookkaita 
laatikko mallisia pakettiautoja. Lainmuutoksen seurauksena uusien 
pakettiautojen tuonti laski erittäin voimakkaasti.

Vuoden 1973 lopulla moottoripyörien veroa korotettiin olennai-
sesti etenkin suurten pyörien osalta. Tätä perusteltiin ennen kaikkea 
liikenneturvallisuusnäkökohdilla. 

Vuodenvaihteessa 1973–1974 autoveroa korotettiin jonkin verran. 
Korotuksella pyrittiin kompensoimaan vapaakauppasopimusten seu-
rauksena tapahtuneita autojen tullinalennuksia.

Vuoden 1973 lopun öljykriisi nosti energian hintoja olennaises-
ti. Kustannusten vaikutusta ammattiautoiluun lievennettiin vuoden 
1974 alussa lainmuutoksella, jonka mukaan ammattimaisessa liiken-
teessä käytettävän auton autovero voitiin palauttaa kokonaankin tiet-
tyyn enimmäismäärään saakka. Muutosta perusteltiin mm. sillä, että 
se edesauttoi siirtymistä kestävämpään ja kulutukseltaan taloudelli-
sempaan ajokalustoon. Suuntauksen tueksi otettiin myös energiata-
loudelliset ja ympäristönsuojelulliset seikat.

Maahantuotujen uusien autojen lukumäärä nousi vuoden 1975 
syksyyn mennessä erittäin voimakkaasti, ja valtiovalta ryhtyikin taas 
tiukkoihin tuonninrajoitustoimiin maksutaseen turvaamiseksi. Maan 
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ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 
nojalla annetuilla asetuksilla mm. autojen ja moottoripyörien maa-
hantuonnista määrättiin suoritettavaksi erityismaksua. Maksu oli 
suoritettava sellaisista ajoneuvoista, joista oli maksettava auto- ja 
moottoripyöräveroa. Maksu oli 18.10.1975 alkaen 50 % autovero-
lain mukaisesta auto- ja moottoripyöräverosta. Myöhemmin sama-
na vuonna annetuilla asetuksilla maksu alennettiin 30 %:ksi, sitten 
20 %:ksi ja lopulta 10 %:ksi, ja vuoden 1976 alusta maksu kumot-
tiin kokonaan. Vuonna 1976 auto- ja moottoripyöräveroa puolestaan 
kannettiin korotettuna.

Invalidien autoveronpalautussäännöstöä tarkistettiin vuoden 1976 
alusta siten, että auton osalta kohtuuhintavaatimus poistettiin ja 
palautettavalle verolle säädettiin markkamääräiset ylärajat. Samalla 
lakia tarkistettiin siten, että näkövammaisten oikeus veronpalautuk-
seen tuli samanlaiseksi kuin liikuntavammaisilla.

2.3 1970-luvun lopulta 1990-luvun 
puoliväliin

Vuoden 1976 jälkeen autoverotuksemme oli pitkään vakaampaa. 
Vuoden 1977 alusta autoverotuksessa palattiin ”normaalille” tasol-
le. Samalla moottoripyörien verotusta lievennettiin melkoisesti siitä, 
mikä se oli ollut muutaman edellisvuoden. Invalidien autoveronpa-
lautusten osalta mainittakoon muutos, jonka mukaan ammattiin 
valmistumista varten tapahtuva opiskelu rinnastettiin työhön. Avo-
lavaisten pakettiautojen verovapausedellytyksiä tiukennettiin.

Vuoden 1978 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella liikenne-
turvallisuudelle annettiin aikaisempaa selvästi suurempi merkitys 
säätämällä, että tiettyjä varusteita ei luettu auton verotusarvoon. 
 Säännöksen muotoilulla pyrittiin myös suosimaan suomalaista tuo-
tantoa.

Autoverotuksen tarkistuksista 1970-luvun lopulla on syytä vielä 
mainita muutokset, joilla mahdollistettiin invalideille autoveron-
palautushakemuksen tekeminen etukäteen ja säädettiin ruumisauto 
jälleen verovapaaksi. Invataksi tuli verottomaksi vuoden 1980 alusta.
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1980-luvun alkupuolta voidaan luonnehtia autoverotuksen hieno-
säätelyn ajaksi. Tehtiin esimerkiksi lainmuutoksia, joilla pyrittiin 
estämään ”yli-ikäisten” uusien ajoneuvojen maahantuontia sekä 
kolarivaurioituneiden ajoneuvojen ja niiden osien tuontia. Samaan 
linjaan kuuluu myös lainmuutos, jolla maastohenkilöautot tulivat 
verollisiksi. Niiden vero kuitenkin säädettiin muiden henkilöautojen 
veroa alemmaksi.

Autoverotuksen lainmuutokset 1980-luvun puolivälissä ja sen 
jälkeen koskivat mm. verotuksen yksinkertaistamista ja selkeyttä-
mistä sekä verotason alentamista. Vuoden 1987 alussa autovero oli 
auton verotusarvon määrä korotettuna 32 %:lla ja vähennettynä 
4 600 mk:lla. Samalla kun verokantaa alennettiin, lakia muutettiin 
siten, että turvavarusteetkin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta otet-
tiin huomioon suoraan veron laskentakaavassa, ilman että verotusar-
voa määrättäessä enää tehtiin vähennyksiä. Lakia tarkistettiin myös 
lieventämällä vähintään 25 vuotta vanhojen ajoneuvojen verotusta. 
Osittain lievennyksestä ja osittain epäselvän oikeustilan selkiyttämises-
tä oli kysymys lainmuutoksessa, jolla tietyt vaatimukset täyttävät kilpa-
autot ja kilpamoottoripyörät säädettiin verovapaiksi. Selvä lievennys 
oli muutos, jolla verovapaiksi säädettiin myös eläinlääkintäautot.

Vuoden 1988 lopun merkittävin uutuus oli ympäristöpoliitti-
nen: vähäpäästöisten bensiinihenkilöautojen katalysaattorivähennys. 
Verotusarvosta tehtävä vähennys oli 15.12.1988 alkaen 3 500 mk ja 
22.11.1989 alkaen 4 500 mk.

Henkilöautojen kuluttajahintojen alentamiseksi autoveroa alennet-
tiin 1.9.1990 siten, että veron laskentakaavan kerrointekijää pienen-
nettiin viisi prosenttiyksikköä. Tieliikenteen verotuksen painopisteen 
siirtämiseksi kohti käyttövaiheen verotusta sekä autoalan työllisyyden 
tukemiseksi autoveroprosenttia alennettiin 25.5.1991 lukien jälleen 
viisi prosenttiyksikköä. Voimakkaampi veronalennus tapahtui tou-
kokuussa 1993: autoveroprosenttia alennettiin 20 prosenttiyksikköä. 
Tämän jälkeen vero oli (ennen 4 600 mk:n vähennystä) 102 % vero-
tusarvosta. Alennuksella pyrittiin sekä autojen kuluttajahintoihin 
kohdistuvan hinnankorotuspaineen purkamiseen että tieliikenteen 
verotuksen painopisteen siirtämiseen yhä enemmän kohti käyttövai-
hetta. Tähän muutokseen liittyy myös uuden ajoneuvoveron eli ns. 
auton käyttömaksun käyttöönotto. 
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Vaikka autoveroa 1990-luvun alussa yleensä alennettiin, paketti-
autojen kohdalla suunta oli päinvastainen. Voimakkaasti yleistyneen 
keinottelun estämiseksi verottomuuden edellyttämiä teknisiä vaati-
muksia tiukennettiin olennaisesti vuonna 1990. Vuonna 1993 paket-
tiautojen verovapaudesta luovuttiin ja verokannaksi säädettiin 35 % 
verotusarvosta (hallituksen esityksessä 50 %).

Muista verotuksen tiukennuksista mainittakoon, että vuoden 1993 
lainmuutoksen jälkeen maastohenkilöautoista tuli suorittaa saman-
suuruista veroa kuin muistakin henkilöautoista.

2.4 Vuodesta 1995 alkaen vuoteen 
2007

Vuoden 1995 alusta tuli voimaan uusi autoverolaki, joka korvasi van-
han lain auto- ja moottoripyöräverosta. Uuden lain säätäminen tuli 
ajankohtaiseksi Suomen EU-jäsenyyden vuoksi. Jouduttiin siirtymään 
järjestelmään, jossa verotusta ei enää toimiteta rajamuodollisuuksien 
yhteydessä. Autoverolakiin siirrettiin osa aikaisemmista tullisäännök-
sistä mukautettuina EU:n sisämarkkinoita koskeviin säännöksiin.

Keskeisimmät autoverolain uudistukset koskivat verovelvollisuut-
ta, verotusarvon määräämistä ja veron maksuunpanon ajankohtaa. 
Yleinen verotaso pidettiin ennallaan. Aikaisemmin suojapuskurista 
myönnetty 1,5 %:n vähennys poistettiin ja normaalia veroprosenttia 
vastaavasti alennettiin.

Muuttoautojen täydellisestä verovapaudesta luovuttiin ja siirryttiin 
veronalennusjärjestelmään, jossa alennukselle säädettiin markkamää-
räinen katto. Samalla muuttoautoalennukseen oikeutettujen piiriä 
tarkistettiin. Autoverolakiin otettiin uusitut säännökset käytettyinä 
maahan tuotavista ajoneuvoista; tällä pyrittiin järjestelmään, joka 
täyttäisi myös EU-vaatimukset.

Vuoden 1998 lopussa säädetyt muutokset koskivat käytettyjen 
autojen tuontia ja johtuivat Suomen EU:lta saamasta virallisesta huo-
mautuksesta. Muutoksia pidettiin kuitenkin yleisesti riittämättöminä.

EU-tuomioistuin oli 1990-luvulla antanut useita päätöksiä, joissa 
lähdettiin siitä, että toisesta jäsenvaltiosta tuodusta käytetystä ajo-
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neuvosta ei saanut periä autoveroa enempää kuin oli vastaavanlaisen 
auton arvoon sisältyvä veron jäljellä oleva osuus. Suomen osalta asia 
tuli EU-tuomioistuimessa vireille KHO:n tehtyä 15.3.2000 asiasta 
ennakkoratkaisupyynnön. Uutena ongelmana oli nyt se, miten suh-
tautua kauppaportaan verovaikutukseen. EU-tuomioistuin totesi, 
että perustamissopimuksen artikla on esteenä sille, että verotusarvo 
muodostuu erisuuruiseksi kaupan vaiheen mukaan, koska tästä voi 
ainakin tietyissä tilanteissa seurata, että maahan tuodusta käytetystä 
ajoneuvosta kannettavan veron määrä ylittää tässä jäsenvaltiossa (siis 
Suomessa) jo rekisteröidyn samanlaisen käytetyn ajoneuvon arvoon 
sisältyvän verosta jäljellä olevan määrän.

KHO teki 16.12.2002 päätöksensä EU-tuomioistuimen antaman 
ratkaisun mukaisesti. Se totesi, että käytettynä maahan tuodun ajo-
neuvon ja sen vertailukohtana käytettävän samanlaisen maassa jo 
rekisteröidyn auton verotusarvo on laskettava samalla tavalla uuden 
auton arvon perusteella ja ottamatta huomioon kaupan eri vaiheita.

Hallitus antoi 30.12.2002 esityksen autoverolain muuttamisesta. 
Esityksen mukaan sekä uusien että käytettynä tuotavien henkilöau-
tojen verotus perustui auton yleiseen kuluttajahintaan Suomessa. 
Verotasoa esitettiin myös alennettavaksi noin 1/6:lla. Esitys muuttui 
valtiovarainvaliokunnassa huomattavasti, ja eduskunta hyväksyi lain 
valtiovarainvaliokunnan ehdottamassa muodossa. Keskeiset muutok-
set koskivat lain yleistä kirjoitustapaa. Veron määrä muutettiin lasket-
tavaksi verollisesta yleisestä vähittäismyyntiarvosta. 

Siirtyminen auton verotusarvossa cif-pohjaisesta hankinta-arvosta 
yleiseen vähittäismyyntiarvoon oli suuri muutos. Se vähensi maahan-
tuojien verosuunnittelumahdollisuuksia. Aikaisemmin kaikilla maa-
hantuojilla oli ollut suuri tarve ja joillakin maahantuojilla myös hyvät 
edellytykset löytää keinoja hankintahinnan saamiseksi mahdollisim-
man alhaiseksi ja siten säästää veroissa. 
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2.5 Vuodesta 2008 vuoteen 2018 

2.5.1 Muutokset

Suomen autoverotuksessa toteutettiin vuoden 2008 alussa huomat-
tava muutos, kun auton arvon pohjalta määritettävän autoveron 
veroprosentti alettiin porrastaa auton hiilidioksidipäästötason eli 
polttoaineenkulutustason mukaan. Verouudistuksen rakenteellinen 
lähtökohta oli huomion kiinnittäminen ympäristönäkökohtiin.

Henkilöautojen käyttöönottovaiheen autovero säädettiin 
10–40 %:ksi riippuen auton hiilidioksidipäästötasosta. Joidenkin 
autojen verotaso säilyi ennallaan, useimpien laski ja joidenkin nousi. 
Veromäärään tulivat vaikuttamaan auton arvo ja päästötaso. Henkilö-
autojen autoveron kiinteistä vähennyksistä luovuttiin, jolloin poistui 
myös se lievä progressiivisuus, jolla oli tavoiteltu veronmaksukyvyn 
huomioon ottamista suosimalla pieniä ja halpoja autoja. Toisaal-
ta päästötaso (ja kokonaismassa) korreloi siinä määrin auton koon 
ja hinnan kanssa, että siinä voidaan katsoa otetun huomioon myös 
auton ostajien veronmaksukykyä ja verotuksen progressiivisuutta.

Vuonna 2009 lakia muutettiin sitten, että luovuttiin perimästä 
autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa (ns. elv). Lisäksi autovero-
lain säännöksiä muutettiin siten, ettei autoveroa enää pääsääntöises-
ti tarvitse lukea ajoneuvon myynnistä suoritettavan arvonlisäveron 
perusteeseen. Muutosten seurauksena ajoneuvojen verotus ei kuiten-
kaan keventynyt, koska autoveroa korotettiin autoverolle suoritettua 
arvonlisäveroa vastaavalla määrällä. 

Pakettiautojen vero muutettiin vuonna 2009 perustuvaksi henkilö-
autojen ja moottoripyörien veron tavoin yleiseen vähittäismyyntihin-
taan, ja pakettiautojen vero porrastettiin auton hiilidioksidipäästöjen 
perusteella samalla tavalla kuin henkilöautojen vero. Alennettuun 
veroon oikeutettujen pakettiautojen tavaratilan vähimmäiskokoa 
koskevista vaatimuksista luovuttiin. Kookkaampien tavarankuljetuk-
seen tarkoitettujen pakettiautojen kuljetuskyky kuitenkin otetaan 
huomioon hiilidioksidipäästöihin perustuvan veron määrää vähentä-
vänä tekijänä. Niistä pakettiautoista, joista ei ole päästötietoa, veroa 
kannetaan nyt auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella 
määräytyvän laskennallisen päästötiedon perusteella.
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Vuotuista käytettävissäolovaiheen ajoneuvoveroa on viime vuosina 
korotettu, ja autoveroa on hieman laskettu. Muuttoautojen veron-
huojennukset ovat poistuneet vuoden 2014 lopulla säädetyn lain-
muutoksen myötä.

2.5.2 Verolliset ajoneuvot, verotusarvo ja 
veroprosentit

2.5.2.1 Verolliset ajoneuvot ja verovelvolliset

Henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka) ja sellaisesta 
linja-autosta (M2-luokka), jonka oma massa on alle 1 875 kilogram-
maa, moottoripyörästä (L3- ja L4-luokka) sekä muusta L-luokkaan 
luettavasta ajoneuvosta on AutoVL 1 §:n mukaan ennen ajoneuvon 
rekisteröintiä ajoneuvoliikennerekisteriin tai käyttöönottoa Suomessa 
suoritettava valtiolle autoveroa.

Autoverosta ovat AutoVL 21 §:n mukaan vapaita pelastusauto, sai-
rasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan 
ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetuk-
seen käytettävä ruumisauto. Autoverosta on vapaa myös matkailu-
auto, jonka oma massa on vähintään 1 875 kiloa. Myös M1-luokkaan 
kuuluva auto, jonka oma massa on vähintään 6 000 kiloa, on verosta 
vapaa. Verosta vapaita ovat myös L1-, L2-, L1e-, L2e- ja L6e-luokan 
ajoneuvot.

Hallitus on 23.11.2017 antanut esityksen autoverolain muut-
tamiseksi (HE 178/2017). Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 
1.7.2018 samanaikaisesti liikennepalvelulain (320/2017) kanssa. 
Esityksen mukaan taksien autoveron alennus poistettaisiin vaiheit-
tain vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä. Isot esteettömät yhden tai 
useam man pyörätuolipaikan tilataksit sekä koulukuljetustaksit sää-
dettäisiin kokonaan autoverottomiksi, ja samalla invataksien verotto-
muus poistuisi. Matkailuautojen veroetuun tehtäisiin täsmennyksiä.

Velvollinen suorittamaan autoveroa on se, joka merkitään rekiste-
riin ajoneuvon omistajaksi (AutoVL 4 §). Osamaksukaupassa vero-
velvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon 
haltijaksi. Jos ajoneuvon tuo maahan tai valmistaa rekisteröity asia-
mies, vastaa tämä autoverosta verovelvollisen sijasta.
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2.5.2.2 Verotusarvo

Ajoneuvon verotusarvo on AutoVL 11 §:n mukaan sen yleinen verol-
linen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla 
tarkoitetaan AutoVL 11b §:n mukaan hintaa, joka yhdestä saman-
laisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollise-
na Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa olevalle ostajalle sinä 
ajankohtana, jona ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi pitänyt ilmoittaa 
verotettavaksi. Jos yleisiin myyntihintoihin perustuvaa arvoa ei ole 
käytettävissä, yleinen vähittäismyyntiarvo määritetään siitä hinnasta, 
jolla samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitetaan myytäväksi, vähen-
nettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla erällä.

Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon katsotaan kuuluvan 
kaikki se, minkä ajoneuvon ostaja välittömästi tai välillisesti luovuttaa 
vastikkeeksi ajoneuvosta myyjälle tai kolmannelle osapuolelle. Arvoon 
luettavan erän nimityksellä, maksun ajankohdalla tai muulla vastaa-
valla seikalla ei ole vaikutusta siihen, onko erä sisällytettävä vähittäis-
myyntiarvoon. Tavanomaisia rahoituskuluja ja ajoneuvon asiakkaalle 
toimittamisesta aiheutuvia tavanomaisia enintään 600 euron suurui-
sia kustannuksia ei kuitenkaan lueta ajoneuvon arvoon.

Jos käytetyn ajoneuvon verotusarvoa ei vähäisten markkinatietojen 
vuoksi voida määrittää edellä tarkoitetulla tavalla, se voidaan toissi-
jaisesti määrittää vastaavan uuden ajoneuvon yleisen vähittäismyynti-
arvon perusteella määritettävästä arvosta, joka saadaan alentamalla 
arvoa ajoneuvon iän perusteella 3 % ajoneuvon käyttöönottokuu-
kaudelta, 2 % kahdelta sitä seuraavalta täydeltä kuukaudelta ja sen 
jälkeen 1 % kutakin täyttä kuukautta kohden edellisen kuukauden 
loppuun lasketusta jäännösarvosta. Tästä poikkeavaa arvonalenemi-
sen laskennallista määrää voidaan soveltaa, jos markkinatietoja koske-
van tilastollisen aineiston perusteella on perusteita poiketa oletuksena 
olevasta arvon alenemasta ja jos käytettävissä olevan tiedon perusteella 
ei voida asianmukaisesti määrittää verotettavaa ajoneuvoa vastaavan 
ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa.

Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on AutoVL 
8a §:n mukaan se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä 11c ja 
11d §:ssä tarkoitetut seikat huomioon ottaen samanlaisena pidettä-
vässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa.
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Määritettäessä ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa Suomessa 
otetaan AutoVL 11c §:n mukaan huomioon käytettävissä oleva sel-
vitys ajoneuvon vähittäismyyntiarvon määräytymiseen markkinoilla 
vaikuttavista tekijöistä sekä ajoneuvon arvosta ja siihen vaikuttavis-
ta ajoneuvon ominaispiirteistä, kuten ajoneuvon merkistä, mallista, 
tyypistä, käyttövoimasta ja varustuksesta. Lisäksi voidaan ottaa huo-
mioon ajoneuvon ikä, ajokilometrit ja kunto sekä muut yksilölliset 
ominaisuudet. Yleinen vähittäismyyntiarvo Suomessa voidaan tarvit-
taessa määrittää Suomen ajoneuvomarkkinoista saadun tiedon lisäksi 
muiden maiden ajoneuvomarkkinoista saatujen tietojen perusteella.

Ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa ei voida yksinomaan mää-
rittää etuyhteydessä keskenään olevien ostajan ja myyjän välisten 
hintojen eikä poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa määräytyvien 
hintojen perusteella. Sitä ei myöskään voida määrittää yksinomaan 
verotettavana olevasta ajoneuvosta maksetun hankintahinnan taikka 
siitä saadun myyntihinnan tai lunastuskorvauksen perusteella.

Ajoneuvoja voidaan AutoVL 11d §:n mukaan pitää samanlaisi-
na, jos ne ovat samanlaiset merkiltään, malliltaan ja varusteiltaan. 
Jos vertailtavana on eri maissa tyypitettyjä ajoneuvoja, asiakirjoissa 
olevien tietojen lisäksi ajoneuvojen tulee tosiasiallisesti olla teknisesti 
samanlaisia. Vähäiset eroavaisuudet eivät kuitenkaan estä pitämästä 
ajoneuvoja samanlaisina, jos niillä ei voida katsoa olevan merkitystä 
ajoneuvon arvon tai kuluttajien ajoneuvoon kohdistuvien tarpeiden 
kannalta.

Vastaavana uutena ajoneuvona pidetään AutoVL 11e §:n mukaan 
ajoneuvoa, joka on käyttövoimaltaan, merkiltään, korityypiltään ja 
malliltaan sama kuin verotettava ajoneuvo. Lisäksi ajoneuvojen tek-
nisten ominaisuuksien, kuten moottorin, vaihteiston, voimansiirto-
tavan ja varustuksen on vastattava toisiaan. Vähäiset eroavaisuudet 
eivät kuitenkaan estä pitämästä ajoneuvoja vastaavina. Jos vastaavaa 
uutta ajoneuvoa ei voida osoittaa, valitaan lähinnä vastaava uusi ajo-
neuvo, jonka ominaisuuksissa sallitaan verotettavan ajoneuvon iästä 
ja tekniikan kehityksestä johtuvat erot mm. ajoneuvon mallinimessä 
ja teknisissä ominaisuuksissa.

Markkinoille tulevan uuden ajoneuvomallin maahantuoja tai 
valmistaja, joka myy kyseistä mallia liiketoiminnan muodossa, on 
AutoVL 11g §:n mukaan ennen veroilmoituksen jättämistä velvol-
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linen ilmoittamaan Verohallinnolle sen hinnan, jolla ajoneuvomallia 
yleisesti ilmoitetaan myytäväksi Suomessa, sekä muut tiedot, jotka 
Verohallinto määrää. Mallin hinta ilmoitetaan sen kaupallisen nimik-
keen tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä yleisesti 
markkinoidaan. Hinnan tulee olla voimassa sinä ajankohtana, jona 
uutta mallia ensimmäisen kerran ilmoitetaan verotettavaksi.

Verohallinto vahvistaa ilmoitusten perusteella uusien ajoneuvojen 
verotusarvot ja ylläpitää niistä tilastoa. Verohallinto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä kaupallisen nimikkeen ilmoittamisesta ja ilmoituksen 
sisällöstä sekä verotusarvotilaston julkaisemisesta. Tämä koskee myös 
hinnanmuutoksen ilmoittamista. Verohallinto vahvistaa näiden tie-
tojen perusteella muutokset verotusarvotilastoon. Muutokset tulevat 
voimaan julkaisupäivänään. 

AutoVL 15 §:n mukaan ajoneuvon verotusarvoa määrättäessä ajo-
neuvoon katsotaan kuuluvan toimintakuntoisina vähintään ne varus-
teet, jotka siinä, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, tulee olla, 
jotta se voitaisiin hyväksyä liikenteeseen, sekä sellaiset muut varusteet, 
jotka tyyppihyväksynnän tai ajoneuvon valmistusmaassa julkaistun 
selvityksen mukaan kuuluvat ajoneuvon vakiovarusteisiin, sekä autos-
sa lisäksi lämmityslaite. Verotusarvoa ei alenneta tällaisen varusteen 
puuttumisen tai epäkuntoisuuden takia.

2.5.2.3 Autojen veroprosentit

AutoVL 6 §:n mukaan uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta suo-
ritettava vero on lain liitteen verotaulukon mukainen prosenttimäärä 
auton verotusarvosta. Veroprosentin määrää auton yhdistettyä kulu-
tusta vastaava hiilidioksidipäästö, joka on määritelty auton verotuksen 
tai ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa EU:n 
lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Jos tietoa hiilidi-
oksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon mukaan 
auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiili-
dioksidipäästön perusteella. Seuraavassa on esimerkkejä veroprosentin 
määräytymisestä:
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Jos ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on 
liitteen verotaulukon pienin veron osuus. Uudesta linja-autosta, jonka 
oma massa on alle 1 875 kiloa, suoritettava vero on AutoVL 7 §:n 
mukaan 31,7 % auton verotusarvosta.

AutoVL 8 §:n mukaan veroprosentista vähennetään liitteen toisen 
verotaulukon mukainen määrä, jos kysymyksessä on N1-luokkaan 
kuuluva pakettiauto, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi 
enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen 

Auton kokonaismassa (kg) Auton CO2- 
päästöt  
(g/km)

1.1.–
31.12.2016 

sovellet-
tava vero-
prosentti

1.1.–
31.12.2017 

sovellet-
tava vero-
prosentti

1.1.–
31.12.2018 

sovellet-
tava vero-
prosentti

1.1.2019 ja 
sen jälkeen 

sovellet-
tava vero-
prosentti

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy

käyttövoima 
dieselöljy

enintään 51 enintään 354 0 4,4 3,8 3,3 2,7

800–808 1203–1211 84 12,7 11,3 10,0 8,6

899–907 1302–1310 95 14,4 13,2 11,9 10,6

998–1006 1401–1409 106 16,5 15,4 14,2 13,1

1097–1105 1500–1508 117 18,6 17,8 16,9 16,0

1196–1204 1599–1607 128 21,0 20,5 19,9 19,4

1296–1304 1698–1706 139 23,6 23,4 23,3 23,1

1395–1403 1798–1806 150 25,8 25,8 25,8 25,8

1494–1502 1897–1905 161 27,9 27,9 27,9 27,9

1593–1601 1996–2004 172 30,0 30,0 30,0 30,0

1692–1700 2095–2103 183 32,1 32,1 32,1 32,1

1800–1808 2203–2211 195 34,3 34,3 34,3 34,3

1900–1908 2303–2311 206 36,2 36,2 36,2 36,2

1999–2007 2402–2410 217 37,9 37,9 37,9 37,9

2495–2503 2898–2906 272 44,8 44,8 44,8 44,8

3000–3008 3403–3411 328 48,7 48,7 48,7 48,7

3288 tai 
enemmän

3691 tai  
enemmän

360 tai 
enem-

män

50,0 50,0 50,0 50,0
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tarkoitetuilla laitteilla, ja auton kokonaismassa on yli 2 500 kiloa ja 
auto täyttää toisen seuraavista edellytyksistä:

1) kokonaismassan ja oman massan välinen erotus (kantavuus) on 
vähintään 680 mutta alle 1 000 kiloa ja tehon (kilowatteina) ja 
kokonaismassan (kiloina) osamäärä on enintään 0,05;

2) kantavuus on vähintään 1 000 kiloa ja tehon ja kokonaismassan 
osamäärä on enintään 0,06.

Nuo yleisestä veroprosentista vähennettävät määrät ovat:

Auton kokonaismassa (kg) Veroprosentista tehtävä vähennys 
(prosenttiyksikköä)

2501–2550  9,8

2551–2600 11,5

2601–2650 12,8

2651–2700 13,8

2701–2750 14,7

2751–2800 15,4

2801–2850 16,1

2851–2900 16,7

2901–2950 17,2

2951–3000 17,8

3001–3050 18,3

3051–3100 18,7

3101–3150 19,1

3151–3200 19,6

3201–3250 19,9

3251–3300 20,3

3301–3350 20,7

3351–3400 21,0

3401–3450 21,4

3451–3500 21,7
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2.5.2.4 Moottoripyörien ja muiden L-luokan 
verollisten ajoneuvojen veroprosentit

Uuden moottoripyörän ja muun verollisen L-luokan ajoneuvon vero 
on moottorin iskutilavuuden mukaan seuraava prosenttimäärä ajo-
neuvon verotusarvosta:

Kokoluokka Veroprosentti

enintään 130 cm3  9,8 

131–255 cm3 12,2 

256–355 cm3 15,9 

356–505 cm3 19,5 

506–755 cm3 22,0 

756 cm3 tai enemmän 24,4 

Sähkökäyttöisen L-luokan ajoneuvon autovero on 9,8 %.

2.6 Autoveron tavoitteet

2.6.1 Fiskaalinen tavoite ja valtiontaloudellinen 
merkitys

Autoverolla, kuten veroilla yleensäkin, on pyritty keräämään tuloja 
valtiolle. Autoverolla onkin ollut ja on yhä huomattava valtiontalou-
dellinen merkitys.

Autoveron tuotto oli 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa 0,6–0,7 % 
Suomen valtion verotuloista, mutta se nousi vuodesta 1962 alkaen 
moninkertaiseksi. Se johtui autojen tuontisäännöstelyn loppumisesta 
ja sitä seuranneesta autojen tuonnin lisäyksestä mutta ennen kaikkea 
autoveron olennaisesta korottamisesta. 1960-luvun lopulta alkaen 
autovero oli noin 3–4 % valtion verotuloista. Esimerkiksi vuon-
na 1987 sen osuus valtion verotuloista oli 4,1 % ja ajoneuvoveron 
osuus noin 0,7 %, joten nuo kaksi veroa tuottivat valtion verotuloista 
yhteensä 4,8 %.
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Autoveron määrä laski 1990-luvun alkupuolen lamavuosina mer-
kittävästi, mutta se nousi taas taloudellisen kasvun myötä 1990-luvun 
lopulla, kuten esimerkiksi alla olevat osuudet valtion verotuloista 
osoittavat. Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 vaa-
ti isoja muutoksia autoverotukseemme, mutta autoveron tuoton mää-
rään muutokset eivät 1990-luvun lopulla merkittävästi vaikuttaneet.

 

Vuosi Autovero Ajoneuvovero Autovero ja 
ajoneuvovero 

yhteensä

1991 2,1 % 0,7 % 2,8 %

1993 1,6 % 0,9 % 2,5 %

1994 2,0 % 1,4 % 3,4 %

1995 2,5 % 1,5 % 4,0 %

1997 3,1 % 1,6 % 4,7 %

2000-luvulla autoveron ja ajoneuvoveron tuotot ovat kehittyneet seu-
raavasti:

Vuosi Valtion 
 verotulot milj. 

euroa

Autoveron 
tuotto milj. 
euroa (%)

Ajoneuvo-
veron tuotto 
milj. euroa 

(%)

Autovero- ja 
ajoneuvo vero 

yht. milj. euroa 
(%)

2000 30 551 1 059 (3,5) 401 (1,3) 1 460 (4,8)

2001 29 365  922 (3,1) 435 (1,5) 1 357 (4,6)

2002 30 158 1 023 (3,4) 451 (1,5) 1 474 (4,9)

2003 30 263 1 207 (4,0) 473 (1,6) 1 680 (5,6)

2004 31 190 1 235 (4,0) 642 (2,1) 1 877 (6,0)

2005 32 310 1 277 (4,0) 536 (1,7) 1 813 (5,6)

2006 34 691 1 304 (3,8) 567 (1,6) 1 871 (5,4)

2007 36 719 1 217 (3,3) 612 (1,7) 1 829 (5,0)

2008 37 213 1 016 (2,7) 637 (1,7) 1 653 (4,4)

2009 31 534  687 (2,2) 654 (2,1) 1 341 (4,3)

➝
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Vuosi Valtion 
 verotulot milj. 

euroa

Autoveron 
tuotto milj. 
euroa (%)

Ajoneuvo-
veron tuotto 
milj. euroa 

(%)

Autovero- ja 
ajoneuvo vero 

yht. milj. euroa 
(%)

2010 32 206  941 (2,9) 691 (2,1) 1 632 (5,1)

2011 36 316 1 068 (2,9) 759 (2,1) 1 827 (5,0)

2012 37 321 1 007 (2,7) 758 (2,0) 1 765 (4,7)

2013 38 740  932 (2,4) 866 (2,2) 1 798 (4,6)

2014 39 271  918 (2,3) 878 (2,2) 1 796 (4,6)

2015 39 941  884 (2,2) 930 (2,3) 1 814 (4,5)

2016 41 787  964 (2,3) 1 083 (2.6) 2 047 (4,9)

2017 42 153  853 (2,0) 1 155 (2,7) 2 008 (4,8)

2018 44 000  911 (2,1) 1 174 (2,7) 2085 (4,7)

Kuten luvuista näkyy, autoveron suhteellinen merkitys on viime aikoi-
na vähentynyt. Nykyisin autovero tuottaa noin 2 % valtion vero-
tuloista. Ajoneuvoveron merkitys sitä vastoin on kasvanut niin, että 
ajoneuvoveron osuus on nykyisin jo lähes 3 % valtion verotuloista ja 
siis suurempi kuin autoveron. Autoveron ja ajoneuvoveron yhteen-
laskettu määrä on pysynyt korkeana, keskimäärin noin 5 %:ssa. 
Verotuksen painopistettä on tietoisesti siirretty ajoneuvon käyttöön-
ottovaiheesta ajoneuvon käytettävissäolovaiheeseen. Käyttövaiheen 
polttoainevero bensiinistä ja dieselöljystä tuottaa vuodessa noin 2,6 
miljardia euroa, joka on kolminkertainen määrä autoveron tuottoon 
nähden ja peräti noin 6 % valtion verotuloista. Lisäksi autojen ja 
polttoaineen myynnistä kertyy arvonlisäveroa.

2.6.2 Ajoneuvojen tuonnin hillitseminen ja 
ulkomaankauppaan vaikuttaminen

Siitä alkaen kun henkilöautojen tuonti Suomeen vuonna 1962 
vapautui, yksi autoverotuksemme keskeinen tavoite oli hillitä auto-
jen tuontia ja tasapainottaa ulkomaankauppaa. Suomen kauppatase 
muodostui 1960-luvun puolivälissä kovin tuontivoittoiseksi. Samaan 
aikaan henkilöautojen tuonti oli hyvin vilkasta. Vuosina 1964–1965 
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peräti 6 % tuonnin arvosta muodostui henkilöautoista. Tämän jäl-
keen alettiinkin henkilöautojen tuontia entisestään rajoittaa mm. 
autoveroa korottamalla. Vuoden 1967 lopulla toteutettiin suuri 
deval vaatio, ja vuonna 1968 kauppatase olikin pitkästä aikaa vienti-
voittoinen. Samalla autokauppa oli syvässä lamassa ja henkilöautojen 
tuonnin osuus tuonnista laski alle 3 %:n.

Autokaupan vilkastuminen vuosina 1969 ja 1970 merkitsi samal-
la sitä, että autojen osuus tuonnista selvästi nousi. Vuonna 1971 
kauppa tase oli jälleen voimakkaasti tuontivoittoinen ja henkilöauto-
jen tuontia rajoitettiin eri tavoin. Vuonna 1972 henkilöautojen osuus 
tuonnista laski 2 %:iin. 1970-luvun alussa Suomesta myös alettiin 
viedä täällä valmistettuja henkilöautoja ulkomaille.

Henkilöautojen osuus tuonnista kasvoi selvästi 1980-luvulla. Kui-
tenkaan ei ryhdytty erityistoimenpiteisiin henkilöautojen tuonnin 
rajoittamiseksi. Kun kauppatase oli vientivoittoinen, ei ollut saman-
laista painetta tuonnin rajoittamiseen kuin aikaisemmin. Suomen lii-
tyttyä Euroopan unioniin autoveroa ei ole enää entiseen tapaan voitu 
käyttää ulkomaankaupan sääntelyyn.

2.6.3 Liikenneturvallisuus

Autoveroa ei ole säädetty sen vuoksi, että sen avulla parannettaisiin 
liikenneturvallisuutta. Autoverotuksen sisällä on kuitenkin jossain 
määrin otettu huomioon myös liikenneturvallisuuteen liittyviä pyr-
kimyksiä. Näin tehtiin erityisesti 1970-luvulta alkaen säätämällä tiet-
tyjä liikenneturvallisuutta parantavia varusteita sellaisiksi, ettei niiden 
arvo korota autoveron pohjana olevaa verotusarvoa ja siten vaikeuta 
auton varustamista niillä. Suuri osa tuollaisista varusteista säädettiin 
myöhemmin pakollisiksi.

Vuonna 1971 ensi kertaa käyttöön otetuissa henkilöautoissa tuli 
olla turvavyö. Turvavyö säädettiin varusteeksi, jonka arvo ei vaikut-
tanut verotusarvoon. Vuonna 1977 lisättiin olennaisesti verotusarvoa 
määrättäessä huomioon ottamatta jätettävien turvavarusteiden mää-
rää. Tällaisia varusteita olivat mm. valonheitinten pesulaite, takalasin 
huurteenpoistolaite, etuistuinten päätuki, joustopuskuri ja kerroslasi-
nen tuulilasi. Tästä verotusta monimutkaistaneesta varustekohtaisuu-
desta on vaiheittain luovuttu.
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Liikenneturvallisuuteen liittyvät tekijät olivat keskeisiä myös 
moottoripyörien veron olennaisessa korotuksessa vuodenvaihteessa 
1973–1974.

Suomen liikenneturvallisuus on sitten 1970-luvun olennaisesti 
parantunut, vaikka liikenne on merkittävästi kasvanut. Nykyisessä 
verojärjestelmässämme ei ole liikenneturvallisuuteen liittyviä kan-
nustimia – korkea autoveromme päinvastoin jarruttaa siirtymistä 
uusiin, liikenneturvallisuudeltaan parempiin autoihin. Toisaalta 
kun korkea autovero nostaa henkilöautojen hintoja ja siten hillitsee 
autojen hankintaa, se suhteellisesti parantaa julkisen liikenteen toi-
mintamahdollisuuksia, minkä voidaan katsoa edistävän kokonais-
liikenneturvallisuutta.

2.6.4 Ympäristönsuojelu

Autoverotuksessa siirryttiin uuteen, ympäristöpolitiikkaa enemmän 
painottavaan vaiheeseen vuoden 1988 lopulla, kun vähäpäästöisille 
henkilöautoille säädettiin auton verotusarvosta tehtävä katalysaatto-
rivähennys. Vuonna 2003 autoverotuksessa siirryttiin järjestelmään, 
jossa veron pohjaksi otettiin hankinta-arvon sijasta ajoneuvon yleinen 
vähittäismyyntiarvo. Tämä järjestelmä ei tunne katalysaattorivähen-
nystä.

Vuoden 2008 alussa autoverotuksessamme toteutettiin huomattava 
muutos, kun autoveroprosentti porrastettiin auton päästö- eli poltto-
ainekulutustasosta riippuvaksi lähtökohtana ympäristönäkökohtien 
huomioon ottaminen.

2.6.5 Veronmaksukyky ja sosiaalipolitiikka

Verotuksen keskeisiä tavoitteita on pyrkimys veronmaksukyvyn huo-
mioon ottamiseen. Kalliin auton hankkimisen erityisesti kulutusta 
varten voidaan katsoa usein viittaavan maksukykyyn. Tällöin on 
oikeudenmukaista, että kalliin auton vero on korkeampi kuin hal-
van auton, ja että vero on vielä suhteellisesti sitä ankarampi, mitä 
hintavampi auto on. Veronmaksukykyisyysperiaatteen korostaminen 
kulutusverotuksessa on yhteydessä myös ylellisyysveroajatteluun.
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Autoverotuksemme oli 15.7.1962–4.6.1965 selvästi progressiivi-
nen. Sen jälkeen voimassa oli järjestelmä, jossa verosta tehtiin kaik-
kien autojen kohdalla kiinteämääräinen vähennys. Tällainen veron 
laskutapa johti siihen, että vero oli suhteellisesti pienempi halpojen 
autojen kohdalla. Progressiivinen piirre säilyi vielä vuoden 2003 auto-
verouudistuksessa. Valtiovarainvaliokunta totesi, että kiinteä vähen-
nys säilytti autoveron progressiiviset piirteet ja tuki edullisten, vähän 
kuluttavien autojen hankintaa. Vuoden 2008 verouudistuksessa, 
jossa veron perusteisiin otettiin myös päästötaso, kiinteästä vähen-
nyksestä luovuttiin. Isopäästöiset autot ovat kuitenkin keskimääräistä 
isokokoisempia ja kalliimpia, joten voidaan väittää, että uudessakin 
järjestelmässä kiinnitetään hieman huomiota myös autonostajan 
veronmaksukykyyn ja verotuksen progressiivisuuteen.

Sosiaalipolitiikkaa autoverotuksessamme on ollut erityisesti 
invalidien autoveronpalautusjärjestelmässä, joka on yhä voimassa 
huolimatta siitä, että invalidien autojen hankintaa tuetaan myös vam-
maispalvelulain nojalla.

2.6.6 Maanpuolustus

Yleinen sääntö on, että valtionkin ajoneuvot hankitaan autoverollisi-
na silloin, kun kysymyksessä on tyypiltään autoverollinen ajoneuvo. 
Ainakin vielä 1980-luvulla Puolustusvoimien käytössä olleille paketti-
autoista rakennetuille miehistönkuljetusajoneuvoille myönnettiin 
hakemuksesta huojennus autoverosta.

Maastoautot säädettiin 1960-luvun alussa autoverosta vapaiksi, jos 
niiden vaihteistoon oli koneiden ja työvälineiden käyttöä varten liitet-
ty voimansiirtolaite. Tällä sääntelyllä ilmeisesti varauduttiin Puolus-
tusvoimien tarpeisiin kriisiaikoina. Verovapaus muuttui vuonna 1983 
veronalennukseksi, ja vuoden 1993 alusta maastoautojen erityisasema 
poistettiin.

Vuonna 1976 tehdyllä lainmuutoksella autoverottomiksi säädettiin 
tietyt edellytykset täyttävät maastomoottoripyörät. Tästä verovapau-
desta luovuttiin vuoden 1995 alussa.
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2.6.7 Kuluttajansuoja

Eräitä autoverotuksen sääntelyjä on voitu perustella myös kuluttajan 
suojaamisella. Tähän perusteluryhmään kuuluu käytettyjen ajoneuvo-
jen, pitkään varastoitujen uusien ajoneuvojen ja kolarivaurioituneiden 
ajoneuvojen ankara verotus.

Käytetyistä ajoneuvoista ei alun perin ollut autoverolaissa säännök-
siä. Vuoden 1967 lopun suuren devalvaation jälkeen oli odotettavis-
sa, että käytettyjen autojen maahantuonti lisääntyisi voimakkaasti, ja 
käytetyn auton veroksi vuoden 1968 alusta säädettiin 90 % vastaavan 
uuden auton verosta. Käytettyjen autojen tuonti laskikin lähes ole-
mattomaksi. Vuonna 1982 vastaava ankara verotus ulotettiin käytet-
tyihin moottoripyöriin. Käytettyjen ajoneuvojen verokohtelu synnytti 
suuria EU-oikeudellisia ongelmia 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun 
alussa. Käytettyjen ajoneuvojen autoveroa onkin olennaisesti keven-
netty, ja niiden tuonti on merkittävästi lisääntynyt. Käytettyjen ajo-
neuvojen autoverotuksessa on kuitenkin edelleen paljon ongelmia.

Täällä myytäviä ajoneuvoja varastoidaan joskus pitkiäkin aiko-
ja ulkoilmassa sekä ulkomailla että Suomessa. Sellainen varastointi 
saattaa lyhentää auton käyttöikää, varsinkin jos ruosteenestokäsitte-
lyä ei ole tehty kunnolla. Sitä voitiin pitää kuluttajalle epäedullisena, 
ja vuonna 1982 lakiin lisättiin säännös, jonka mukaan veroa koro-
tettiin 20 %:lla, jos ajoneuvon valmistuksesta oli kulunut yli vuosi. 
EU-oikeudellisiin perusteisiin viitaten tästä ”homeverosta” luovuttiin 
vuonna 2003 säädetyssä autoverolain muutoksessa.

Kolarivaurioituneiden vähän ajettujen henkilöautojen tuonti 
lisääntyi 1980-luvulla nopeasti. Tuonnin edullisuus perustui lähinnä 
siihen, että nämä autot verotettiin uusina autoina auton ostohinnan 
mukaan. Tätä ei pidetty tarkoituksenmukaisena veropoliittisesti eikä 
liikenneturvallisuuden tai kuluttajansuojan kannalta. Siksi lakia muu-
tettiin vuonna 1985 niin, että tällaisen auton vero oli aina vähin-
tään vastaavan uuden auton vero. Tästä erityissääntelystä luovuttiin 
2000-luvulla, kun verotusarvoksi sekä uusien että käytettyjen ajoneu-
vojen osalta otettiin yleinen vähittäismyyntiarvo.
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2.6.8 Harrastustoiminnan edistäminen ja 
kulttuuripolitiikka

Vuosikymmeniä vanhoja ajoneuvoja tuodaan maahan kunnostetta-
vaksi ns. museoajoneuvoiksi tai muutoin käytettäväksi harrastustoi-
minnassa. Näidenkin ajoneuvojen autoverotuksessa vero määräytyi 
1980-luvun lopulle asti vastaavan uuden ajoneuvon veron perusteella.

Vuoden 1987 alusta säännöksiä muutettiin 25-vuotiaitten ja sitä 
vanhempien ajoneuvojen osalta niin, että tällaisten ajoneuvojen vero 
määräytyi ajoneuvon oman eikä vastaavan uuden ajoneuvon arvon 
perusteella. Muutoksen jälkeen yli 25-vuotiaitten ajoneuvojen tuonti 
lisääntyi voimakkaasti.

Vuoden 2003 autoverouudistuksessa siirryttiin käyttämään ajoneu-
von veron perusteena ajoneuvon yleistä vähittäismyyntihintaa. Samal-
la kumottiin 25 vuotta täyttäneiden ajoneuvojen erityissääntely. Noin 
vanhojen ajoneuvojen arvonmääritys on hyvin ongelmallista.

Kulttuuripoliittisia vaikutteita autoverotuksessa voidaan nähdä 
myös kilpa-ajoneuvojen kohtelussa, johon alettiin kiinnittää huomio-
ta 1980-luvulla. Kilpa-ajoneuvojen verovapauden ehdot säädetään 
nykyisin autoverolain 35.1 §:n 6 ja 7 kohdissa. 

2.6.9 Yritystoiminnan edistäminen

Autovero on erityinen kulutusvero, josta on vapautettu mm. kuorma-
autot, pelastusautot, sairasautot, invataksit ja ruumisautot. Taksien 
autoverohelpotuksista luopumista on esitetty, mutta huojennukset 
ovat yhä voimassa.

Autoverotuksessa on aikoinaan ollut hyvin paljon sellaisia sään-
nöksiä, joilla edistettiin autojen varustelua Suomessa tehdyllä työllä. 
Tämä monimutkaisti verotusta eikä ollut sopusoinnussa vapaan kau-
pan periaatteiden kanssa, minkä vuoksi noista verohelpotuksista on 
vähitellen luovuttu. 
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3.1 1920-luvulta vuoteen 1938 

Ajoneuvojen käyttövaiheenkin verotus alkoi Suomessa tulliverotuk-
sena, joka kohdistui erityisesti auton voimanlähteenä käytettyyn 
polttoaineeseen – ja bensiinin ohella myös autonrenkaisiin. Kiinteä-
tyyppinen, hallintaperusteinen ajoneuvon vuotuinen verotus aloitet-
tiin Suomessa vuonna 1922 leimaverolain nojalla kannettuna verona. 
Vero säädettiin progressiiviseksi moottoritehon suhteen. Tätä perus-
teltiin sillä, että tiestöä eniten vahingoittavissa autoissa (suuret autot) 
ja toisaalta arvokkaammissa autoissa oli yleensä voimakkaammat 
moottorit. Auton käyttämän polttoaineen laadulla ei ollut merkitystä 
veromäärään.

Verotuksen uudistaminen ja samalla saattaminen erillisen moottori-
ajoneuvoverolain perusteella määräytyväksi tuli 1920-luvun lopulla 
ajankohtaiseksi mm. siksi, että veron tuotto oli jäänyt vähäiseksi. 
Uudistuksessa korostettiin, että veron oli perustuttava ylellisyysnäkö-
kohdan sijasta aikaisempaa enemmän tietaloudellisille näkökohdille. 
Todettiin, että tiestön kulumiseen vaikutti myös ajoneuvon  nopeus. 
Kun Suomen teillä ei kuitenkaan yleensä voitu ajaa suuremmalla 
nopeudella kuin sellaisella, jonka melkein kaikki henkilöautot pys-

 2 Tarkemmin kirjat Esko Linnakangas – Leila Juanto, Tieliikenneverot (2000) ja 
Verojen historia (2016) sekä Esko Linnakangas, Autojen verotus (2007).



50

3  Autojen ajoneuvovero

tyivät saavuttamaan, otettiin moottorin teho huomioon aikaisempaa 
rajoitetummin. Koska tiestön kulumiseen vaikutti myös renkaiden 
laatu, vero määrättiin kannettavaksi korotettuna sellaisista ajoneuvois-
ta, joiden pyörissä ei ollut kumisia ilmarenkaita. Vero oli normaalia 
korkeampi myös perävaunullisille ajoneuvoille.

Veron tuotto olisi hallituksen esityksen mukaan ollut käytettävä 
yleisten teiden parantamiseen ja kunnossapitoon. Tämä velvoite kui-
tenkin poistettiin lopullisesta laista, koska katsottiin, että eduskunnan 
tuli saada vapaasti päättää tämänkin veron tuotosta.

3.2 Vuodesta 1939 vuoteen 1964

Moottoriajoneuvoverotuksessa siirryttiin uuteen vaiheeseen 1930- 
luvun lopulla. Veron uudistaminen tuli ajankohtaiseksi erityisesti  
siksi, että korkean tullin alaista bensiiniä käyttävien ajoneuvojen 
rinnalle olivat yleistyneet ajoneuvot, joiden polttoaineena käytettiin 
hyvin alhaisen tulliverotuksen piirissä olevaa dieselöljyä. Ruotsin3 
esikuvan mukaisesti säädettiin vuodesta 1939 alkaen kannettavaksi 
tuossa vaiheessa lisäveroksi kutsuttua ajettujen kilometrien mukaan 
määräytyvää veroa ajoneuvoista, joita käytettiin muulla voimalla tai 
polttoaineella kuin bensiinillä. Suuremman oikeudenmukaisuuden ja 
tasapuolisemman verotuksen saavuttamiseksi moottoriajoneuvovero 
laskettiin ajoneuvon oman painon tai kokonaispainon perusteella.

Moottoriajoneuvoverotus uudistettiin vuodesta 1948 alkaen. 
Lisäveron (joka vastasi nykyistä käyttövoimaveroa) määräytymispe-
rusteina luovuttiin käyttämästä ajettuja kilometrejä. Veron perimi-
nen ajettujen kilometrien mukaisesti olisi edellyttänyt täysin varmaa 
matkamittaria ja ehdottoman oikein pidettyä ajopäiväkirjaa. Niitten 
ei katsottu voivan toteutua, ja veron määrääminen olikin jäänyt käy-
tännössä usein harkinnan varaan. Veron määräämisen perusteeksi 
otettiinkin keskimääräiset ajomatkat eri ajoneuvotyypeille. Tämän 

 3 Uuden Suomen (6.2.2017) mukaan Ruotsin hallitus suunnittelee palauttavansa 
kilometriveron, josta luovuttiin 1990-luvun puolivälissä. Vero koskisi yli 12 ton-
nia painavia ajoneuvoja, ja ajettuja kilometrejä seurattaisiin automaattisella jär-
jestelmällä, jonka voisi asentaa vaikka älypuhelimeen.
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jälkeen tehdyt muutokset verotukseen olivat koko järjestelmän kan-
nalta verraten vähäisiä.

3.3 Vuodesta 1965 vuoteen 1993

Vuoden 1965 alusta toteutettiin erittäin merkittävä rakenteellinen 
uudistus: moottoriajoneuvovero poistettiin bensiinikäyttöisiltä ajo-
neuvoilta ja vastaavasti bensiinin valmisteveroa korotettiin. Tämän 
jälkeen varsinainen ajoneuvovero (joka vastasi nykyistä käyttövoima-
veroa) tuli kannettavaksi vain muilta kuin bensiinikäyttöisiltä ajoneu-
voilta, siis lähinnä dieselajoneuvoilta. Polttoöljyn käytön seurauksena 
oli lisävero (joka vastasi nykyistä polttoainemaksua).

Laki oli aluksi voimassa yksivuotisena. Uudistuksen yhteydessä 
kumottiin myös autokumirenkaiden valmistevero. Vuonna 1966 sää-
dettiin uusi, vuoden 1967 alusta voimaan tullut pysyvä moottoriajo-
neuvoverolaki, joka oli sisällöltään samanlainen kuin sitä edeltäneet 
yksivuotiset lait.

Järjestelmä säilyi tämän jälkeen pitkään rakenteellisesti lähes muut-
tumattomana. Vuosi 1976 oli kuitenkin mielenkiintoinen. Silloin 
Suomessa rekisteröidystä liikenteeseen käytetystä henkilöautosta kan-
nettiin erityistä käyttömaksua. Maksun säätämisen perusteet olivat 
valtiontaloudellisia. Käyttömaksu (50, 100, 150 tai 250 mk) määräy-
tyi auton kokonaispainon perusteella. Maksu suoritettiin siten, että 
maksuvelvollinen oma-aloitteisesti lunasti postista tai tullista auton 
tuulilasiin kiinnitettäväksi maksun määrää vastaavan käyttömaksu-
merkin. Tästä olivat vapautettuja valtion omistamat autot, ammatti-
maisessa liikenteessä käytettävät autot sekä autot, joista oli saatu 
invalidipalautusta. Käyttömaksu tuotti 113 miljoonaa markkaa, kun 
samana vuonna esimerkiksi moottoriajoneuvovero tuotti 97 miljoo-
naa markkaa. Vuoden 1976 käyttömaksu oli tarkoitettu väliaikaiseksi 
yhtä vuotta koskevaksi fiskaaliseksi järjestelyksi, eikä se saanutkaan 
pitkään aikaan jatkoa.
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3.4 Vuodesta 1994 vuoteen 2003

Antaessaan keväällä 1993 auto- ja moottoripyöräverolain muutosesi-
tyksen (HE 42/1993) hallitus sisällytti valtioneuvoston pöytäkirjaan 
lausuman, jonka mukaan tuosta lainmuutoksesta johtuva autoveron 
tuoton alentuminen oli korvattava ottamalla käyttöön kaikkia autoja 
koskeva vuotuinen vero. Autoveroa alennettiin noin viidennes. Vero-
tulojen vähentymisen korvaamiseksi säädettiin laki eräistä ajoneu-
voista suoritettavasta ajoneuvoverosta (135/1994). Tuon lain mukaan 
ajoneuvovero kannettiin ajoneuvoon kiinnitettävällä veromerkillä. 
Veron suorittaminen järjestettiin siten, että ajoneuvon omistaja tai 
haltija oma-aloitteisesti hankki veromerkin ja kiinnitti sen ajoneu-
vonsa tuulilasiin. Vero muistutti vuoden 1976 käyttömaksua, mutta 
uusi vero oli tarkoitettu tieliikenteen verojärjestelmän pysyväksi ja 
olennaiseksi osaksi.

Kun laki säädettiin, keskeisenä lähtökohtana oli, että uudesta , 
suurta ajoneuvomäärää koskevasta veromuodosta olisi tehtävä yksin - 
kertainen. Veron yksinkertaisuus ja selkeys verovelvollisen ja veroval-
vonnan näkökulmasta perustui pitkälti siihen, että verotus säädet-
tiin ajoneuvokohtaiseksi eikä sellaiseksi, että ensin olisi määritelty 
ajoneuvo verosta vastuussa oleva verovelvollinen. Ajoneuvoveron mää-
rä oli aluksi 500 tai 300 markkaa, mutta määriä korotettiin sittem-
min useasti. Korkeampaan veroluokkaan kuuluivat autot, jotka oli 
otettu käyttöön 1.1.1994 tai sen jälkeen. Se, että vero oli suurempi 
uudemmista autoista, perustui siihen, että noista autoista oli kannet-
tu alempaa autoveroa. Selvyyden vuoksi ajankohtaa, jonka mukaan 
vero perittiin erisuuruisena, ei asetettu siihen hetkeen, jona uudet 
autoveroperusteet tulivat voimaan keväällä 1993, vaan vasta vuoden 
1994 alkuun.

Ajoneuvokohtaisuus merkitsi toisaalta sitä, että lakiin ei voitu 
helposti ottaa yksittäisen verovelvollisen kannalta joustavuutta lisää-
viä menettelyjä, kuten veron suorittamista vain osalta verokautta tai 
veron palauttamista eri perusteilla. Pidettiin työläänä ja hankalana 
sitä, että ajoneuvojen käyttäjät itse ostivat veromerkin ja kiinnittivät 
sen ajoneuvon tuulilasiin, varsinkin kun tuulilasista oli samalla pois-
tettava aikaisempi veromerkki. Myös veromerkkien hankintatapaa 
arvosteltiin.
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Eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimiin veron kantami-
seksi vuotta lyhyemmiltä ajanjaksoilta ja vammaisten käytössä  olevien 
ajoneuvojen veronpalautuksen tai verovapauden toteuttamiseksi. 
 Asiaa selvitettiin, ja lokakuussa 1996 hallitus antoi esityksen laiksi ajo-
neuvoverosta. Sen mukaisesti siirryttiinkin kantamaan vero vuodesta 
1997 alkaen veromerkin sijasta verolipuilla. Keskeisenä tavoitteena 
oli hyödyntää atk:ta. Vuodesta 1999 lukien lakia muutettiin ottamal-
la käyttöön järjestely, jonka mukaan verovelvolliselle palautettiin osa 
verosta, jos ajoneuvo poistettiin rekisteristä verokauden aikana.

3.5 Vuoden 2004 muutokset

Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen ja yhä rakenteeltaan voimassa 
olevan lainsäädännön keskeisenä tavoitteena oli lainsäädäntötekninen 
uudistus siten, että entiset ajoneuvoveron ja moottoriajoneuvoveron 
järjestelmät voitiin optimoida soveltuviksi uudistuviin tietotekniikka-
ratkaisuihin. Verojärjestelmän joustavuutta ja palvelukykyä erityisesti 
verovelvollisten näkökulmasta parannettiin. Kahden toisiaan lähellä 
olevan mutta kuitenkin useilta yksityiskohdiltaan toisistaan poikkea-
van verojärjestelmän sijaan otettiin käyttöön yhdessä laissa säädelty 
verojärjestelmä. Ympäristö- ja liikennepoliittiset tavoitteet jätettiin 
tuossa uudistuksessa sivuun.

Uuden lain mukaisen veron nimenä on ajoneuvovero. Sen osa-
tekijöinä ovat perusvero, joka vastaa entistä ajoneuvoveroa, sekä 
käyttövoimavero, joka on uudessa järjestelmässä entisen varsinaisen 
ajoneuvoveron eli dieselveroksi kutsutun veron vastine. Muualla kuin 
Suomessa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta kannettavat verot ovat nekin 
osa ajoneuvoveroa.

Terminologian muutos merkitsi ennen kaikkea luopumista vero-
järjestelmien historiallisista lähtökohdista juontuvista verojen nimistä. 
Muutoksella ei sinänsä ole vaikutusta siihen, mitkä ajoneuvot ovat 
verollisia ja mikä on veron määrä. Terminologinen uudistus kuitenkin 
tarvittiin, jotta näitä veroja päästiin käsittelemään yhteisen yläkäsit-
teen ”ajoneuvovero” alla.

Kun verokausi voi ajoneuvokohtaisesti vaihdella siten, että se voi 
päättyä jo ennen 12 kuukauden enimmäisajan päättymistä, ja kun 
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se ei muutoinkaan noudata kaikille ajoneuvoille yhteistä esimerkiksi 
kalenterivuoteen perustuvaa verokautta, oli luontevaa luopua ilmai-
semasta veron määrää vuotuiseksi veroksi laskettuna. Veromäärä sää-
detäänkin nykyisessä laissa päiväkohtaisena verona. 

3.6 Päästöperusteinen verotus –  
2010-luku

3.6.1 Muutokset

Hallitus antoi vuoden 2007 lopulla esityksen henkilöautoista kan-
nettavan ajoneuvoveron perusveron muuttamisesta hiilidioksidi-
päästötasoihin perustuvaksi. Esitys annettiin samalla kertaa kun 
autoverotuksessa toteutettiin uudistus, jossa veromäärä porrastettiin 
auton päästötason mukaan. Uudistuksessa korostettiin ympäristönä-
kökohtia. Ajoneuvoveron perusvero, joka laskettiin päiväkohtaisesti, 
tuli olemaan vuodessa päästötasosta riippuen noin 20–600 euroa. Sil-
lä pyrittiin keräämään valtiolle suunnilleen entinen veromäärä. Niistä 
ajoneuvoista, joista ei ollut päästötietoa, vero määräytyi kokonais-
massan perusteella. Ajoneuvohallintokeskuksen (nyk. Trafi) tietojär-
jestelmämuutosten vaatiman ajan takia muutos tuli voimaan vasta 
2010-luvun alussa. Veromääriä on sittemmin korotettu.

3.6.2 Verolliset ajoneuvot ja verovelvolliset

Suomessa rekisteröidystä tai Suomessa käytettävästä ajoneuvosta on 
suoritettava valtiolle ajoneuvoveroa. Ajoneuvoverolla tarkoitetaan 
perusveron osuudesta tai käyttövoimaveron osuudesta taikka perusve-
ron ja käyttövoimaveron yhteenlasketusta osuudesta koostuvaa veroa. 
Ajoneuvoveroa ovat myös muualla kuin Suomessa rekisteröidystä ajo-
neuvosta kannettavat kiinteä vero ja kulutusvero.

Ajoneuvoveroa on suoritettava rekisteriin merkityistä luokkiin M 
ja N kuuluvista ajoneuvoista. Sitä on suoritettava myös ajoneuvos-
ta, jonka olisi tullut olla rekisteriin merkittynä taikka ilmoitettuna 
rekisteriin liikennekäyttöön otetuksi. Muualla kuin Suomessa rekis-
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teröidyistä ajoneuvoista on suoritettava kiinteää veroa ja kulutus-
veroa. 

Ajoneuvoverosta ovat lain 12 §:n mukaan vapaita mm. ajoneuvot, 
jotka on katsastettu ja rekisteröity museoajoneuvoksi, pelastus- ja 
sairasautot, linja-autot (M2- ja M3-luokka) sekä moottoriajoneuvot, 
joissa käytetään pääasiallisesti puu- tai turveperustaista polttoainetta.

Perusverosta myönnetään AjoneuvoVL 35 §:n mukaan vapautus 
henkilölle, jolla on vammaisen pysäköintilupa tai jolle on myönnetty 
autoveron palautus.

Ajoneuvoveron päivää kohden kannettava määrä on perusveron 
osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella. Veron määrä verokau-
delle lasketaan kertomalla perus- ja käyttövoimaveron päiväkohtaisten 
määrien summa verokaudessa olevien päivien lukumäärällä.

Vero määrätään niiden tietojen perusteella, jotka on ilmoitettu tai 
olisi pitänyt ilmoittaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle. Ajoneuvo-
veroa ei kanneta ajoneuvosta, joka on poistettu liikennekäytöstä ajo-
neuvolain mukaisesti.

Ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai rekisteriin merkitty 
haltija on velvollinen suorittamaan ajoneuvosta ajoneuvoveroa rekis-
teriin merkityltä omistus- tai haltijuusajaltaan (AjoneuvoVL 5 §). Jos 
rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovel-
vollinen. Jos verovelvollisia on enemmän kuin yksi, he ovat yhteisvas-
tuussa veron suorittamisesta.

3.6.3 Perusveron ja käyttövoimaveron määrät

Ajoneuvoveron päivää kohden kannettava määrä on perusveron 
osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella. Veron määrä verokau-
delle lasketaan kertomalla perus- ja käyttövoimaveron päiväkohtais-
ten mää rien summa verokaudessa olevien päivien lukumäärällä. Vero 
määrätään niiden tietojen perusteella, jotka on ilmoitettu tai olisi 
pitänyt ilmoittaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle.

Perusveroa määrätään AjoneuvoVL 10 §:n mukaan henkilö- ja 
pakettiautolle (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokka) sekä erikoisautolle, 
jonka suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa.
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Perusveron päiväkohtaisesta määrästä säädetään lain liitteenä olevis-
sa verotaulukoissa. Taulukkoa 1 sovelletaan autoon, jonka yhdistettyä 
kulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty auton ensimmäi-
sen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa EU-lainsäädännössä 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti, jos kysymyksessä on:

1) henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogram-
maa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä 
tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, tai henkilöauto, jonka koko-
naismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäis-
tä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen;

2) kaksikäyttöauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 
1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen; taikka

3) pakettiauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivä-
nä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen.

Tässä on esimerkkejä verotaulukosta 1:

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä Veron määrä

g/km senttiä/päivä euroa/365 päivää

  0 29,10 106,21

100 44,60 162,79

110 47,40 173,01

120 50,50 184,32

130 53,90 196,73

140 57,60 210,24

150 61,70 225,20

160 66,00 240,90

170 70,70 258,05

180 75,80 276,67

190 81,10 296,01

200 86,60 316,09

250 116,50 425,22

300 144,70 528,15

400 tai enemmän 179,30 654,44
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Jos ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, perusvero on liit-
teen verotaulukon 1 alin veron määrä. Seuraavassa olevaa taulukkoa 
2 sovelletaan muuhun autoon. Tätä taulukkoa sovelletaan myös, jos 
ajoneuvoliikennerekisterissä ei ole tietoa auton hiilidioksidipäästöstä:

Ajoneuvon kokonaismassa Veron määrä

kilogrammaa senttiä/päivä euroa/365 päivää

enintään 1 300 61,00 222,65

1 301–1 400 64,00 233,60

1 401–1 500 67,20 245,28

1 501–1 600 70,60 257,69

1 601–1 700 74,20 270,83

1 701–1 800 78,00 284,70

1 801–1 900 82,00 299,30

1 901–2 000 86,20 314,63

2 001–2 100 90,60 330,69

2 101–2 200 95,20 347,48

2 201–2 300 100,00 365,00

2 301–2 400 105,00 383,25

2 401–2 500 110,20 402,23

2 501–2 600 115,60 421,94

2 601–2 700 121,20 442,38

2 701–2 800 127,00 463,55

2 801–2 900 133,00 485,45

2 901–3 000 139,20 508,08

3 001–3 100 145,60 531,44

3 101–3 200 152,20 555,53

3 201–3 300 159,00 580,35

3 301–3 400 166,00 605,90

3 401 tai enemmän 173,20 632,18
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Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin 
moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Lain 11 §:n 
mukaan käyttövoimaveron määrä päivää kohden on:

1) henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka), kaksikäyttöautosta (N1-luok-
ka) sekä ajoneuvosta, joka siihen tehtyjen katsastamattomien muu-
tosten johdosta vastaa käyttötarkoitukseltaan lähinnä henkilöautoa, 
5,5 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogram-
malta;

2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, käyttövoimaveron määrä 
päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilo-
grammalta:
a) 1,5 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö;
b) 0,5 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja moottoriben-

siini;
c) 4,9 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja dieselöljy;
d) 3,1 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on metaanista koostuva 

polttoaine;

3) pakettiautosta (N1- ja N1G-luokka), matkailuautosta (M1-luokka) 
ja huoltoautosta (M1-, N1-, N2-, N3-, M1G-, N1G-, N2G- ja 
N3G-luokka) 0,9 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta 
kilogrammalta;

4) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), jossa ei käytetä 
perävaunua, jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogram-
malta 0,6 senttiä 12 000 kilogramman kokonaismassaan saakka ja 
jokaiselta tämän massan ylittävältä kokonaismassan alkavalta sadalta 
kilogrammalta 1,3 senttiä, jos ajoneuvossa on kaksi akselia; vero on 
jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 0,8 sent-
tiä, jos ajoneuvossa on kolme akselia, 0,7 senttiä, jos ajoneuvossa 
on neljä akselia, ja 0,6 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai 
 useampia;

5) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), joka on varus-
tettu ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, 2,2 senttiä jokaisel-
ta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, jos ajoneuvossa 
on kaksi akselia, 1,3 senttiä, jos akseleita on kolme, 1,2 senttiä, jos 
akseleita on neljä, ja 1,0 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai 
useampia;

6) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), joka on varustet-
tu ja jota käytetään varsinaisen tai keskiakseliperävaunun vetoon, 2,1 
senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, jos 
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ajoneuvossa on kaksi akselia, 1,4 senttiä, jos akseleita on kolme, 1,3 
senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,2 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi 
akselia tai useampia.

Erikoisautona rekisterissä olevan ajoneuvon vero on sama kuin akseli-
luvultaan vastaavan M- tai N-luokan ajoneuvon vero. Erikoisauton ajo-
neuvoluokka määrätään tarkemmin niiden ajoneuvojen luokituksesta 
annettujen säännösten mukaan, joita sovellettaisiin, jos ajoneuvon rekis-
teriin merkittyä luokkaa tarkistettaisiin verokauden alkaessa. Kaksikäyttö-
autona pidetään N1-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa, joka on varustettu 
kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuinten lisäksi muilla 
istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, lukuun ottamat-
ta autoverolain mukaisia tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia, tai 
ennen 30 päivää syyskuuta 1998 voimassa olleiden tieliikennesäännösten 
mukaisesti pakettiautoon hyväksyttyjä istuimia.

Kuorma-autoa, joka on varustettu perävaunun vetoautoksi, katsotaan 
käytettävän perävaunun vetoon, jollei muuta ilmoiteta. Jos perävaunun 
vetoon varustettua kuorma-autoa ei käytetä perävaunun vetoon, ajoneu-
von omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä kuorma-auton ensi- ja 
uudelleenrekisteröinnin sekä liikennekäyttöön oton yhteydessä tai ennen 
perävaunun käytön lopettamista. 

3.6.4 Kiinteä vero ja kulutusvero ulkomailla 
rekisteröidyistä ajoneuvoista

Ulkomaalla rekisteröidystä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuo-
dusta ajoneuvosta, jossa käytetään polttoaineena muuta ainetta kuin 
moottoribensiiniä, sekä kuorma-auton perävaunusta on AjoneuvoVL 
38 §:n mukaan suoritettava ajoneuvoverona kiinteää veroa jokaiselta 
vuorokaudelta, jona ajoneuvoa Suomessa käytetään. Ajoneuvoa katso-
taan käytetyn Suomessa siitä vuorokaudesta alkaen, kun se on saapu-
nut Suomen alueelle, sen vuorokauden loppuun, jona se on poistunut 
Suomen alueelta. Sen lisäksi peritään kulutusveroa Suomessa ajetun 
matkan perusteella.

Velvollinen suorittamaan kiinteää veroa ja kulutusveroa on ajoneu-
von omistaja tai haltija. Jos veroa ei voida kantaa ajoneuvon omista-
jalta tai haltijalta, vero voidaan maksuunpanna sille, jonka toimesta 
tai toimeksiannosta ajoneuvoa Suomessa käytetään.
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Kiinteää veroa peritään AjoneuvoVL 40 §:n mukaan seuraavasti:

Kiinteä vero €/vrk

Pakettiauto 13,00

Linja-auto 15,00

Kuorma-auto 25,00

Kuorma-auton perävaunu 15,00

Kulutusveroa suoritetaan AjoneuvoVL 41 §:n mukaan Suomessa aje-
tun matkan perusteella tulo- ja lähtöpäivät mukaan luettuina jokai-
selta kalenterivuorokaudelta seuraavasti:

Kulutusvero €/km €/vrk, vähintään 

Pakettiauto 0,10  33,00 

Linja-auto 0,15  60,00 

Kuorma-auto 0,60 225,00 

Kuorma-auton perävaunu 0,20  85,00

Kuorma-auton perävaunusta peritään kulutusveroa saman pituisen 
matkan perusteella kuin vetoautosta, jollei matkasta muuta näytetä.

Kiinteä vero ja kulutusvero maksuunpannaan ja kannetaan lain 
42 §:n mukaan etukäteen ajoneuvoa maahan tuotaessa. Jos maasta 
vietäessä ajoneuvolla todetaan ajetun Suomessa pidemmän tai lyhyem-
män matkan taikka todetaan sitä käytetyn pidemmän tai lyhyemmän 
ajan kuin mitä veroa perittäessä on edellytetty, verotusta oikaistaan. 
Jos oikaisun vuoksi veroa peritään lisää, voidaan lisää perittävän veron 
määrää korottaa enintään 50 eurolla.

Lain 43 §:ssä ja 44 §:ssä luetellaan valtiot, joissa rekisteröidyis-
tä ajoneuvoista veroa ei suoriteta. Verosta on vapautettu mm. EU:n 
jäsenvaltiossa ja Venäjällä rekisteröidyt ajoneuvot. 
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3.7 Ajoneuvoveron tavoitteet

Ajoneuvoveron keskeinen tavoite on ollut tuottaa verotuloja val-
tiolle, ja tämän veron fiskaalinen merkitys on viime aikoina selvästi 
korostunut. Ajoneuvoveron osuus valtion verotuloista oli 1980- ja 
1990-lukujen vaihteessa 0,7 %. Se nousi 2000-luvun ensimmäisinä 
vuosina noin 1,5 %:iin. Vuonna 2009 päästiin 2,1 %:iin. Vuonna 
2017 ajoneuvoveron osuus on jo 2,8 % ja ylittää näin auton käyt-
töönottovaiheen autoveron tuoton. Kun ajoneuvoverotus muutettiin 
2010-luvun alussa päästöperusteiseksi, se alkoi saada ympäristöpoliit-
tisia perusteita ja tavoitteita.

Ajoneuvoverossa ei sen sijaan voi nähdä esimerkiksi jakopoliittisia 
tavoitteita tai vaikutuksia, ja sosiaalipolitiikkakin rajoittuu siinä auto-
veronpalautuksen saaneiden invalidien vapautukseen myös ajoneuvo-
verosta. Liikenneturvallisuusnäkökohtia ei ajoneuvoverotuksessa 
juuri voi havaita. Kulttuuripolitiikkaa voidaan nähdä museoautojen 
vapauttamisessa ajoneuvoverosta. Laissa on verovapauksia mm. soti-
lasajoneuvoille ja valtion autoille. 
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Moottoripyörien 

ajoneuvoveron synty, 
kuolema ja elvytysyritys

4.1 1920-luvulta 1960-luvun 
puoliväliin ja 1980-luvun loppuun

Vuotuinen ajoneuvovero tuli Suomen verojärjestelmään 1920-luvulla, 
ja sitä perusteltiin valtion varaintarpeella ja tietaloudellisilla näkökoh-
dilla. Vuotuista veroa oli autojen lisäksi suoritettava moottoripyöristä. 
Sivuvaunullisen moottoripyörän vero oli korkeampi kuin sivuvau-
nuttoman.

Bensiinikäyttöiset ajoneuvot vapautettiin vuotuisesta verosta 
1960-luvun puolivälissä, mutta bensiinin polttoaineveroa vastaavasti 
korotettiin. Muilla kuin bensiinikäyttöisillä ajoneuvoilla vuotuinen 
vero säilyi, ja se oli moottoripyörillä kiinteämääräinen (72 mk).

Vuoden 1989 alusta moottoripyörät vapautettiin vuotuisesta veros-
ta, koska ajoneuvorekisterissä oli enää vain kaksi tuon veron piiriin 
kuuluvaa eli muuta kuin bensiinikäyttöistä moottoripyörää. Veron 
kantaminen näistä kahdesta yksilöstä oli vuosien ajan aiheuttanut 
huomattavasti veron tuottoa suuremmat kustannukset.4 

 4 Linnakangas – Juanto, Tieliikenneverot (2000) s. 412.



64

4  Moottoripyörien ajoneuvoveron synty, kuolema ja elvytysyritys

4.2 Hallitusohjelman kirjaus 
vuonna 2015 ja esitysluonnos 
vuodenvaihteessa 2016–2017

4.2.1 Tavoite

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategiseen ohjelmaan Ratkai-
sujen Suomi (29.5.2015) kuului kohta yrittämistä, työn tekemistä 
ja työllisyyttä tukevasta veropolitiikasta. Veropäätöksiä kuvattiin liit-
teessä, ja siinä oli kirjaus: ”Asetetaan vuotuinen vero rekisteröidyille 
veneille ja moottoriajoneuvoille + 50 milj. euroa.”

Valtiovarainministeriössä laaditut esitysluonnokset lähetettiin 
16.12.2016 lausunnolle. Tavoitteena oli hallitusohjelmaan sisältyvän 
kirjauksen mukaisesti säätää veneille ja kevyille moottoriajoneuvoille 
vuotuinen vero valtion verotulojen lisäämiseksi. Tässä kirjassa keski-
tyn moottoripyöriin ja ministeriön niiden osalta laatimaan esitysluon-
nokseen, jota kutsun seuraavassa yleensä esitykseksi.5 

4.2.2 Veron kohde ja rajaukset

Ministeriön esityksessä vero koski L-luokkaan kuuluvista moottori-
ajoneuvoista tavallisia moottoripyöriä sekä eräitä kolmi- ja nelipyöriä, 
kuten mönkijöitä. Mopot, kevytmoottoripyörät ja mopoautot ehdo-
tettiin jätettäväksi veron ulkopuolelle, mitä perusteltiin veronmaksu-
kykyyn liittyvillä näkökohdilla. Kyseiset ajoneuvot ovat tyypillisesti 
nuorten käytössä muita moottoriajoneuvoja lievempien ajo-oikeus-
vaatimusten takia. Lisäksi erityisesti mopot ja kevytmoottoripyörät 
ovat arvoltaan vähäisempiä kuin kookkaammat moottoripyörät. 
Veronalaisia moottoriajoneuvoja arvioitiin olevan noin 185 000.

Veroa ei ehdotettu koskemaan raskaita moottoriajoneuvoja, kuten 
traktoreita ja työkoneita. Toisin kuin moottoripyörät, ne ovat pääosin 

 5 Veneverosta ks. Esko Linnakangas, Suomen kulutusverotuksen historia ja vene-
veron haaksirikko (2017) sekä seuraavat YouTuben hupivideot: Hitler kuulee 
veneverosta, Pohjois-Korea uutisoi Suomen veneverosta, Venevero ammoisina 
aikoina, Suomalaisesta veneverosta vientituote.
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ammattikäytössä olevia hyötyajoneuvoja. Veron ulkopuolelle ehdo-
tettiin jätettäväksi myös moottorikelkat. Ahvenanmaalla käytettävät 
moottorikelkat eivät kuulu rekisteröintivelvoitteen piiriin, ja niiden 
osalta olisi siten ollut luotava erillinen veroilmoitusmenettely. Veron 
valvonnan järjestäminen maastossa olisi myös ollut vaikeaa. Näistä 
syistä ja moottorikelkoista kerättävän vähäisen verokertymän vuoksi 
ei pidetty tarkoituksenmukaisena sisällyttää moottorikelkkoja veron 
piiriin. Veron piirissä olisivat olleet myös Ahvenanmaan itsehallinto-
hallintolainsäädännön mukaan rekisteröidyt kevyet moottoriajoneu-
vot, jotta vero olisi ollut yhtäläinen koko maassa.

4.2.3 Veron peruste ja määrä

Kevyiden moottoriajoneuvojen, toisin kuin autojen, veron perus-
teena ei voida käyttää ominaishiilidioksidipäästöä, sillä sitä koskevaa 
tietoa ei ole saatavissa muista kuin aivan uusimmista moottoripyö-
ristä. Ominais hiilidioksidipäästöjä on mitattu tyyppihyväksynnän 
yhteydessä vuodesta 2015. Uusien sääntöjen mukainen hyväksyntä 
on pakollinen vuoden 2017 alusta kaikille uusille moottoripyöril-
le. Moottoripyörien elinkaari on pitkä, joten kestäisi kauan ennen 
kuin päästäisiin tilanteeseen, jossa verotus voisi merkittävässä määrin 
pohjautua rekisteriin merkittyihin päästötietoihin. Koska vero olisi 
muutoinkin tavoitteeltaan valtiontaloudellinen, yksinkertaisinta kat-
sottiin olevan toteuttaa vero tasaverona. Veron määräksi ehdotettiin 
150 euroa vuodessa.

Veronalaisille ajoneuvoille ei ehdotettu nykyisestä ajoneuvovero-
laista poikkeavia vapautuksia. Veropohja haluttiin pitää tältä osin 
mahdollisimman yhdenmukaisena autojen verotuksen kanssa hal-
linnollisten kustannusten ja verojärjestelmän selkeyden takia. Ajo-
neuvoverosta on nykyisin vapautettu esimerkiksi ajoneuvot, jotka on 
rekisteröity ja katsastettu museoajoneuvoiksi, samoin tietyin edelly-
tyksin vammaisten käytössä olevat ajoneuvot. Vastaavia vapautuksia 
olisi siis sovellettu kevyiden ajoneuvojen veroon.
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4.2.4 Verotusmenettely

Ehdotuksen mukaan veron olisi kantanut Trafi. Ahvenanmaalla vero-
viranomainen olisi ollut kuten ajoneuvoveron kohdalla Ahvenanmaan 
valtionvirasto. Verotus olisi perustunut ajoneuvojen rekisteritietoihin, 
kuten autojen ajoneuvoverossa. Muutoinkin verotusmenettelyssä olisi 
noudatettu pitkälti ajoneuvoverotuksessa sovellettavaa menettelyä.

Veroon ei olisi vaikuttanut kesken verokauden tapahtuva ajoneu-
von omistuksen tai hallinnan luovutus eikä myöskään ajoneuvon lii-
kenteestäpoisto, toisin kuin autoihin sovellettavassa ajoneuvoverossa.

Moottoripyörien liikennekäyttö on kausiluonteista. Jos niiden 
verotus perustuisi autojen tapaan niihin päiviin, joina ajoneuvo on 
ilmoitettu liikennekäyttöön, päiväkohtaisen veron määrä muodostuisi 
erittäin suureksi verolla tavoitellun vuotuisen verotuoton saavutta-
miseksi, ja tällöin verolla olisi huomattavia käyttäytymisvaikutuksia.

Katsottiin siis olevan tarkoituksenmukaista kantaa vero vuoden 
mittaiselta verokaudelta riippumatta siitä, kuinka paljon ajoneuvoa 
verokauden aikana tosiasiassa käytetään. Jos ajoneuvo olisi kuitenkin 
poistettu liikennekäytöstä verokauden päättyessä, veroa ei olisi pantu 
maksuun ennen kuin ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön. Liiken-
nekäyttöön ottaminen olisi käynnistänyt tällöin uuden verokauden.

Ensimmäinen verokausi olisi alkanut lain voimaantulopäivänä 
niille moottoriajoneuvoille, jotka silloin on merkitty rekisteriin lii-
kennekäytössä oleviksi. Myöhemmin rekisteriin merkittävien tai 
liikennekäyttöön ilmoitettujen moottoriajoneuvojen verokausi olisi 
alkanut rekisterimerkinnästä.

Trafi olisi pannut veron maksuun verovelvollisille lähetettävillä 
verolipuilla. Verovelvollinen olisi ollut moottoriajoneuvon rekisteriin 
merkitty omistaja. Jos kuitenkin ajoneuvon haltijaksi olisi merkitty 
rekisteriin muu henkilö kuin omistaja, olisi haltija ollut verovelvolli-
nen omistajan sijasta. Jos rekisteriin olisi merkitty useampia omistajia 
tai haltijoita, he olisivat olleet yhteisvastuussa veron suorittamisesta. 
Omistajan tai haltijan vaihdos kesken verokauden ei olisi vaikuttanut 
veron määrään, toisin kuin autojen ajoneuvoverotuksessa. Maksettu 
vero olisi siten seurannut moottoriajoneuvon mukana uuden omista-
jan hyödyksi verokauden loppuun. Uuden verokauden alkaessa vero 
olisi pantu maksuun rekisteriin merkitylle uudelle omistajalle.
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Veroa olisivat valvoneet poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos samalla 
tavalla kuin autojen ajoneuvoveroa. Valvonta olisi toistaiseksi rajoit-
tunut lähinnä muun tieliikennevalvonnan yhteydessä tapahtuvaan 
valvontaan, sillä valvonnassa ei olisi voitu hyödyntää määräaikais-
katsastuksia samalla tavalla kuin autojen verovalvonnassa. Katsas-
tusvelvollisuus koskee myös raskaita ja kevyitä nelipyöriä mutta ei 
moottoripyöriä. EU-lainsäädäntö oli kuitenkin tältä osin muuttumas-
sa, sillä katsastusdirektiivin mukaan moottoripyörät on katsastettava 
tai on käytettävä vaihtoehtoisia tapoja niiden liikenneturvallisuuden 
edistämiseksi. Mahdollisesti määräaikaiskatsastus ulotettaisiin koske-
maan myös moottoripyöriä, mikä tehostaisi verovalvontaa.

Jos rekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa 
olisi käytetty liikenteessä veroa suorittamatta, olisi kannettu sanktio-
luonteista lisäveroa, kuten autojen ajoneuvoverotuksessa. Veron mak-
samatta jättäminen olisi myös aiheuttanut ajoneuvon käyttökiellon.

Koska vero olisi tietyiltä osin poikennut autoihin sovellettavas-
ta ajoneuvoverosta, uudesta verosta ehdotettiin säädettäväksi oma 
verolakinsa. Menettelysäännösten osalta viitattiin kuitenkin osit-
tain ajoneuvoverolain menettelysäännöksiin. Ajoneuvoverolakiinkin 
ehdotettiin eräitä muutoksia. Laissa olisi mahdollistettu liikenteen 
verojen valvonta teknisin keinon. Tarkoituksena oli automatisoida 
ja tehostaa verojen valvontaa esimerkiksi hyödyntämällä poliisin 
nopeusvalvontakameroita ja rekisterikilpien lukulaitteita.

4.2.5 Taloudelliset vaikutukset

Esityksessä veron arvioitiin lisäävän valtion verotuloja noin 25 mil-
joonalla eurolla vuodessa.

Tuottoarvio oli laskettu olettaen, että liikennekäytöstä poistetuk-
si ilmoitetaan veron takia 10 % veronalaisista moottoriajoneuvoista. 
Oli kuitenkin mahdollista, että poisto kattaisi huomattavasti suurem-
mankin määrän ajoneuvoja, jolloin verotuotto jäisi pienemmäksi. 
Vertailukohtana voitiin käyttää vuoden 2015 aikana vakuutettujen 
moottoripyörien lukumäärää, joka oli noin 15 % pienempi kuin vero-
tuottoarvion pohjana käytetty moottoripyörien lukumäärä. Näistäkin 
pyöristä osa oli ollut vakuutettuna vain hyvin lyhyen aikaa, joten oli 
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mahdollista, että liikennekäytöstä olisi poistunut yli 15 % veron pii-
riin lukeutuvista ajoneuvoista.

Ehdotetulla verolla ei katsottu olevan merkittäviä vaikutuksia mui-
den verolajien tuottoihin. Jos autoveronalaisten ajoneuvojen myynti 
tai maahantuonti vähenisi veron käyttöönoton seurauksena, myös 
ensirekisteröinnin yhteydessä niistä kertyvä autoverotuotto voisi 
vähentyä. Vaikutuksen arvioitiin kuitenkin olevan valtiontalouden 
kannalta vähäinen, sillä L-luokan ajoneuvojen vuotuinen autovero-
tuotto on noin 12 miljoonaa euroa. Lisäksi ehdotetun veron voitiin 
arvioida vähentävän arvonlisäverokertymää, koska kotitalouksien käy-
tettävissä olevat tulot pienenisivät. Voitiin olettaa, että kotitalouksien 
yleinen kulutus vähenisi veron määrän verran, jolloin arvonlisävero-
kertymä pienenisi noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Rekisterissä olevasta veronalaisesta ajoneuvosta vero ehdotettiin 
kannettavaksi etukäteen 12 kuukauden jaksolta riippumatta siitä, 
kuinka paljon ajoneuvoa käytetään liikenteeseen. Varsinkin moottori-
pyörien käyttö on vahvasti kausiluonteista, joten käyttöpäiviin suh-
teutettuna veron määrä olisi suhteellisen korkea. Esimerkiksi autojen 
ajoneuvoveron perusvero on päivää kohden keskimäärin 0,67 euroa. 
Jos moottoripyörää käytetään esimerkiksi 30–60 päivää vuodessa, 
veron määrä olisi 2,5–5 euroa varsinaista käyttöpäivää kohden. Moot-
toripyörän liikennekäytöstä poisto kesken verokauden ei vaikuttaisi 
veroon, kuten liikennekäytöstä poisto autojen ajoneuvoverotuksessa 
vaikuttaa. Verolta välttyisi vain, jos poistaisi pyörän liikennekäytöstä 
tai rekisteristä verokauden alkaessa.

Veron käyttöönotto lisäisi veronalaisten moottoriajoneuvojen 
käytön kustannuksia. Veron määrää voi suhteuttaa moottoripyörien 
hintaan, joka oli vuonna 2015 verotettujen uusien moottoripyörien 
osalta keskimäärin runsaat 12 000 euroa. Hintavaihtelu on suurta, 
sillä veron ulkopuolelle jäävien uusien kevytmoottoripyörien keski-
määräinen hinta oli alle 5 000 euroa, kun taas yli 125-kuutioisten 
moottoripyörien keskihinta oli yli 15 000 euroa. Moottoripyöräkanta 
on kuitenkin melko vanhaa; keski-ikä on noin 12 vuotta, ja käytet-
tyjen moottoripyörien hinnat ovat selvästi alhaisempia, tyypillisesti 
alhaisimmillaan noin 2 000 euroa.
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4.2.6 Yritysvaikutukset

Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston perusteella Suomessa toimii 
moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynnissä, huollos-
sa ja korjauksessa noin 300 yritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto 
on noin 300 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät yhteensä runsaat 800 
henkeä. Lisäksi moottoripyöräilyyn liittyvää varustemyyntiä harjoite-
taan muun vähittäiskaupan piirissä. Veron käyttöönotto olisi voinut 
vaikuttaa negatiivisesti moottoripyörien hankintaan ja käyttöön sekä 
pyöriin liittyviin palveluihin, millä olisi voinut olla vaikutusta alan 
yleisiin toimintaedellytyksiin. Lisäksi kauppiaiden myynti- ja vaihto-
varastoissa olevien ajoneuvojen arvo olisi saattanut jossain määrin 
laskea. 

Yritysten omistuksessa olisi ollut noin 5 % veron piiriin tulevista 
moottoripyöristä. Veron suoranaiset vaikutukset yrityksille arvioitiin 
kuitenkin pieniksi, sillä moottoripyörien ja muiden L-luokan ajoneu-
vojen käyttö yritysten liiketoiminnassa on vähäistä, eikä esimerkiksi 
myyntivarastossa olevista moottoripyöristä olisi tarvinnut maksaa 
veroa ennen kuin ne otetaan liikennekäyttöön.

4.2.7 Ympäristövaikutukset

Vero olisi ollut tavoitteeltaan valtiontaloudellinen eikä ympäristö-
näkökohtiin perustuva. Veron käyttöönotto ei olisi tukenut moottori-
ajoneuvokannan uusiutumista vähäpäästöisempään suuntaan. Veron 
piiriin tulevien ajoneuvojen päästöjen osuus tieliikenteen kokonais-
hiilidioksidipäästöistä olisi kuitenkin ollut vain noin prosentin suu-
ruusluokkaa, eikä päästöperusteisella vero-ohjauksella siten olisi ollut 
saavutettavissa kovin merkittävää vaikutusta.

Toisaalta myös ehdotettu valtiontaloudellisin perustein kannettava 
tasavero olisi saattanut jonkin verran vähentää hiilidioksidipäästöjä, 
jos se vähentäisi liikenteen kokonaissuoritteen määrää. Tältä osin vai-
kutuksen tieliikenteen kokonaishiilidioksidipäästöihin saattoi kuiten-
kin olettaa jäävän pieneksi.

Moottoripyöräilystä aiheutuu hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös 
terveydelle haitallisia päästöjä sekä meluhaittaa. Veron vaikutus näi-
den ulkoishaittojen vähentämiseksi olisi jäänyt vähäiseksi.
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4.2.8 Vaikutukset viranomaistoimintaan

Veron olisi kantanut Trafi, joka pitää ajoneuvoliikennerekisteriä 
Manner-Suomessa. Uuden veron käyttöönotto olisi edellyttänyt 
Trafin tietojärjestelmiin kertaluonteisia muutoksia, joiden kustan-
nuksiksi arvioitiin 250 000–300 000 euroa. Kertaluonteista lisätyötä 
olisi aiheutunut myös asiakkaiden opastamisesta sekä ohjeistuksen 
ja lomakkeiden laatimisesta, joka olisi vaatinut ensimmäisenä vuon-
na arviolta yhden henkilötyövuoden. Trafi oli valtion vuoden 2017 
talousarvioesityksen yhteydessä saanut lisärahoitusta vuodelle 2017 
veneveron ja moottoriajoneuvojen veron kustannuksia varten miljoo-
na euroa, josta pääosa olisi kulunut tietojärjestelmätyöhön. Moottori-
ajoneuvojen veron vuotuisten kantokustannusten arvioitiin olevan 
joitakin satojatuhansia euroja. Ahvenanmaan valtionvirastolle verosta 
aiheutuvien kustannusten arvioitiin jäävän vähäiseksi.

4.2.9 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Veron käyttöönoton arvioitiin johtavan rekisteritietojen nykyistä 
tehokkaampaan päivittymiseen.

Toisaalta vero olisi voinut merkitä moottoriajoneuvojen poistoa 
liikennekäytöstä veron välttämistarkoituksessa. Sanktioksi ehdotetulla 
lisäverolla pyrittiin vähentämään väärinkäytöksiä.

Ajoneuvoliikennerekisterin ja verotusaineiston perusteella arvioi-
den moottoripyörien omistus on keskittynyt ylempiin tuloluokkiin. 
Moottoripyörien omistajista 3/4 kuuluu hyvätuloisimpaan puolis-
koon työikäisestä väestöstä, ja selvästi yli puolella moottoripyöristä 
omistaja kuuluu kolmeen ylimpään tulodesiiliin, kun tuloluokkien 
rajat on laskettu työikäisen väestön tulojen mukaan. Muiden ajo-
neuvoluokkien jakauma omistajien tuloluokittain muistuttaa moot - 
toripyörien jakaumaa. Veron ulkopuolelle jää vien kevytmoottoripyö-
rien ja kevyiden nelipyörien omistus sen sijaan on hieman enemmän 
painottunut myös alimpaan tulodesiiliin. Tämä voi osittain selittyä 
sillä, että nämä ajoneuvot ovat ajokorttivaatimusten takia tyypillisesti 
nuorten käytössä.
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Verotusaineistolla ei kuitenkaan voida muodostaa selkeitä koti-
talouksia, joista tulonjakovaikutusarvioissa tavanomaisesti käytettyä 
gini-indikaattoria lasketaan. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksessa 
nämä tiedot ovat saatavilla, mutta aineisto on haastatteluluonteen-
sa johdosta epätarkempi ja sisältää runsaasti myös muita kuin veron 
piiriin ehdotettavaksi kuuluvia moottoripyöriä. Kotitalouskohtaisessa 
tarkastelussa moottoripyörien omistus on jakautunut tasaisemmin eri 
tuloluokkiin lukuun ottamatta aivan alimpia tuloluokkia, jolloin gini-
kertoimella mitattuna ehdotettu vero olisi tuloeroja lisäävä. Vaikutus 
gini-kertoimeen olisi kuitenkin varsin pieni, vähemmän kuin 0,01.

Vaikka lukuihin liittyy epävarmuuksia, ne kuvaavat kohtalaisesti 
muutoksen suuntaa ja vaikutusta. Veron vaikutus korostuu sellaisten 
kotitalouksien osalta, joilla on käytössä useampia moottoripyöriä.

Yksityishallinnassa olevien moottoripyörien sekä L5- ja L7-luokan 
ajoneuvojen haltijoista noin 90 % on miehiä, joten ehdotettu vero 
kohdistuisi selvästi enemmän miehiin.

4.2.10 Lakitekstit

Ministeriön luonnoksessa säädettäväksi ehdotettu säädösteksti kuului 
seuraavasti:

Laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

1 § Lain soveltamisala
Suomessa rekisteröidystä tai Suomessa käytettävästä kevyestä moottoriajo-
neuvosta suoritetaan valtiolle kevyiden moottoriajoneuvojen veroa siten kuin 
tässä laissa säädetään.

2 § Veronalaiset ajoneuvot
Veronalaisia ovat luokkiin L3, L4, L5, ja L7 kuuluvat ajoneuvot, jotka on 
merkitty tai joiden tulisi olla merkittynä ajoneuvoliikennerekisteristä anne-
tussa laissa (541/2003) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa 
tarkoitettuun rekisteriin (rekisteri).

Veronalaisia eivät kuitenkaan ole 1 momentissa mainittuihin luokkiin 
kuuluvat ajoneuvot, joiden moottorin sylinteritilavuus on enintään 125 
kuutiosettimetriä tai jotka perustuvat muun moottoritekniikan kuin poltto-
moottorin käyttöön.
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3 § Verokausi
Vero kannetaan 12 kuukauden pituiselta verokaudelta.

Verokausi alkaa, kun ajoneuvo, josta ei ole suoritettu veroa, ilmoitetaan 
otetuksi liikennekäyttöön tai jota käytetään liikenteessä. Seuraava verokausi 
alkaa edellisen verokauden päättymistä seuraavana päivänä, jos verovelvolli-
suus ajoneuvosta ei ole päättynyt 7 §:n 4 momentin mukaan.

4 § Veron määräytymisen ajankohta
Vero kannetaan niiden tietojen mukaan, jotka on merkitty tai, jos ajoneuvo 
on rekisteröimätön, jotka olisi pitänyt olla ilmoitettu rekisteriin verokauden 
alkaessa.

5 § Veron määrä
Vero on 150 euroa verokaudelta.

Ajoneuvon poisto liikennekäytöstä, lopullinen poisto tai muu käytön 
estyminen verokauden aikana ei vaikuta verokaudelta kannettavan veron 
määrään.

6 § Lisävero rekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyt-
tämisestä liikenteeseen
Jos liikenteessä käytetään rekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua 
ajoneuvoa, josta ei ole kannettu veroa 3 §:n mukaisesti, verokaudelta mak-
suunpantavan veron lisäksi kannetaan lisäveroa.

Lisäveron määrä on verokaudelta laskettava vero viisinkertaisena.
Lisävero määrätään sen maksettavaksi, joka on ajoneuvosta verovelvolli-

nen. Lisävero määrätään noudattaen ajoneuvoverolain (1281/2003) 47 §:ssä 
säädettyä jälkiverotusmenettelyä.

7 § Verovelvollisuus
Veron on velvollinen suorittamaan verokauden alkaessa rekisteriin merkitty 
ajoneuvon omistaja tai haltija.

Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovel-
vollinen. Jos verovelvollisia on enemmän kuin yksi, he ovat yhteisvastuussa 
veron suorittamisesta. 

Jos liikenteessä käytetään rekisteröimätöntä ajoneuvoa tai rekisteriin 
merkitty tieto on virheellinen, verovelvollinen on se, jonka olisi tullut olla 
merkittynä rekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Jollei omistajaa 
tai haltijaa voida osoittaa tai jos liikennekäytöstä poistettua tai rekisteröi-
mätöntä ajoneuvoa on käytetty omistajan taikka haltijan suostumuksetta, 
eikä ajoneuvosta ole kannettu 1 momentin mukaisesti veroa verokaudelta, 
verovelvollinen on se, jonka käytössä ajoneuvon on katsottava olleen.

Verovelvollisuus päätyy sen verokauden päättyessä, jonka aikana ajoneu-
von:
1) lopullinen poisto merkitään rekisteriin;
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2) liikennekäytöstä poisto merkitään rekisteriin edellyttäen, että merkintä 
on voimassa verokauden viimeisenä päivänä;

3) omistaja- tai haltijatieto muuttuu siten, että seuraavalle verokaudelle vero 
on maksuunpantava uudelle verovelvolliselle;

4) verovapautuksen edellytykset alkavat; tai
5) ajoneuvo on ilmoitettu anastetuksi edellyttäen, että tätä koskeva rekiste-

rimerkintä on voimassa verokauden viimeisenä päivänä.

8 § Viranomaiset
Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa verotuksen toimittamisesta, veronkan-
nosta, verovalvonnasta ja muista tässä laissa säädetyistä viranomaistehtävistä, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. Ahvenanmaan maakunnassa vastaavia tehtä-
viä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Tältä osin Ahvenanmaan valtionvi-
rastoon sovelletaan, mitä Liikenteen turvallisuusvirastosta säädetään.

Tulli, poliisi ja rajavartiolaitos valvovat veron suorittamista ja oikeelli-
suutta.

Valtion etua valvoo muutoksenhakua ja oikaisua koskevissa asioissa Lii-
kenteen turvallisuusviraston veroasiamies.

9 § Eräiden lakien soveltaminen
Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan yhteisvastuullisiin verovelvollisiin, 
kevyiden moottoriajoneuvojen verosta vapaisiin ajoneuvoihin, veron kan-
toon, perintään, veronkorotukseen, jälkiverotukseen, ennakkoratkaisuun, 
oikaisuun, vammaiselle myönnettävään vapautukseen, muutoksenhakuun, 
avustaviin tehtäviin, valvontaan, käyttökieltoon, veronkiertoon, veronhuo-
jennukseen, pienimpään perittävään, maksuunpantavaan ja palautettavaan 
määrään, veroa koskevien tietojen julkisuuteen, sähköiseen allekirjoituk-
seen sekä rangaistuksiin mitä ajoneuvoverolain 5 §:n 4 momentissa, 12, 15, 
21–25, 30, 35–37, 45–47, 48–52, 54–55, 56 §:n 3 momentissa, 57–63 ja 
65–66 §:ssä säädetään ajoneuvoverosta.

Siltä osin kuin tässä laissa tai 1 momentissa mainituissa ajoneuvoverolain 
säännöksissä ei toisin säädetä, sovelletaan kevyiden moottoriajoneuvojen 
veroon soveltuvin osin, mitä veronkantolaissa (609/2005) tai sen nojalla 
säädetään, samoin kuin mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa lais-
sa (1556/1995) sekä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajoneuvojen luokitteluun sekä ajoneu-
vojen rekisteröintivelvollisuuteen sovelletaan ajoneuvolakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä sekä tieliikennelaissa (267/1981) ja sen nojalla säädet-
tyjä perusteita. Ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai joiden olisi pitänyt 
olla rekisteröityinä Ahvenanmaan maakunnassa, sovelletaan vastaavasti, mitä 
Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä säädetään.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, verotustietojen käyttöön ja luovutukseen 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa 
säädetään.
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10 § Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan ________ päivänä _______kuuta 20__.

Ministeriön luonnoksessa oli lisäksi seuraavasti kuuluva lakiteksti
ehdotus: 

Laki ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

21 § Verolipun ja muun ilmoituksen tai päätöksen lähettäminen
Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää verolipun, muun ilmoituksen ja pää
töksen ajoneuvoliikennerekisteriin, yritystietojärjestelmään tai väestötieto
järjestelmään merkityllä osoitteella. Muu kuin yksityishenkilö voi ilmoittaa 
Liikenteen turvallisuusvirastolle kirjallisesti ajoneuvoveron laskutusosoitteen. 
Jollei muuta näytetä, asiakirjan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seit
semäntenä päivänä sen jälkeen, kun virasto on antanut asiakirjan postin tai 
muun vastaavista tehtävistä huolehtivan sopimuskumppanin kuljetettavaksi.
-----------------------------
57 § Valvonta

Valvovat viranomaiset voivat valvoa ajoneuvoveroa kuvaamalla tai muuten 
tallentamalla teknisin laittein tietoja liikenteessä olevista ajoneuvoista. Auto
maattinen kuvaaminen tai kuvan tai muun valvontatiedon tallentaminen voi 
olla jatkuvaa tai toistuvaa. Kuvaaminen tai muun tiedon tallentaminen ei 
kuitenkaan saa kohdistua kotirauhan piirissä oleviin paikkoihin.

4.3 Ministeriölle annetut lausunnot 
esitysluonnoksesta

4.3.1 Lausujista

Valtiovarainministeriö pyysi esitysluonnoksesta lausunnon  liikenne 
ja viestintäministeriöltä, oikeusministeriöltä, Poliisihallitukselta, 
Rajavartiolaitokselta, Veronmaksajain keskusliitto ry:ltä, MPkaup
piaat ry:ltä, Suomen Motoristit Ry:ltä ja Teknisen kaupan liitto Ry:ltä. 
Kaikki kahdeksan antoivat lausunnon. Pyydettyjen lausuntojen lisäksi 
valtiovarainministeriöön toimitettiin reilusti yli sata muuta lausuntoa, 
joista runsaat 20 lausuntoa julkaistiin internetissä valtioneuvoston 
hankerekisterin asiakirjoissa. 

Useat lausunnot olivat erittäin laajoja, ja niissä toistuivat monesti 
samat asiat. Seuraavassa selostan lausuntoja paikoin hyvinkin voimak
kaasti lyhentäen. 
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4.3.2 Liikenne- ja viestintäministeriö

Ministeriö puolsi veroesityksen tavoitteita ja piti niitä hyväksyttävinä. Minis-
teriö kiinnitti huomiota siihen, että vero lisäisi Trafin viranomaistehtäviä ja 
kasvattaisi viraston hallinnollista taakkaa. Muutos aiheuttaisi virastolle lisä-
määrärahatarpeita, jotka tulisi kokonaisuudessaan ottaa huomioon viraston 
toimintamenomäärärahan mitoituksessa.

Vero olisi tavoitteeltaan valtiontaloudellinen eikä ympäristönäkökoh-
tiin perustuva. Veron käyttöönotto ei näin tukisi moottoriajoneuvokannan 
uusiutumista vähäpäästöisempään suuntaan. Ministeriö katsoi, että tulisi 
siirtyä kevyiden ajoneuvojen päästöpohjaiseen verotukseen, kuten on tehty 
autojen osalta, heti kun päästötieto on saatavilla luotettavasti. 

Riskinä olisi, että ajoneuvoja joko ei rekisteröidä asianmukaisesti tai että 
ajoneuvojen käytöstä poistaminen lisääntyy veron seurauksena. Veron pii-
riin tulevien ajoneuvojen käytöstä poistaminen johtaisi vakuutusmaksujen 
sekä korjauskustannusten vähenemiseen, mikä vähentäisi valtiolle kertyvää 
arvonlisäveron määrää.

4.3.3 Oikeusministeriö

Jatkovalmistelussa esitykseen tulisi lisätä Perustuslaki- ja säätämisjärjestys 
-osio, jossa käsiteltäisiin verosta säätämistä perustuslain 81.1 §:n kannalta. 
Valtion verosta tulee säätää lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden 
ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Laista 
tulee yksiselitteisesti ilmetä verovelvollisuuden piiri. Säännösten tulee olla 
niin tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättä-
essä on sidottua harkintaa. Lisäksi tulisi käsitellä automaattisen liikenteen-
valvonnan käyttöä verovalvonnassa sekä valvonnan suhdetta yksityiselämän 
suojaan. Esityksestä puuttuu myös verotuksessa avustavien tehtävien arvioin-
ti perustuslain 124 §:n näkökulmasta.

Esityksessä viitataan liikenteen valvonnan kohdalla vanhan poliisilain 
pykäliin. Poliisilain perusteella teknistä valvontaa ei voida kohdistaa yksin-
omaan liikenteen verojen valvontaan, ja näin ollen esityksessä ehdotettiin 
ajoneuvoverolakiin lisättäväksi säännös verotuksen valvonnasta teknisin lait-
tein. Esityksessä ei ole tarkasteltu suhdetta poliisilain 4 luvun 1 §:ään, joka 
rajoittaa mainitun teknisen valvonnan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen, rikosten ennalta estämiseen, rikoksesta epäillyn tunnistami-
seen sekä erityisten valvontakohteiden vartioimiseen. 

Esityksen mukaan valvovat viranomaiset (Trafi sekä poliisi-, rajavartio- 
ja tulliviranomaiset) voisivat valvoa ajoneuvoveroa kuvaamalla tai muuten 
tallentamalla teknisin laittein tietoja liikenteessä olevista ajoneuvoista. Näin 
automaattisen liikenteenvalvonnan teknisiä laitteita, kuten nopeusvalvonta-
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kameroita, käytettäisiin ajoneuvoverolain nojalla verotuksen valvontaan. 
Jää myös epäselväksi, millä tavalla esimerkiksi Trafi saisi poliisin keräämiä 
nopeusvalvontakameran kuvia tai mikä valvovista viranomaisista tekisi  
 kuvien perusteella verovalvontaa. Esityksen mukaan ajoneuvoverolain sään-
nöstä teknisestä valvonnasta voitaisiin soveltaa myös kevyiden moottori-
ajoneuvojen veron valvontaan. Jää epäselväksi, miten teknistä valvontaa 
tehtäisiin. 

4.3.4 Poliisit ja rajavartijat

Sisäministeriö totesi, että meneillään on hanke katsastussäännösten muut-
tamisesta. Lausunnolla olleen esityksen mukaan moottoripyörille ei oltaisi 
esittämässä määräaikaiskatsastusvelvollisuutta. Sisäministeriön poliisiosaston 
arvion mukaan moottoripyörien määräaikaiskatsastus tehostaisi myös veron 
valvontaa. Veroon sovellettaisiin ajoneuvoverolain säännöksiä verovapaista 
ajoneuvoista. Poliisin omistamat ja hallitsemat kevyet moottoriajoneuvot oli-
sivat siten verovapaita. Tärkeää on, että verotukseen liittyvien tietojen luo-
vuttaminen poliisilta Trafille on lainsäädännöllisesti mahdollista tarvittaessa 
myös teknisen käyttöyhteyden välityksellä. 

Poliisihallitus totesi, että esityksessä viitataan kumoutuneeseen poliisila-
kiin. Säännös on muutenkin epätarkka. Laissa määrätyn viranomaisen olisi 
esityksen mukaan valvottava, ettei liikenteessä käytetä tai maasta viedä sel-
laista ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erääntynyttä veroa suoritta-
matta. Erityislakeihin ei tulisi kirjata ”poliisin/viranomaisen on valvottava”, 
koska poliisin on käytännössä mahdotonta puuttua jokaiseen havaitsemaansa 
rikkeeseen jo tehtävien priorisoinninkin takia. Jos esimerkiksi vakava hen-
keen ja terveyteen kohdistuva rikos on käynnissä ja poliisi on matkalla tälle 
tehtävälle ja havaitsee ajoneuvon, jonka verot ovat maksamatta, poliisi ei 
tuolloin pysähdy veroasiaa hoitamaan.

Rajavartiolaitos ehdotti esitystä täydennettäväksi siten, että todettaisiin 
Rajavartiolaitoksen L7-luokan ajoneuvojen olevan verosta vapaita. Olisi 
epätarkoituksenmukaista sekä norminpurkua ja turhan hallinnollisen taa-
kan vähentämistä koskevien hallitusohjelman periaatteiden vastaista kerätä 
valtion viranomaistoimijoilta veroa toiselle valtion toimijalle. 

4.3.5 Ahvenanmaa 

Ahvenanmaan maakuntahallitus vastusti veroa. Sen mielestä on epätarkoi-
tuksenmukaista luoda uusia veromuotoja, joissa byrokratia tulee suureksi ja 
kantokustannukset uhkaavat mitätöidä verotulot. Käynnissä on kattava työ 
vähentää julkista byrokratiaa, ja siihen tavoitteeseen veroehdotus ei sovellu. 
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Rekisteröityjen ajoneuvojen määrä vähenisi, jos vero otetaan käyttöön, mikä 
vähentäisi verotuloja. Vastaavasti vähenisivät polttoaineenkulutus ja muiden 
palvelujen kulutus, mikä vähentäisi tuloja arvonlisäverosta ja muista veroista; 
vaikutusta olisi myös työmarkkinoihin. Vero vaikuttaisi negatiivisesti kevyi-
siin ajoneuvoihin liittyvään yritystoimintaan. Vero ei saa Ahvenanmaalla 
tulla missään vaiheessa ankarammaksi kuin valtakunnassa. 

4.3.6 Luonnonsuojelijat 

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistyksen mielestä moottorikelkat tulisi 
sisällyttää veroon piiriin. Lausuntoja ei ollut pyydetty tasapuolisesti. Etenkin 
ympäristöhaittojen näkökulmasta lausunnot oli pyydetty ilmeisen puolueel-
lisesti (esim. MP-kauppiaat ry, Suomen Motoristit ry, Teknisen kaupan 
liitto ry), sillä kyseisten tahojen kannat olivat ennalta arvattavissa. Tasapuo-
lisuuden nimissä olisi tullut pyytää lausuntoja myös vastuullista ympäristön-
käyttöä edistäviltä yhdistyksiltä.

On kestämätöntä sulkea pois moottorikelkat verotuksen piiristä perustein 
”Ahvenanmaalla käytettävät moottorikelkat eivät kuulu rekisteröintivelvoit-
teen piiriin ja näiden osalta olisi siten luotava erillinen veroilmoitusmenette-
ly”, koska Ahvenanmaalla käytettävät moottorikelkat muodostavat maamme 
kelkkakannasta vain 0,2 %. Verotusta ei tule suunnitella häviävän pienen 
vähemmistön ehdoilla. Ahvenanmaalla on henkilöautoja noin 23 000. Olet-
taen, että Ahvenanmaalla on sataa autoa kohden 1–1½ moottorikelkkaa 
(kuten on mm. lähialueen saaristokunnissa Paraisilla ja Naantalissa), voidaan 
arvioida, että siellä on kelkkoja noin 200–350. Kelkkoja on koko maassa 
noin 140 000, josta Ahvenanmaan osuus on vain 0,15–0,25 %.

Kestämätön on myös perustelu ”Veron valvonnan järjestäminen maas-
tossa olisi myös vaikeaa”. Jos valvonnan pulmallisuutta tai vaillinaisuutta 
pidettäisiin aitona esteenä säännösten asettamiselle, silloin olisi täytynyt 
jättää säätämättä monien lakien lukuisia puutteellisesti valvottavia mutta 
tärkeitä kohtia. Olisi esimerkiksi pitänyt jättää säätämättä suuri osa maasto-
liikennelain säännöksistä. Onhan yhtä lailla ”vaikeaa” (so. aliresursoitua) 
valvoa mm. seuraavien maastoliikennelain kohtien noudattamista: oikeus 
liikkua tai pysäköidä maastossa moottoriajoneuvolla (4 §), huolellisuus ja 
varovaisuus (5 §), ikärajat (6 §) ja nopeusrajoitus (29 §) maastoliikenteessä 
sekä alueelliset ajokiellot ja -rajoitukset (8 §).

Kelkkaveron valvontaa voidaan tehostaa automatisoiden (esim. kamera-
tolpin tai RFID-tunnistein).

Ajoneuvoverot ovat sitä hyväksyttävämpiä, mitä oikeudenmukaisemmin 
ne jakautuvat maksajien kesken. Oikeudenmukaisuutta tulee arvioida eten-
kin toiminnasta yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten (esim. väylän-
pito, onnettomuudet ja ympäristöhaitat) näkökulmasta. Esityksessä ei ole 
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 tarkasteltu eri ajoneuvoryhmistä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. 
Tämä on luonnoksen suurin puute, jonka seurauksena oikeudenmukaisuu-
den vaatimukset eivät täyty. Maastoliikenteestä yhteiskunnalle aiheutuvia 
kustannuksia on arvioitu Trafin julkaisussa 15/2015 Maastoliikenteen onnet-
tomuudet. Sen mukaan henkilövahinkoihin johtaneista moottorikelkka- ja 
mönkijäonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 mil-
joonan euron kustannukset. Maastoliikenteen merkittävät onnettomuuskus-
tannukset johtuvat suurista onnettomuusmääristä suhteessa käyttöaikaan ja 
ajokilometreihin. Päihteet ovat merkittävä riskin lisääjä. Maastoliikenteen 
valvonta on minimaalista. Vaikka esitetyn veron tarkoitus on pelkästään 
verotulojen lisääminen, on perusteltua ottaa siinä huomioon myös Suomen 
sopimukset kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Suomi on sitoutunut vähen-
tämään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Maastoliikenteen 
päästöt ja muut haitat eivät ole merkityksettömiä, vaikka maastoliikenteen 
osuus kokonaisliikennesuoritteesta on vähäinen. Esimerkiksi 2-tahtisten 
moottorikelkkojen metaanipäästöt ovat yli 500-kertaiset nykyaikaisen auton 
päästöihin verrattuna. Maastoliikenteen päästöjä mahdollisesti tiukenta-
vat EU-normit tullevat voimaan vasta vuonna 2019 ja 2020. Alle 75 hv:n 
(56 kW) kelkoille säilytetään niissä kuitenkin edelleen hyvin korkeat päästö- 
rajat.

Moottorikelkkojen käyttö on suurelta osin huvikäyttöä. Ympäristösyistä 
olisi johdonmukaista kohdistaa verotus myös työkelkkoihin. Yksinomaan 
varsinaisessa työajokäytössä oleville kelkoille (pl. huviajeluun käytettävät 
safarikelkat) tulisi kuitenkin mahdollistaa jonkinasteinen huojennus. 

Maastoliikenne (mm. reittien rakentaminen) on vahvasti julkisvaroin 
tuettua. Moottorikelkkojen jättäminen verotuksen ulkopuolelle ei ole 
hyväksyttävää, koska moottorikelkkailu ja muu maastoliikenne kuormitta-
vat merkittävästi sekä julkista taloutta että ympäristöä. Jos moottorikelkoille 
määrätään samansuuruinen vero kuin luonnoksessa luetelluille ajoneuvo-
tyypeille, vuotuinen verokertymä kasvaa enimmillään noin 140 000 × 150 
= 21 miljoonaa euroa. Kyseessä olisi huomattava osuus koko veron tuo- 
tosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto esitti moottorikelkat lisättäväksi veron piiriin 
samoin perustein kuin oli esittänyt Kansalaisten maastoliikenneyhdistys.

4.3.7 Autoliitto ja Veronmaksajain Keskusliitto

Autoliitto totesi, että hallitusohjelman tavoitteena on siirtää ajoneuvon han-
kinnan verotusta käytön verotukseen. Vuosittaisessa moottoripyöräverossa 
toimittaisiin päinvastoin. Henkilöauton hankinnan vero on vähitellen alen-
tunut, ja samaan aikaan on ajoneuvon ajallisesta käytöstä perittävä ajoneuvo-
vero noussut. Moottoripyörien osalta hankintaveroa eli moottoripyöräveroa 
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ei olla alentamassa, mutta silti verotusta ollaan laajentamassa omistamisen 
verottamiseen.

Veroa ei nyt esitetä kaikille kaksipyöräisille tai kevyille nelipyöräisille 
rekisteröidyille moottoriajoneuvoille eikä moottorikelkoille. Yleensä kun 
verotuksen piiriin tuodaan uusi osa-alue, niin jatkossa seuraavat hallituk-
set laajentavat veropohjaa ja nostavat verotasoja verotuottojen lisäämisek-
si. Todennäköisesti tämänkin veron kohdalla tapahtuisi näin ja verolta nyt 
välttyneet ajoneuvoryhmät olisivat jatkossa veron piirissä, kun virheellisiin 
olettamuksiin perustuvaa verokertymää ei saavutettaisi.

Vero johtaisi moottoripyöräharrastuksen ja sitä myötä moottoripyörä-
kaupan vähenemiseen. Tämä vaikuttaisi negatiivisesti työllisyyteen ja yri-
tystoimintaan. Muutoksen kokonaisvaikutus olisi valtiontalouden kannalta 
negatiivinen. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa oli matkailuautojen saat-
taminen autoverotuksen piiriin. Asiaa selvittäessään hallitus päätyi siihen, 
ettei muutoksessa ollut järkeä, koska dynaamiset vaikutukset olisivat olleet 
negatiivisia. Siksi suunnitelmasta luovuttiin. Vuosittaisen moottoripyöräve-
ron osalta olisi syytä tehdä samanlainen perusteellinen arvio veron vaiku-
tuksista.

Keskimäärin moottoripyöriä käytetään vain muutaman kesäkuukauden 
aikana, ja silloinkin valtaosalle harrastajia kertyy varsinaisia ajopäiviä alle 30. 
Monilla ajopäivien lukumäärä jää merkittävästi tätäkin alemmaksi. Koko 
vero on kuitenkin maksettava, jos kalenterivuodessa on yksikin ajopäivä. 
Esitetty 150 euron vuotuinen verotaso on korkea verrattuna henkilöautojen 
verotukseen. Ainoa oikea tapa toteuttaa ajoneuvovero moottoripyörille olisi 
tehdä se päiväkohtaisesti ja yhdistää vero liikennekäyttöön. Jos veron kerää-
minen osoittautuu tuolloin kannattamattomaksi, siitä tulisi luopua. Verot, 
joista valtaosa kuluu järjestelmän luomiseen ja pyörittämiseen ja jotka vahin-
goittavat työtä ja toimeliaisuutta, tulee jättää säätämättä. Vaikka enemmistö 
yleensä kannattaa sellaisia veroja, joiden piiriin ei itse kuulu, verottamisen 
ei tule perustua periaatteellisiin poliittisiin päätöksiin, joista ei voi luopua 
vaikka ne osoittautuisivat epärationaalisiksi. 

Ajoneuvoverolakiin oltaisiin nyt ottamassa säännöstä poliisin tehtävänä 
olevasta verotuksen valvonnasta. Poliisin liikennevalvonta on vähentynyt, ja 
sen resurssit on keskitetty automaattiseen liikennevalvontaan. Uusien teh-
tävien antaminen poliisille vähentäisi entisestään rikosvalvontaan ja liiken-
neturvallisuuden varmistamiseen osoitettuja resursseja. Säännöksen avointa 
sanamuotoa tulisi täsmentää. Kuvaamisen tarkoituksenmukaisuuden, kuvan 
käytön, tallennustavan, kuvaamistavan tai muun teknisen laitteen tallenta-
man tiedon keräämisen perustuslainmukaisuuden arviointi edellyttää täs-
mällistä kuvausta siitä, mitä aiotaan tehdä ja miten. Esityksessä annettaisiin 
valtuutus johonkin toimintatapaan, joka mahdollisesti jonain päivänä tulisi 
käyttöön. Esitys on ennenaikainen. 

Veronmaksajain Keskusliitto vastusti veron säätämistä todeten, että moot-
toripyöräveron kaltainen, vain tiettyjä tavaroita koskeva pistevero ei ole hyvää 
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verolainsäädäntöä, moottoripyöräveroa ei voi pitää haittaverona, koska sen 
määrä ei riipu ajoneuvon päästöistä eikä muista haitoista, ja moottoripyörien 
käytön vähentäminen ei ole hyväksyttävä peruste verolle.

4.3.8 Moottoripyöräalan projektiryhmä

Project MP -ryhmä, jossa oli alan yrittäjiä, johtajia, toimittajia sekä motoris-
tien ja moottoriliiton edustajia, ilmaisi huolensa veron vaikutuksista EU-par-
lamentin vuonna 2011 julkaiseman liikennepoliittisen ns. valkoisen kirjan 
päätöslauselmaesityksen täytäntöönpanon, moottoripyöräalan työllisyyden 
ja valtion verotulojen kasvun suhteen. Vain tiettyjen harrastusvälineiden 
omistamiseen kohdistuva omistusvero saattaisi olla ristiriidassa myös Suo-
men verolainsäädännön kanssa. 

Vero vaikuttaisi negatiivisesti moottoripyörien myyntimääriin, ajosuorit-
teeseen ja palveluiden käyttöön. Uusien moottoripyörien myynti on laskenut 
tasaisesti vuodesta 2010. Uusien ja käytettynä maahantuotujen moottori-
pyörien autoveron tuotto valtiolle vuonna 2010 oli noin 20 miljoonaa euroa 
ja vuonna 2016 enää puolet tästä. Moottoripyörien myynti puolittui tuolla 
ajanjaksolla. Vuoden 2009 lopussa alan vähittäiskauppiaiden MP-Kauppiaat 
ry:ssä oli 81 jäsenliikettä, nyt niitä on enää 60. Jotta ala jatkossakin kykenisi 
työllistämään, se tarvitsee kannustimia eikä tukahduttamista. Ala työllistää 
noin 800 henkilöä, ja suuri osa sen vähittäisliikkeistä on pieniä perheyrityksiä. 
Veron seurauksena huoltopalvelujen ja tarvikemyynnin laskun myötä tulisi 
irtisanomisia ja konkursseja. Vero ja sen aiheuttama yritystoiminnan hilje-
neminen johtaisivat alalla noin kymmenen liikkeen lopettamispäätökseen, 
mikä tarkoittaisi noin sadan työpaikan poistumista alalta. Moottoripyörien 
ajoneuvoveron seurauksena valtio menettäisi ilman kerrannaisvaikutuksia 
noin 23 miljoonaa euroa arvonlisä- ja muunlaisina verotuloina.

Vero vähentäisi halukkuutta moottoripyörien omistamiseen. Veron myötä 
motoristit vähentäisivät harrastukseen liittyvää kulutusta Suomessa. Moni 
kanavoisi harrastukseen budjetoimansa rahat esimerkiksi ulkomaanmatkai-
luun ja vuokraisi moottoripyörän ulkomailla. Nämä varat olisivat pois koti-
maisesta kulutuksesta. Suomi häviäisi kilpailussa kuluttajien euroista, koska 
tällöin ei käytettäisi mm. kotimaisia majoitus- tai ravintolapalveluja. Samoin 
jäisi pois moottoripyörähuoltojen sekä muiden palvelujen ja vakuutusten 
osto Suomesta.

Vuoden 2016 loppuun mennessä liikennekäytöstä oli poistettu 96 528 
moottoripyörää. Vuonna 2015 vastaava luku oli vain runsaat 6 000. Lii-
kennekäytöstäpoistot aiheuttavat myös vakuutusmaksujen vähenemisen. 
Joulukuun 2016 loppuun mennessä poistetut moottoripyörät aiheuttavat 
vakuutusyhtiöille 76 miljoonan euron vakuutusmaksujen menetykset, josta 
valtiolle maksettavan vakuutusveron osuus on lähes 15 miljoonaa. 
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Moottoripyörien omistajien määrä on huomattavasti pienempi kuin 
rekisterissä olevien moottoripyörien määrä. Lakiesityksen mukaan syys-
kuun 2016 alussa veronalaisia moottoripyöriä oli 174 600 ja veronalaisten 
moot toripyörien omistajia vain 102 400. Liikenteestäpoistojen määrän kas-
vun myötä tämän veron maksajia ennustetaan olevan enää noin 75 000, 
joka vastaa Liikennevakuutuskeskuksen vakuutusvuosien osoittamaa lukua 
aktiivisesti käytössä olevista moottoripyöristä (75 421). Toteutunut moot-
toripyörien liikenteestäpoistojen määrä 30.12.2016 oli 55,4 % arvioidusta 
veronalaisten moottoripyörien määrästä. Jäljelle jää näin vain 77 772 pyörää. 
Näin veron faktinen tuotto olisi vain 11 665 800 euroa – selvästi alle puolet 
moottoripyöräveron budjetoidusta 25 000 000 euron tuotosta. 

Lakiehdotukset eivät myöskään vapauta poliisin ja puolustusvoimien 
käytössä olevia moottoripyöriä veron piiristä. Näin vero aiheuttaisi valtiol-
lisillekin toimijoille tuntuvia lisäkuluja, mikä puolestaan edelleen kasvattaa 
verotulojen tarvetta. 

EU:n liikennepoliittisen mietinnön, ns. valkoisen kirjan (2011), mukaan 
liikennettä koskevaa säännöstöä pitää yhdenmukaistaa, eriarvoisuutta vähen-
tää ja ”käyttäjä ja saastuttaja maksavat” -periaatetta korostaa. Tässä valtion 
kannalta edullisin ratkaisu olisi polttoaineveron tarpeenmukainen korotus. 
Se toisi valtion kassaan vähintään saman määrän rahaa kuin esitetty ajo-
neuvovero.

EU:n liikennepoliittinen mietintö esittää myös vaatimuksen motori-
soitujen kaksipyöräisten ajoneuvojen huomioimisesta olennaisena osana 
liikennejärjestelmää. Motorisoidut kaksipyöräiset ajoneuvot, moottoripyö-
rät mukaan lukien, ovat EU:n liikennepoliittisen päätöslauselmaesityksen 
mukaan tärkeässä osassa nimenomaan kaupunkiliikenteen kehittämisessä. 
Ne vähentävät ruuhkien muodostumista, mikä puolestaan vähentää liiken-
teen aiheuttamia päästöjä. Kuutiotilavuudesta riippumatta moottoripyörät 
myös vähentävät kaupunkiolosuhteissa olennaisesti pysäköintitilan tarvetta.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleiden Euro 4 -normien mukaisten moot-
toripyörien CO

2
-päästöt alittavat tyypillisesti bensiinikäyttöisten autojen 

arvot. Lisäksi Euro 4 -normit vaativat, että moottoripyörissä on mm. luk-
kiutumattomat ABS-jarrut. Uusissa moottoripyörissä on usein myös lukuisia 
muita ajoturvallisuutta lisääviä ajoavustimia.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategiansa mukaisesti Suomi pyrkii vähen-
tämään tuontiöljyn energiakäyttöä 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. Tältäkään kannalta ei voida pitää mielekkäänä ajoneuvoveroa, 
joka ei kerry päiväkohtaisesti. Moottoripyörien kiinteä ajoneuvovero olisi 
autojen ajoneuvoverosta poiketen täysin vailla ympäristöllistä ohjausvaiku-
tusta, kun sama maksu perittäisiin käyttöpäivien määrästä riippumatta. 

Esitys syrjii kevyitä moottoriajoneuvoja. Vero perittäisiin kevyistä moot-
toriajoneuvoista täydeltä 12 kuukauden verokaudelta riippumatta siitä, 
olisiko käyttöpäiviä esimerkiksi yksi tai 365. Kyse olisi harrastevälineeseen 
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kohdistuvasta omistusverosta, jollaista ei liene toista Suomen verolainsää-
dännössä. Länsimaisen demokratiakäsityksen mukaan valtiovallan tuskin 
on aihetta puuttua yksittäisten kansalaisten omalla työllään rahoittamaan 
harrastamiseen. Asiaa on aihetta tarkastella myös perustuslain mukaisen yksi-
lönvapauden ja omaisuuden suojan kannalta.

Projektiryhmä esitti moottoripyörien ja veneiden ajoneuvoveron sijaan 
lento- ja matkustajalauttaliikenteelle asetettavaa 1,5–2,0 euron matkustaja-
veroa. Sitä koskeva laki olisi samantapainen kuin oli 6.11.1992 vahvistettu 
laki tilauslentoverosta, joka tuli voimaan 1.1.1993. Tuon veron määrä oli 
200 markkaa (= 47,08 euroa) jokaisesta tilauslentoon osallistuvasta, matka-
lippuun merkitystä matkustajasta. Suomesta tehdään vuosittain lentäen ja 
lautoilla noin 32 miljoonaa ulkomaanmatkaa. Jos näistä perittäisiin 1,5–2,0 
euron matkavero, saataisiin valtion kassaan helposti 48–64 miljoonaa euroa. 

Koska valtio tarvitsee lisää verotuloja myös moottoripyöräalalta, toimiva 
ratkaisu olisi moottoripyörien autoveron alennus tai poisto. Näin tehtiin 
mm. Norjassa, jossa vuonna 2015 alennettiin moottoripyörien autoveroa 
15–30 %. Tulokset olivat vakuuttavia: uusien alle 125 cc:n moottoripyörien 
rekisteröintimäärä (myynti) nousi 70 % ja yli 125 cc:n luokissa yhteensä 
47 %. Moottoripyörien autoveron tuoton laskusta huolimatta valtion vero-
tulot uusista moottoripyöristä maksetun arvonlisäveron ansiosta kasvoivat 
tuntuvasti. Samalla alan työllisyys koheni ja taloudelliset oheisvaikutukset 
lisääntyivät.

Suomen nykyinen moottoripyörien autoverotus ja kaavailtu kevyiden 
moottoriajoneuvojen vero eivät kannusta ajoneuvokannan uudistumiseen, 
vaan verotus päinvastoin ohjaa ostamaan halvempia ja vanhempia moot-
toripyöriä. Valtiontaloudelle olisi hyödyksi luopua hankkeesta kevyiden 
moottoriajoneuvojen veroksi ja sen sijaan alentaa tai poistaa moottoripyörien 
autovero. Näin voitaisiin lisätä uusien, Euro 4-normin mukaisten, vähäpääs-
töisten ja ajoturvatekniikaltaan edistyksellisten moottoripyörien myyntiä. 
Sen seurauksena kasvaisi valtion saamien verotuottojen ohella alan työllisyys. 
Sama ilmiö on havaittavissa jo nyt kotimaisessa autokaupassa vuonna 2016 
tapahtuneen autojen autoveron laskun seurauksena. 

4.3.9 Moottoripyöräalan kauppiaat ja muut 
yrittäjät

Suomen Yrittäjät ry totesi, että vaikka veropolitiikassa hyväksyttävä suunta 
on ollut painopisteen siirtäminen työn verottamisesta välilliseen verotukseen, 
samalla on myös pyritty välttämään liian kapea-alaisia ja vanhakantaisia pis-
teveroja. Aiemmin näitä pyrittiin liittämään eri toimintoihin tarkoituksin 
kerätä valtiolle verotuloja ilman ohjaustarvetta.
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Moottoripyöräala on talouden kokonaisuutta ajatellen kapea toimiala, 
johon vero vaikuttaisi kielteisesti. Kuluttaminen veron kohteisiin tulisi vähe-
nemään, mikä heikentäisi alan myyntiä ja siirtäisi painopistettä kevyempiin 
ajoneuvoihin. Vero heikentäisi samalla moottoripyöräilyyn liittyvien mat-
kailupalveluiden kysyntää, jotka palvelut ovat kesäaikaan tuoneet lisätuloja 
kuntiin. 

Rekisteröinnin ei tulisi toimia verotuksen perusteena. Ajoneuvoista  
maksetaan myös muita veroja, kuten polttoaineveroja ja ostohetkellä arvon-
lisä veroa, joiden määrä sekin vähenee ajoneuvokannan supistumisen seu-
rauksena. Verojen liitännäisvaikutukset tulee huomioida kokonaisuutena. 
Verotulojen turvaaminen onnistuu parhaiten, kun veropolitiikka on ennus-
tettavaa ja johdonmukaista. Verotuksen pitkäjänteisyys ja läpinäkyvyys ovat 
tärkeitä investoinneista päättäville yrityksille, jotta ne tietävät, kuinka myös 
niiden edustamia toimialoja verotetaan pitkällä aikavälillä. Selkeillä verojen-
keruujärjestelmillä voidaan myös parhaiten edistää hyvinvointia, ja verojen 
ilmoittamisesta ja tilittämisestä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa tulee mää-
rätietoisesti karsia. Esitetyn uuden veron käyttöönotosta tulisi luopua.

MP-Kauppiaat ry ehdotti luopumista verosta, koska se olisi kohteena ole-
via toimialoja syrjivä ja puhtaasti fiskaalinen vero ja sen todelliset vaikutukset 
valtion verokertymään olisivat negatiiviset. Toimialan erittäin vaikeaa tilaa 
ei tulisi enää lisää rasittaa uusilla taloudellisilla vaikutuksilla tai byrokra-
tiaa lisäävillä toimilla. Uusien moottoripyörien vuosimyynti on romahtanut 
Suomessa vajaassa kymmenessä vuodessa 11 533 kappaleesta 3 107 kappa-
leeseen. Romahduksen taloudelliset vaikutukset ovat muokanneet kauppias-
kenttää. Tilanne on erittäin kriittinen. Kuvaavaa on, että MP-Kauppiaat ry:n 
jäsenmäärä on pudonnut 25 % vuoden 2009 jälkeen. 

Kauppiaiden elinehtona ovat olleet käytettyjen pyörien kaupallinen kan-
nattavuus ja jälkimarkkinoiden tuomat mahdollisuudet. Veron toteutuessa 
rekisteristä tai liikennekäytöstä poistot lisääntyisivät merkittävästi, mikä vai-
kuttaisi negatiivisesti suoraan ajoneuvojen kauppaan ja jälkimarkkinoihin.

Kauppiasverkoston myyntivarastossa olevat moottoripyörät joudutaan 
pitämään liikennekäytössä. Jos rekisteristä poistoja jouduttaisiin verovaiku-
tusten vuoksi tekemään, se lisäisi muita kustannuksia merkittävästi (rekis-
teristä poisto, uudelleenrekisteröinti) ja näin poistaisi oletetun hyödyn tai 
arvon siirron. Mikäli kauppiaat rekisteristä poiston vuoksi joutuisivat teke-
mään poikkeavia järjestelyjä, kuten hankkimaan siirtokilpiä, se loisi jälleen 
uudenlaisia kustannuksia ja lisäisi jo ennestään korkealla tasolla olevaa byro-
kratiaa. Vaarana on myös harmaan alueen kasvaminen. Jos veron vuoksi 
joudutaan ajoneuvoja poistamaan liikennekäytöstä, sillä on suorat negatii-
viset vaikutukset myyntivarastossa olevien käytettyjen laitteiden kauppaan. 
Suomalainen kuluttaja haluaa aina koeajaa sitä laitetta, jota on ostamassa, 
eikä toinen, korvaava laite ole siihen tarkoitukseen mahdollinen. Näin ollen 
koeajopyörät eivät ole ratkaisu.



84

4  Moottoripyörien ajoneuvoveron synty, kuolema ja elvytysyritys

Vaihtokaupassa tulevien käytettyjen moottoripyörien veromaksujen seu-
rannasta tulisi myös merkittävästi lisää byrokratiaa. Vaihtoajoneuvojen vero-
seuranta olisi todella hankalaa ja lisäisi ainakin välillisesti myös kauppaan 
kohdistuvia kustannuksia. Myös käytännön toteutuksista voidaan esittää 
kysymyksiä: Miten seurataan kesäkuussa vaihdossa tarjotun moottoripyörän 
veronmaksutilannetta? Onko vero maksettu vuoden alusta vai edellisvuoden 
kesäkuussa? Jos vaihtopyörä otetaan vaihtoon kesäkuussa, tuleeko yrittäjälle 
heinäkuun alussa sitä koskeva veronmaksulomake, ja tuleeko seuraava loma-
ke tammikuussa, jos pyörä on edelleen liikennekäytössä? Entä jos pyörästä 
on maksettu vero juuri kun se vaihdossa tulee kauppiaalle? Jos yritys ottaisi 
pyörän myyntivarastoon ja poistaisi sen liikenteestä, tuleeko uusi veronmak-
sulomake seuraavalle omistajalle, jos pyörä myydään vaikkapa kahden viikon 
päästä? Epäselvyydet ja harmaat rajapinnat niin seurannassa kuin maksu-
käytännöissäkin johtaisivat väärinkäytöksiin ja aiheuttaisivat merkittäviä 
ongelmia kauppiaille. 

Jo pelkkä verosta keskusteleminen on aiheuttanut merkittävän muutok-
sen liikennekäytössä olevaan kantaan. Vaikutukset näkyvät suoraan toimialan 
kauppiailla. Koska ajoneuvoja ei käytetä, niiden kulutusvaikutukset mm. 
varaosien, renkaiden, huoltotöiden ja ajovarusteiden osalta ovat merkittäväs-
ti negatiiviset. Nämä muutokset vaikuttavat taloudellisesti myös toimialan 
ulkopuolisiin kaupallisiin tahoihin ja siten merkittävästi myös työllisyyteen. 
Vaikutukset ovat valtiollekin negatiiviset menetettyjen arvonlisäverojen kan-
nalta. Liikennekäytössä olevan kannan pienentyminen heijastuu suoraan 
polttoaineen kulutukseen ja siten laskee polttoaineesta valtiolle perittävän 
veron määrää. Samoin on vaarana myös liikennekäytöstä poistettujen ajo-
neuvojen siirtyminen ulkomaiseen omistukseen ja siten poistuminen koko 
Suomen moottoripyöräkannasta. Samoin on vaarana, että liikennekäytöstä 
poistettujen ajoneuvojen käyttö lakien vastaisesti lisääntyy niiden määrän 
merkittävästi kasvaessa.

Esitys syrjisi yhtä harrastusta ja johtaisi kokonaisverokertymän alene-
miseen. Moottoripyörien myynnin lasku jatkuisi edelleen. Tämä johtaisi 
yksittäiselle moottoripyöräilijälle koituvien kustannusten lisääntymiseen, ja 
sen seurauksena toimiala supistuisi edelleen. Kuluttajalle tämä tarkoittaisi 
palvelutarjonnan heikentymistä, joka näkyisi suoraan kulutusta laskevana. 
Alan liikevaihto vähenisi arviolta noin sata miljoonaa euroa, mikä vähentäisi 
vastaavasti valtion arvonlisäverokertymää 20–30 miljoonalla eurolla. Myös 
työllisyysvaikutukset olisivat merkittäviä.

Moottoripyörämyynnin laskun ja liikennekäytöstä poiston yhteisvaiku-
tus on merkittävä myös muiden toimialojen näkökulmasta. Motoristit ovat 
merkittävä tulonlähde esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluja tarjoaville 
yrityksille. Kerrannaisvaikutuksena näiden toimialojen tulot vähentyisivät ja 
sitä kautta taas valtion verokertymät pienentyisivät.

Liikennekäytöstäpoistot vähentävät vakuutusmaksuja merkittävästi. 
Vakuutusasioiden asiantuntijan laskelmien mukaan vuonna 2016 liikenne-
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käytöstä poistettujen ajoneuvojen (96 528 kpl) negatiivinen vakuutusmaksu-
vaikutus yhtiöille on noin 76 miljoonaa euroa. Vakuutusverotuotto valtiolle 
laskisi tämän arvion mukaan noin 14,7 miljoonaa euroa.

Valmisteilla on liikenneverkon, verotuksen ja katsastuslainsäädännön 
kokonaisuudistus. On perusteetonta käsitellä yksittäistä toimialaa erikseen 
ennen kuin hallituksen esitykset mainituista kokonaisuudistuksista valmistu-
vat ja pystytään tarkemmin arvioimaan uudistusten vaikutukset kerättävien 
verojen määrään, veropohjan oikeudenmukaisuuteen ja valvonnan tehok-
kuuteen.

Esitys on EU:n liikenteen valkoisen kirjan periaatteiden vastainen. EU:n 
asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti on Suomelle annettu tavoite vuo-
teen 2030 mennessä vähentää liikenteen päästöjä 39 %:lla vuoteen 2005 
nähden. Tavoitetta ei saavuteta hankintaan ja/tai omistamiseen kohdentu-
villa yksittäisillä pisteveroratkaisuilla. Ajoneuvoveron rakenteellinen tavoi-
te tulisi olla vähäpäästöisen tekniikan yleistymisen tukeminen. Valkoisessa 
kirjassa luodaan raamit sille, mihin suuntaan eurooppalaista liikennejärjes-
telmää tulee kehittää, ja siinä on kaksi- ja kolmipyöräiset moottoripyörät, 
skootterit ja mopedit ansaitusti nostettu vahvasti esiin. Siinä kantaa otetaan 
mm. liikennemuotojen energiatehokkuuteen, liikenteen päästöihin, ajoneu-
vojen uuteen teknologiaan, ajoneuvojen turvallisuuteen sekä liikennejärjes-
telmän tehokkuuteen ja joustavuuteen.

Suomessa moottoripyörien keskimääräinen ikä on vakuutustilastojen 
mukaan noin 18 vuotta. Moottoripyöräkannan uusiutumisen nopeuttami-
nen edellyttää verotustavoitteiden uudelleentarkastelua. Ympäristöohjauk-
sen painopiste tulisi selvemmin siirtää käytön verotukseen. Verorakenteen 
muutokset tulisi toteuttaa, jotta ympäristöystävällisempien, teknisesti kehit-
tyneempien ja turvallisempien moottoripyörien osuus ajoneuvokannasta saa-
taisiin kasvuun. Mallista on hyviä kokemuksia muista Pohjoismaista, joissa 
moottoripyörien myynti on viime vuosina selkeästi kasvanut. Norjassa ja 
Tanskassa moottoripyörien verotusta on johdonmukaisesti kevennetty. Ruot-
sissa moottoripyörien hinnassa ei ole autoveroa. Uusien moottoripyö rien 
rekisteröinnit ovat lisääntyneet viimeisten kahden vuoden aikana Norjassa 
ja Tanskassa noin 50 % ja Ruotsissa noin 24 %. Suomessa uusien moottori-
pyörien myynti sitä vastoin laski samalla aikavälillä lähes 20 %. 

Uudet moottoripyörät ovat vanhoja vähäpäästöisempiä, ja lisäksi niissä 
on kehittyneitä aktiivisia ja passiivisia turvallisuutta lisääviä ja onnettomuuk-
sia vähentäviä ratkaisuja. Loppukuluttajat tekevät moottoripyöräilyä kos-
kevia hankintapäätöksiä tunnepohjaisesti. Kauppiaiden asiantuntemuksen 
mukaan mitä enemmän hankintaa ja omistamista verotetaan, sitä vanhem-
milla ajoneuvoilla kuluttajat ajavat. Moottoripyöräilijöitä ei tule rangaista 
erityisellä harrastukseen kohdistuvalla verorasituksella. Suomessakin on 
hyviä kokemuksia uusien autojen kaupasta, jossa autoveron tuotto on veron 
alentamisesta huolimatta kasvanut lisääntyneen myynnin myötä. Tulisi sel-
vittää verotuksen painopisteen siirtämistä aidosti päästöpohjaiseen käytön 
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verotukseen, joka parhaiten tukisi myös EU:n kokonaispäästötavoitteiden 
saavuttamista maassamme.

Teknisen kaupan liiton lausunto oli samantapainen kuin edellä selostetut 
moottoripyöräalan edustajien lausunnot. Lisäksi liitto totesi, että L4e- ja 
L5e-ajoneuvojen (sivuvaunut ja kolmipyörät) kanta ja siten verokertymä 
ovat valtiontaloudellisesti ja myös esitetyn veron kannalta merkityksettö-
mät. Kolmipyöriä on rekisteröitynä 800 ja sivuvaunuja 400. Kolmipyörät 
ja sivuvaunut olisi poistettava veron piiristä, koska esimerkiksi rekisterissä 
olevia moottorikelkkoja on huomattavasti enemmän, ja esityksessä todetaan, 
etteivät ne vähäisen verokertymän vuoksi olisi veron kohteena. 

MC Lifestyle, joka myy moottoripyörien varaosia, tarvikkeita ja ajovarus-
teita verkossa ja Kokkolan myymälässä, totesi, että esityksessä arvioitu moot-
toripyörien 10–15 %:n poistuma liikennekäytöstä veron vuoksi meni täysin 
pieleen ja suunnitellulta verotuotolta katosi pohja täydellisesti. Esityksessä ei 
ole löydetty verolle muuta perustetta kuin halu kerätä veroa.

Esityksessä ”halutaan” pitää verotus yhdenmukaisena autojen kanssa, 
mutta autoissa ei ole 150 euron tasaveroa. Autot maksavat veroa vain käyt-
töpäivien mukaan – keskimäärin 0,67 euroa päivältä. Jos moottoripyörällä 
ajetaan esimerkiksi 30 päivää vuodessa, tulee ajopäivän hinnaksi 5 euroa. 
Esitys ei siis ole yhdenmukainen eikä tasavertainen autoja koskevien sään-
nösten kanssa.

Keskimääräinen ajosuorite on moottoripyörällä noin 6 000 km vuodes-
sa, ja moottoripyörä kuluttaa keskimäärin noin 4 l/100 km. Jos 100 000 
moottoripyörää poistetaan liikennekäytöstä, jää valtiolta polttoaineveroja 
(0,93 €/l) saamatta noin 22 miljoonaa euroa. Jos kotitalouksien käytettä-
vissä olevat tulot pienenevät 25 miljoonaa euroa (verollinen myynti), niin 
arvonlisäveron määrä pienenee 4,84 miljoonaa (=25 000 000 x 24 / 124) 
euroa vuodessa.

Suomessa on myynnissä noin 8 500 yli 125-kuutioista rekisteröityä 
moottoripyörää, ja näistä 25 %:lla on pyyntihinta alle 3 000 euroa. Tällöin 
näiden moottoripyörien omaisuusveron suuruudeksi tulee vähintään 5 % 
moottori pyörän arvosta. Uusi moottoripyörä maksaa keskimäärin 12 000 
euroa. Uuden moottoripyörän hinnasta on veroja ja veronkaltaisia maksuja 
noin 4 500 euroa. Uuden moottoripyörän keskihinnalla omaisuusveron suu-
ruudeksi tulee 1,25 % pyörän arvosta, josta on jo maksettu 37,5 % veroja.

Myytävien ajoneuvojen arvo laskee tasan 150 euroa per ajoneuvo. Jos 
yrityksellä on 100 moottoripyörää myyntivarastossa (15 000 €/v), niin miten 
järjestää moottoripyörien koeajo ilman veroseuraamusta? Ei yrityksen auta 
muuta kuin ilmoittaa pyörä liikennekäyttöön ja maksaa 150 euroa.

MC Lifestylessä keskimääräisen myymäläostoksen suuruus oli menneellä 
ajokaudella 98 euroa ja verkkokaupassa 171 euroa. Vero näkyisi myynnissä 
merkittävästi.

Veroesityksessä ei ole arvioitu veron vaikutusta liikenneturvallisuuteen. 
Kun vuonna 2008 myytiin moottoripyörän renkaita, asiakkaat maksoivat 
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laadukkaista ja turvallisista rengassarjoista noin 350 euroa, eli pantiin parasta 
kumia kehiin koko rahalla. Laman myötä rengassarjan keskihinta on pudon-
nut 199 euroon tarjouspaketilta. 

Vielä muutama vuosi sitten jarrupalamyynnistä 95 % oli ns. sport- ja 
race-jarrupaloja, kun kuluttajat ostivat parasta jarrutehoa pyörälleen. Tänä 
päivänä jo 30 % jarrupaloista on ns. 10 euron halpapaloja. Mikä on vaikutus 
liikenneturvallisuuteen, kun kuluttajien käytettävissä olevia tuloja pudote-
taan 150 eurolla vuodessa? Keskimääräisen ostettavan ajopuvun hinta on 
pudonnut 40 % ja suojavarustemyynti on loppunut käytännössä kokonaan 
viimeisen 10 vuoden aikana. Asiakkaat säästävät turvallisuudesta, ja jos käy-
tettävissä olevia tuloja leikataan, niin he yrittävät säästää liikenneturvalli-
suudesta.

Moottoripyöräkaupan hiljentymisellä on vaikutusta liikenneturvallisuu-
teen pitkällä aikavälillä. Uusiin moottoripyöriin ovat tulleet vuoden 2016 
alusta pakollisiksi varusteiksi ABS-jarrut, ja samassa yhteydessä useimpiin 
pyöriin ovat tulleet myös luistonestojärjestelmät. Uusi vero hidastaa moot-
toripyöräkannan uudistumista, mikä ajan kanssa tulee heikentämään liiken-
neturvallisuutta.

Liikenneturvallisuuden heikentyminen ei ole näkynyt tilastoissa, koska 
laman myötä keskimääräinen ajosuorite on pudonnut murto-osaan huip-
puvuosista. 

Jos liikennekuolemien määrä on pienentynyt 20 % samalla kun liikenne-
suorite on puolittunut, niin moottoripyöräilijöiden suhteellinen liikenne-
turvallisuus on heikentynyt voimakkaasti. Miksi hallitus haluaa heikentää 
liikenneturvallisuutta edelleen? Esitetty vero on pahasti ristiriidassa valtio-
neuvoston tekemän tieliikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävän peri-
aatepäätöksen kanssa.

Vuoden 2017 alusta kaikkien uusien moottoripyörien tulee täyttää Euro 
4 -päästönormit. Uusien moottoripyörien CO

2
-päästöt alittavat tyypillisesti 

bensiinikäyttöisten autojen arvot. Vaikka moottoripyörien ympäristöhaitat 
ovat marginaalisia muun tieliikenteen päästöihin verrattuna, vero omalta 
osaltaan hidastaa moottoripyöräkannan uudistumista ja pitkän aikavälin 
päästövähennykset jäävät toteutumatta. Esitys on ristiriidassa hallitusohjel-
man kanssa, jossa halutaan suosia pienipäästöisiä ajoneuvoja: ”Autoveroa 
lasketaan pienipäästöisiä autoja suosien hallituskauden aikana.”

Esityksessä sanotaan keskivertomotoristin kuuluvan ylempään sosioeko-
nomiseen luokkaan. Silti kuitenkin todetaan, ettei asiaa ole tutkittu. Väi-
te, että motoristit kuuluvat ylempiin tuloluokkiin, on täysin perusteeton. 
Kaikilla suomalaisilla, alinta tulodesiiliä lukuun ottamatta, on varaa ostaa 
ja ajaa 500 euron arvoisella moottoripyörällä niin halutessaan. Esitetyllä 
150 euron verolla moottoripyöräilystä tehdään keskiluokan ja hyvätuloisten 
eliitti harrastus.

Hyvään lainvalmisteluun kuuluu tutkia, miten käsiteltävää asiaa on tut-
kittu maailmalla ja onko siitä positiivisia tai negatiivisia kokemuksia. Esityk-
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sessä ei ole tutkittu ja vertailtu, millaisia veromalleja EU:n sisällä tai muissa 
maissa on käytössä ja mitä kokemuksia niistä on saatu.

Esitykseen on puolihuolimattomasti ujutettu mahdollisuus moottoripyö-
rien GPS-pohjaiseen seurantaan. Onko hallituksen tarkoitus murtaa moot-
toripyöräilijöiden yksityisyyden suojaa uudella verolla?

4.3.10 Suomen Motoristit ry 

Suomen Motoristit ry:n mukaan nyt esitetty vero on vailla veropoliittisia 
perusteita ja poikkeaa tieliikenneverotuksen kehityksestä. Autoveroa, ajo-
neuvoveroa ja polttoaineveroja on kehitetty ilmasto- ja energiapolitiikan 
ehdoilla. Aiemmin puhtaasti fiskaalisiin veroihin on nykyisin sisällytetty 
hiilidioksidipäästöjen ohjausominaisuudet. Moottoripyörille esitetty vero 
edustaa tieliikenteen verotuksen kehittämisestä poikkeavaa vanhanaikaista 
veromallia, johon ei sisälly käyttäytymistä ohjaavia joustavia ominaisuuk-
sia. Moottoripyörille asetettaisiin vanhanaikainen fiskaalinen vero sellaisena 
ajankohtana, kun tieliikenteen hinnoittelun uudistaminen tulee jatkumaan 
Pariisin ilmastosopimuksen vuoksi.

Tämä vero ei lisää valtion tuloja. Esitetyn tasaveron suuruuden (150 €/
mp/vuosi) ja odotetun verotulokertymän (25 milj. euroa) nojalla arvioiden 
vuosittain verotettavissa olevan kannan kooksi on oletettu 166 667 moot-
toripyörää sekä kolmi- ja nelipyörää. Kannasta on laskettu pois verosta 
vapautettavat museorekisteröidyt moottoripyörät ja kevytmoottoripyörät. 
Lisäksi moottoripyöriä on oletettu jonkin verran poistuvan liikennekäytöstä 
veron vuoksi. Esitys ei kerro, kuinka verotettavissa olevan ajoneuvokannan 
oletetaan kehittyvän pidemmällä aikavälillä ja mitä verolle tehdään, jos tulo-
tavoite ei täyty.

Vero ohjaisi moottoripyöriä pois liikennekäytöstä oletettua voimakkaam-
min. Moottoripyöräilyn verottamisessa dynaamiset vaikutukset ovat voimak-
kaammat kuin joustamattoman kysynnän hyödykkeiden, esimerkiksi ruuan 
ja polttoaineiden, verottamisessa. Liikennekäytöstä poistamisia tullaan pal-
jon tekemään vanhemmassa ei-museorekisteröidyssä kannan osassa. Usean 
moottoripyörän omistajat / useita moottoripyöriä omistavat kotitaloudet 
tulevat maksamaan vuosiveroa vain aktiivikäytössä olevista moottoripyöristä. 
Vähemmän aktiivisesti moottoripyöräileville henkilöille pyörän liikennekäy-
töstä pois siirtämisen kynnys on alhaisempi kuin aktiivisille motoristeille. 
Aktiivisia järjestäytyneitä motoristeja on Suomessa muutamia kymmeniä-
tuhansia.

Moottoripyörien liikennekäytöstä ja rekisteristä poistojen vuoksi tulee 
esitetyn veron veropohja supistumaan lakiesityksessä kuvattua voimakkaam-
min ja veron tuotto tulee olemaan vähäisempi. Muu verokertymä moot-
toripyöräilystä (auto-, arvonlisä-, polttoaine- ja vakuutusmaksuverot sekä 
työllisiltä ja yrityksiltä kerättävät verot) tulee alenemaan, koska esitetty vero 
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vähentää moottoripyöräilyyn liittyvää kulutusta sekä suoraan että välillisesti. 
Moot toripyöräilystä kannetut verotulot saattavat kokonaisuudessaan jopa 
 supistua.

Kulutuksen vähentyminen johtaa valtion keräämien kulutusverojen vähe-
nemiseen. Merkittävimpiä ovat arvonlisävero sekä tässä tapauksessa poltto-
ainevero ja vakuutusmaksuvero. Jos valtio kerää moottoripyörän omistavilta 
kotitalouksilta lisäverona 25 miljoonaa euroa vuodessa, tämän suuruinen 
kulutuksen supistuminen johtaa usean miljoonan euron arvonlisäverotulo-
jen vähenemiseen. Moottoripyörien omistajien tapauksessa osa kulutuksen 
supistumisesta kohdistuu polttoaineiden hankintaan, ja sen verosisältö on 
erityisen suuri. Näin ollen verotusta kiristävä toimenpide ei voi tuottaa täyttä 
laskennallista määrää nettomääräistä verotulon lisäystä. 

Valtion verokertymä moottoripyöräilystä voi nettomääräisesti supistua 
uuden veron vuoksi jopa enemmän kuin mitä sen odotetaan tuovan lisää 
tuloja. Mikäli valtion verotuloja moottoripyöräilystä halutaan lisätä, tulee 
moottoripyörien autoveroa laskea sekä uuden vuosiveron negatiivisten vai-
kutusten kompensaatiotoimenpiteenä että kuluttamisen kannustamiseksi. 
Lisääntyvä moottoripyörä-, varuste-, varaosa-, tarvike- ja huoltopalvelu-
myynti tuottaisi valtiolle lisätuloa auto- ja arvonlisäveroina sekä yrittämiseen 
ja työllisyyteen liittyvinä veroina.

Vero ei kohtele moottoripyöriä yhdenvertaisesti henkilöautoihin verrattu-
na. Moottoripyörille esitetty tasavero kannettaisiin henkilöautoilta kannetta-
van ajoneuvoveron perusveron perusteista poikkeavasti, minkä seurauksena 
veron suuruus moottoripyörien todellisiin käyttömääriin ja ominaiskulu-
tuksiin nähden vääristyy kohtuuttomaksi. Tasaveron verovelvollisuuteen 
liittyvät ominaisuudet (vrt. henkilöautojen päiväkohtainen ajoneuvovero) 
hankaloittaisivat omistajuuden vaihtamista ja moottoripyörämarkkinoiden 
toimivuutta.

Esityksen mukaan moottoripyörien verottaminen tasaverolla on perus-
teltua siksi, että moottoripyöräkannalta puuttuu rekisteriin merkitty omi-
naispäästötieto. Tämä peruste rikkoo jälleen yhdenvertaisuutta sen vuoksi, 
että vanhemmilta henkilöautoilta, joilta myös puuttuu ominaispäästötieto, 
kannetaan ja tullaan vastaisuudessakin kantamaan kokonaismassaperusteista 
ajoneuvoveron perusveroa. Ominaispäästötiedon puuttuminen ei ole johta-
nut kyseisen henkilöautokannan osan verottamiseen tasaverolla. Vastaavan-
lainen massaperusteinen tai vaihtoehtoisesti kuutiotilavuusperusteinen veron 
suuruuden porrastus yhdessä päiväkohtaisen verollisuuden kanssa on täysin 
mahdollista määrittää myös moottoripyörille.

Moottoripyörien lyhyt ajokausi huomioon ottaen veron suuruus todellisia 
käyttöpäiviä kohti muodostuu moninkertaiseksi henkilöautojen ajoneuvo-
veron perusveron suuruuteen verrattuna. Jos 150 euroa kohdennetaan 180 
päivän pituiselle ajokaudelle, veron laskennalliseksi suuruudeksi muodos-
tuu 0,83 euroa/päivä. Jos ajokauden kestoksi oletetaan 120 päivää, veron 
laskennalliseksi suuruudeksi muodostuu 1,25 euroa/päivä. Tavanomaisen 
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kesäloman pituisella ajokaudella (30 vrk) veron suuruudeksi muodostuisi 
6,00 euroa/päivä. 

Esitetyn veron suuruus olisi moottoripyörille täysin epäsuhtainen henki-
löautojen veroon verrattuna. Mainitun suuruisia päiväkohtaisia veroja kan-
netaan ajoneuvoveron perusverona henkilöautoilta, joiden ominaispäästötaso 
on moninkertainen moottoripyöriin verrattuna. Oikeasuhtainen tasavero 
12 kuukauden verokautta kohti todellinen ajokauden pituus ja tyypillinen 
polttoaineenkulutus huomioon ottaen voi olla enintään 90 euroa suurimpia 
moottoripyöriä kohti. Pienemmillä moottoripyörillä oikeasuhtainen vero 
olisi alhaisempi.

Vero jarruttaisi moottoripyöräilyn ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden 
edistämistä johtaessaan sekä uusien moottoripyörien myynnin vähenemiseen 
että moottoripyörien ylläpitoon käytettävissä olevien varojen vähenemiseen. 
Vero ei ohjaisi kulkutapavalintoja liikennejärjestelmää tehostavaan suuntaan, 
vaan se johtaisi kaksipyöräisten ajoneuvojen suosion vähenemiseen kestä-
vän mobiliteetin tavoitteiden vastaisesti. Uusien moottoripyörien myyntiä 
vähentävä vero ohjaisi moottoripyöräilyä liikennepoliittisten tavoitteiden 
vastaisesti. Uudet moottoripyörät ovat vähäpäästöisiä, vähän melua aiheut-
tavia ja ennen kaikkea liikenneturvallisuusominaisuuksiltaan selvästi entisiä 
parempia. Moottoripyöräkannan uusiutumisen hidastaminen jarruttaa pääs-
töjen vähenemistä ja heikentää liikenneturvallisuutta.

Moottoripyörien tasaveron epäsuhtaisuus henkilöautoihin verrattuna ei 
ohjaa liikennejärjestelmää tehostaviin kulkutapavalintoihin. Moottoripyö-
rien autoja keskimäärin selvästi alhaisempi ominaiskulutus, lähes olematon 
tie- ja katuverkon kuluttaminen sekä vähäisempi tilantarve liikennevirrassa 
ja pysäköinnissä ovat seikkoja, joiden vuoksi moottoripyöriä pitäisi suosia 
henkilöautoa korvaavana kulkutapana.

Suomen Motoristit ry arvosteli veroesitystä myös elinkeino- ja työllisyys-
politiikan kannalta. Vero johtaisi moottoripyörien myynnin ja moottoripyö-
räilyn vähenemiseen entisestään sekä alan kaupankäynnin supistumiseen ja 
työpaikkojen menetyksiin. Esityksessä ei arvioida näitä vaikutuksia riittäväs-
ti. Vero vähentäisi moottoripyörämatkailua ja matkailutuloa kotimaassa, ja 
osa matkailukulutuksesta siirtyisi ulkomaille. Moottoripyöräalaan kohdis-
tuva lisävero kohtelee suppeaa elinkeinojen ryhmää epäoikeudenmukaisesti 
muihin nähden.

Moottoripyörien myynti on laskenut lähes 10 vuotta, alan yritykset ovat 
merkittävissä taloudellisissa vaikeuksissa ja toimialan tilastolliset tunnusluvut 
ovat laskussa. Myyntiä edelleen vähentävä verotus johtaisi yritysten ja työ-
paikkojen vähenemiseen. Tilaston ulkopuolella on lisäksi suuri määrä tek-
nisten kauppojen moottoripyöräilyyn liittyvää myyntiä, jonka merkitys tulee 
sekin arvioida. Moottoripyöräalan kaupankäynnin supistuminen esimerkiksi 
2000-luvun alussa vallinneelle tasolle johtaisi yritysten ja työpaikkojen mer-
kittävään poistumaan.
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Vero aiheuttaisi ylitarjonnan käytettyjen moottoripyörien markkinoilla. 
Sen myötä käytettyjen moottoripyörien arvo laskisi. Omaisuuden arvon 
aleneminen koskee niin moottoripyöräkauppiaita kuin yksityisiä mootto-
ripyörien omistajia. Käytettyjen moottoripyörien vaihtoarvon aleneminen 
osaltaan vähentäisi uusien moottoripyörien myyntiä.

Veron lisäkustannuksia kompensoitaisiin pakollisen liikennevakuutuksen 
ja vapaaehtoisen liikennevakuutuksen (kasko) irtisanomisella tai edullisem-
malla vakuutustuotteella (osakasko). 

Moottoripyöräilyn suosion väheneminen vähentäisi liikennekoulutusalan 
elinkeinotuloja. Vero muodostaisi merkittävän lisäkustannuksen moottori-
pyöräliikkeille vaihtoajoneuvovaraston vuoksi, ja moottoripyöräkoulutusta 
tarjoavien liikennekoulujen toimintakustannukset lisääntyisivät.

Yksittäisten harrastusten lisäverottaminen on askel kohti aiemmin tun-
tematonta veropolitiikan aluetta, johon liittyy erityisiä epätasa-arvoisia 
ominaispiirteitä ja sosiaalisia riskejä. Esitetty vero kaventaa kansalaisille tär-
keiden sosiaalisten toimintojen ja kansantaloudellisesti hyödyllisten taitojen 
ylläpitämisen mahdollisuuksia. Lakiesitys ei arvioi näitä vaikutuksia. Suo-
men Motoristit ry:n selvitys aktiivisen moottoripyöräilijän varallisuudesta 
ja sosioekonomisista ominaisuuksista poikkeaa lakiesityksen sisältämästä 
moottoripyörän omistajan profiilista.

Esityksen sosiaalisten ja sosioekonomisten vaikutusten arviointi on esi-
tyksessä puutteellinen. Moottoripyörien uudella verolla asetettaisiin yksi 
kansalaisten vapaa-ajan toimintoihin liittyvä ajoneuvoluokka eriarvoiseen 
asemaan moneen muuhun ajoneuvoluokkaan nähden. Vero heikentäisi 
yhden ajoneuvoluokan piirissä harjoitettavien moninaisten harrastusten ase-
maa. Se eriarvoistaisi voimakkaasti verotettuja ajoneuvoharrastuksia muihin 
harrastustoiminnan muotoihin nähden. Harrastusten verotuksellisen aseman 
muutoksilla voi olla merkittäviä tärkeisiin kansalaistaitoihin liittyviä vaiku-
tuksia sekä merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Moottoriharrastukset pitävät 
yllä hyödyllisiä teknisluonteisia kansalaistaitoja, joiden heikentäminen hei-
kentää ennen pitkää myös kansantalouden kestävyyttä.

Moottoriharrastukset pitävät yllä tärkeitä sosiaalisen toiminnan muoto-
ja ja verkostoja, mikä pitää yllä hyvinvointia. Moottoriharrastusten aseman 
heikentäminen lisäverotuksella riskeeraa sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalisen 
hyvinvoinnin heikkenemisen riskit ovat lisääntyneet yhteiskunnassa merkit-
tävästi. Nuoremmat sukupolvet voivat alkaa vieraantua yhteisöllisten hyödyl-
lisiä taitoja tarjoavien harrastusten muodoista, ja ikääntyneemmät pelkäävät 
taloudellisista syistä menettävänsä mahdollisuuden jatkaa hyvinvointia yllä-
pitäviä harrastuksia.

Suomen Motoristit ry:n selvitys moottoripyöräilyä aktiivisesti harjoit-
tavan henkilön sosioekonomisesta profiilista (mm. ansiotaso, koulutus ja 
ammatillinen asema) tarjoaa perusteita veron kohdistumisen moniulotteisel-
le arvioinnille. Lakiesitys tarkastelee moottoripyöriä omistavien kansalaisten 
tulotasojakaumaa mielikuvana ilman numeerisia tietoja ja tuntematta tar-
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kemmin moottoripyörän omistajan ja hänen kotitaloutensa sosioekonomisia 
ominaisuuksia.

Esityksessä ei tarkastella verotettavia ja veron ulkopuolelle jääviä ajoneu-
voluokkia veronmaksukyvyn kannalta yhdenvertaisesti. Nuorten veronmak-
sukyky ei ole kestävä rajausperuste siksi, että alaikäisten (15–17-vuotiaat) 
ajoneuvon hankinta ja käyttö eivät perustu heidän omaan varallisuuteensa 
vaan pääosin heidän vanhempiensa varallisuuteen. Esimerkiksi mopoautojen 
hankintahinnat vastaavat pienen henkilöauton tai kookkaan moottoripyö-
rän hankintahintaa, ja mopoautojen vakuutusmaksut ovat tieliikenneajo-
neuvojen vakuutusmaksuista kalleimmat. Veronmaksukykyä tulisi tarkastella 
kotitalouden tasolla ja ottaen huomioon ajoneuvojen kokonaislukumäärä 
kotitaloudessa.

Moottorikelkkojen rajaamista veron ulkopuolelle perustellaan vähäisellä 
verokertymällä ja maastovalvonnan vaikeudella. Samoja rajausperusteita voi-
taisiin soveltaa myös nelipyöriin, joista suuri osa on maastokäytössä ja joiden 
lukumäärä on moottorikelkkojen määrää vähäisempi.

Suomen Motoristit ry vaati veron valmistelusta luopumista. Jos veron 
valmistelua jatketaan, yhdistys vaati, että

 – verolakiesitys palautetaan valmisteluun täydennettäväksi perusteellisella 
elinkeino- ja työllisyysvaikutusten sekä sosioekonomisten vaikutusten 
arvioinnilla,

 – veroon sisällytetään moottoripyörien käyttökauden huomioon ottava 
päiväkohtainen veron suorittamisen mahdollisuus henkilöautojen kans-
sa yhdenvertaisella tavalla,

 – veron suuruus määritetään porrastetusti moottoripyörien kuutiotila-
vuuden, kokonaismassan tai ominaispäästötason henkilöautoilta kan-
nettavan ajoneuvoveron perusveron kanssa yhdenvertaisella tavalla,

 – pienten moottoripyörien (kevytmoottoripyörien) vapautus verosta 
toteutetaan kuutiotilavuusperusteisen rajauksen sijaan tehoperusteisella 
rajauksella: esimerkiksi alle 30 kW ja teho/painosuhde alle 0,15 kW/kg,

 – yli 30 vuotta vanhat moottoripyörät vapautetaan verosta niiden vähäi-
sen käytön ja laajan liikennekäytöstä poistumisen vuoksi, ja

 – veron haittavaikutusten kompensoimiseksi moottoripyörien autoveroa 
alennetaan 50 %.

4.3.11 Moottoripyöräkerhot

BMW Moottoripyöräkerho ry totesi, että odotettu verokertymä ei toteutuisi 
vaan verokertymä tulisi olemaan negatiivinen. Moottoripyörien ajoneuvo-
veron verokertymä olisi enintään 13 miljoonaa euroa vuodessa, mutta veron 
seurauksena kulutuskysynnän supistumisen vuoksi alan kaupankäynnistä 
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poistuisi vuosittain lähes 30 miljoonaa euroa ja lähes 100 työpaikkaa mene-
tettäisiin.

Verolla olisi merkittävät haittavaikutukset moottoripyöräilyyn liittyvälle 
kaupankäynnille, elinkeinoille ja työllisyydelle. Valtion verokertymä muis-
ta moottoripyöräilyn osa-alueista putoaa merkittävästi, jos uusi laki astuu 
voimaan. Valtion verotulot moottoripyörien omistajilta tulevat putoamaan 
johtuen verotulojen vähentymisestä mm. vakuutusmaksuveroista, uusien 
moottoripyörien autoverosta, polttoaineen valmisteveroista ja polttoaineen 
arvonlisäverosta, ajovaruste- ja lisävarustehankintojen arvonlisäverosta, vara-
osien ja korjaamopalveluiden arvonlisäverosta, matkailu- ja ravintola-alan 
sektorin tuottamien tuotteiden ja palvelujen arvonlisäverosta sekä kaikkien 
näiden yritysten maksamista muista veroista ja työntekijämaksuista.

Moottoripyöräilijöistä noin 15 % omistaa kolme tai useampia moottori-
pyöriä. Heille verovaikutus olisi yksityishenkilönä äärimmäisen kova kantaa, 
sillä vero kannetaan jokaisesta liikennekäytössä olevasta pyörästä ja henki-
lö joutuisi maksamaan vuodessa tätä veroa 450 euroa tai enemmän. Moni 
poistaisi liikennekäytöstä yhden tai useamman omistamansa pyörän verolta 
välttyäkseen. Tutkimuksen mukaan 53 % moottoripyöräilijöistä poistaisi 
kaskon yhdestä tai useammasta moottoripyörästä. Kaskovakuutus on usein 
noin 400–1 000 euroa. Yhtä kaskovakuutuksesta poistettua moottoripyörää 
kohden vakuutusveron menetys valtiolle olisi 96–240 euroa.

Matkailupalvelujen ja -tuotteiden tarjoajat ovat hyvin kiitollisia mootto-
ripyörätapahtumien tuomasta elinkeinon piristyksestä, mutta tämä vähenisi 
veron tullessa. Mieluummin lähdetään ulkomaille viettämään lomaa vuok-
rapyörän selässä kuin tuetaan kotimaista matkailua, hotelleja, ravitsemus-
liikkeitä jne. Ne, jotka kitkuttelevat oman kalliin moottoripyörän kanssa 
kotimaassa, lähtevät rahoineen ulkomaille huollattamaan moottoripyöränsä, 
koska kotimaassa moottoripyörien huoltohinnat karkaavat käsistä ja samalla 
moni huoltopaikka katoaa Suomen kartalta. Varaosat tilataan ulkomailta, 
mikä vähentää harvakseltaan löytyvien moottoripyöräliikkeiden selviytymis-
mahdollisuuksia omassa maassa. Myös vakuutushinnat kohoavat entisestään 
vakuutusyhtiöiden kompensoidessa niille rahasampoina toimineiden, vähäi-
sessä harrastuskäytössä olleiden ja nyt rekisteristä poistuvien moottori pyörien 
tuomaa budjettivajetta.

Moottoripyöräilijät myös käyttäisivät vähemmän rahaa suojaaviin ajova-
rusteisiin. Laissa pakollinen ajovaruste on ainoastaan kypärä, mutta moot-
toripyöräilijät hankkivat aina muita suojaavia vapaaehtoisia ajovarusteita, 
kuten ajotakin, ajohousut, ajohanskat, ajokengät ja jopa selkäpanssarin ja 
kenties rintapanssarin. Monet hankkivat eri säätyypeille useammat ajovarus-
teet, jolloin yksittäisellä motoristilla voi helposti olla niitä parin tuhannen 
euron edestä. Ajovarusteet myös kuluvat, ja niitä joutuu uusimaan säännölli-
sesti. Etenkin kypärän uusiminen kolhujen ja vahinkopudotusten jälkeen on 
erittäin tärkeää. Moottoripyöräilijän säästäessä uuden kypärän hankinnassa 
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on vanhan kypärän suojaavuus onnettomuuden sattuessa heikompi, jolloin 
vakavat päävammat ovat mahdollisia.

Tuhannet moottoripyöräilijät käyvät vuosittain vapaaehtoisilla ajoharjoit-
telukursseilla. Suosittuja ovat etenkin keväiset ruosteenpoistokurssit, joissa 
motoristi talven jälkeen harjoittelee uudelleen moottoripyörän peruskäsitte-
lyä, kuten väistöä ja jarruttamista. Ruosteenpoistokurssit ovat hyvin tärkeä 
osa ajotaidon ylläpitämistä. Monet käyvät kesällä myös vapaaehtoisilla rata-
harjoittelupäivillä, jotka auttavat motoristia tuntemaan pyöränsä ja itsensä 
käyttäytymistä ja kehittävät loistavasti ajotaitoa turvallisissa olosuhteissa. 
Äkkinäisessä tilanteessa motoristi on aina heikoilla, ja ajan tasalla oleva ajotai-
to voi silloin auttaa selviämään ilman onnettomuutta. Jos motoristit alkavat 
säästää rahaa tällaisista vapaaehtoisista kursseista ja harjoittelutilaisuuksista, 
jotka maksavat useita kymmeniä euroja kerralta, vaarana ovat liikennetur-
vallisuuden heikkeneminen, vakavat loukkaantumiset ja lisääntyneet kuo- 
lemat.

Moni pienyrittäjä saa elantonsa moottoripyöräharrastajilta. Motoristit 
käyttävät ajovarusteiden lisäksi rahaa mm. erilaisiin lisävarusteisiin, kuten 
laukkusarjoihin, navigaattoreihin, turvallisuuteen liittyviin varusteluun ja 
kypäräpuhelimiin sekä pyörän ulkonäön paranteluun. Vielä on mahdollis-
ta ostaa moottoripyörään tarvittavat varaosat suomalaiselta pienyrittäjältä, 
mutta uuden veron myötä näitä pienyrittäjiä olisi entistä harvemmassa ja 
rahavirrat kääntyvät ulkomaille. Monet käyttävät pyörää asiantuntevassa 
huoltoliikkeessä, joka on poikkeuksetta pienyritys.

Moottoripyöriä myyvät liikkeet ovat Suomessa myös pienyrityksiä, eikä 
isoja liikeketjuja ole niin kuin on esimerkiksi autoalalla. Uusien moottori-
pyörien myynnin lasku, tätä kautta motoristien lukumäärän väheneminen, 
vähentyvät ajovaruste-, lisävaruste-, korjaus-, huolto- ja muut ostot näkyisi-
vät näiden yritysten myynnissä ja aiheuttaisivat konkursseja ja työttömyyttä.

Uuden moottoripyörän hankinnan autoveroa ei ole alennettu viime vuo-
sina, päinvastoin kuin uuden auton autoveroa. Motoristi hankkii usein pyö-
ränsä käytettynä, sillä uudet pyörät ovat paljon kalliimpia vaikkapa Ruotsin 
ja Norjan hintoihin verrattuna. Myös moottoripyöräilyyn liittyvät kustan-
nukset ovat korkeat. Pakollinen liikennevakuutus maksaa pyörästä riippuen 
noin 300–800 euroa, ja sen päälle tulevat vapaaehtoiset kaskovakuutukset, 
jotka nekin ovat useita satoja euroja. Ajovarusteiden hankinta vie satoja, 
jopa tuhansia euroja. Pyörän säännöllinen huolto on kallista, ja se kallistuisi 
veron myötä harventuvien huoltopaikkojen osalta. Monet tulisivat teettä-
mään pyöränsä huollon ulkomaanmatkan yhteydessä.

Tavallinen motoristi on täyskaskovakuuttanut pyöränsä ja käyttää suoma-
laisia matkailu- ja ravintolapalveluita. Laskelmien mukaan motoristi käyttää 
harrastukseensa vuodessa 3 000 euroa, joka summa jakaantuu seuraavasti: 
1 200 euroa vakuutuksiin, 650 euroa polttoaineisiin, 400 euroa ajovarus-
teisiin, 500 euroa huoltoihin ja varaosiin sekä 250 euroa palveluihin. Tästä 
suora arvonlisävero/vakuutusmaksuverotuotto valtiolle on noin 700 euroa ja 
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polttoaineen valmisteveron tuotto 270 euroa. Lisäksi tulevat muut välilliset 
verotuotot, kuten harrastuksen yhteydessä käytettyjen yritysten maksamat 
verot ja työntekijämaksut. 3 000 eurolla vuodessa tekee hyvän ulkomaan-
matkan, ja olisikin vaarana, että uuden veron tullessa moni motoristi luopuu 
pyörästä tai ainakin siirtää kesäisen moottoripyörämatkan ulkomaille vieden 
samalla mukanaan muuten kotimaassa käytettävät verorahat.

Koska moottoripyöräily on monelle harrastajalle jo nyt merkittävä meno-
erä, uusi vero tulisi radikaalisti vaikuttamaan moottoripyöräilyyn liittyvän 
elinkeinon jatkuvuuteen. Esitetty vero on hyvän verojärjestelmän periaat-
teiden ja veropolitiikan yrittäjyyttä ja työllisyyttä koskevien tavoitteiden 
näkökulmasta kilpailua vääristävä ja epäoikeudenmukaisesti jakautuva. Se 
vaikuttaisi kohdennetusti yksittäisten elinkeinojen toimintaan ja kansalaisten 
yksittäisiin harrastuksiin. Vero olisi vääristävä lisäsanktio moottoripyöräilyn 
jo nyt maksamien verojen (autovero ja polttoaineverot) päälle. Keskimääräi-
nen motoristi maksaa moottoripyörän omistamiseen ja ajamiseen liittyvistä 
välillisistä ja välittömistä kuluista jo nyt valtiolle puhdasta verotuottoa vuo-
sittain lähes 1 000 euroa. 

RiceRocketRacing ry:n kannanotto oli samanlainen kuin edellä esitetty 
BMW Moottoripyöräkerhon kanta. Yhdistys vastusti veroa, jonka se katsoi 
ohjaavan rahat pahimmassa tapauksessa ulkomaanmatkailuun. Myös Moot-
toripyöräkerho 69 ry:n lausunto oli samankaltainen. Senkin mukaan veron 
valmistelu on ollut kyseenalaista ja hätiköityä, veron seuraukset on heikosti 
ennakoitu ja kartoitettu, ja verolle on asetettu epärealistiset tavoitteet. Tämä-
kin yhdistys korosti liikenneturvallisuutta. Vuonna 2016 liikenteessä kuoli 
15 moottoripyöräilijää, vuonna 2015 kuolleita oli 20. Ajokoulutus ja uusien 
moottoripyörien turvallisuusominaisuudet auttavat parantamaan kehitystä 
myös jatkossa itse moottoripyöräilyä rajoittamatta. Uusi vero hidastaisi 
moottoripyöräkannan uusiutumista ja veisi varoja ajokoulutukselta. Liiken-
nevakuutusjärjestelmä kattaa onnettomuuksien reaaliset kustannukset.

Harley-Davidson Club Finland ry totesi olevansa Euroopan toiseksi suurin 
riippumaton merkkikerho (yli 6 500 jäsentä). Sen mukaan vero olisi toteu-
tuessaan puhtaasti omistamiseen perustuva vero, jota ei pystytä perustele-
maan ympäristöön, tiestön kulumiseen eikä mihinkään muuhun tosiasiaan 
vedoten. Moottoripyörien päästöt ovat Suomessa alle 1 % liikenteen koko-
naispäästöistä, eikä moottoripyörissä käytetä tienpintaa kuluttavia nastaren-
kaita. Moottoripyörät ovat huomattavasti muita ajoneuvoja kevyempiäkin, 
joten moottoripyörien aiheuttama tiestön kuluminen on marginaalista.

Veron määrä olisi kohtuuton. Ajokausi Suomessa on keliolosuhteista joh-
tuen käytännössä noin kuusi kuukautta, joten 150 euron vuotuinen vero tar-
koittaisi 25 euroa kuukaudessa, vaikka moottoripyörällä ei ajettaisi lainkaan. 
Summana 150 euroa vuodessa ei kuulosta kovalta, eikä se sitä pääasiassa 
olekaan, mutta jos summa suhteutetaan keskivertomotoristin harrasteväli-
neen arvoon, puhutaan jo melko korkeasta prosentista. Keskivertomotoristi 
omistaa 1,68 moottoripyörää, joiden keski-ikä on 18 vuotta ja rahallinen 
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arvo keskimäärin 6 109 euroa. Keskivertomotoristi on pieni-/keskituloinen 
työväenluokkaan kuuluva mies, joka ajaa moottoripyörällä noin 6 400 km 
vuodessa, joten mikään ei osoita, että motoristeilla olisi erityistä maksukykyä.

Vero vähentäisi valtion verotuloja. Suunniteltu verokertymä ei riitä kat-
tamaan niitä menetettyjä verotuloja, jotka kertyvät polttoaineeseen, huol-
toihin, korjauksiin, varaosiin ja vakuutuksiin käytetyn rahan vähenemisestä. 
Pelkästään näistä kohteista kertyvä arvonlisävero on useita miljoonia. Samoin 
uusien moottoripyörien myyntiluvut tulisivat entisestään laskemaan, ja jo 
nyt Euroopan vanhimpiin kuuluva moottoripyöräkantamme ikääntyisi edel-
leen. Myös moottoripyörämatkailun väheneminen laskisi mm. leirintäalue-
yrittäjien ja hotellien tuloja ja näin vaikuttaisi verotuloihin.

Suomessa on kymmenittäin yrityksiä, joiden liikevaihto koostuu yksis-
tään moottoripyörien, niiden tarvikkeiden tai niihin liittyvien varusteiden 
ja palveluiden myynnistä. Jos vero toteutuisi, alalla tultaisiin näkemään kon-
kursseja ja työttömyyttä.

Moottoripyöräily on jo nyt Suomessa erittäin kallista johtuen mm. uusien 
moottoripyörien korkeasta verotuksesta, kalliista polttoaineesta ja vakuu-
tuskuluista. Vero asettaisi toteutuessaan motoristit nykyistäkin epätasa-
arvoisempaan asemaan muihin verrattuna, kun otetaan huomioon, että 
moottoripyörät jäivät taannoisen autoveroalennuksenkin ulkopuolelle.

Suomessa on tuhansia moottoripyöriä, joilla ajetaan vain muutamina 
aurinkoisina hellepäivinä kesässä, ja useita tuhansia moottoripyöriä, joita 
rakennellaan näyttelyihin, entisöidään tai korjataan taikka joilla muista syistä 
ei ajeta ehkä vuosiin. On täysin kohtuutonta vaatia maksamaan tällaisista 
moottoripyöristä omistusveroa. 

Ural Roikka on vanhojen itämoottoripyörien harrastusjärjestö. Se totesi 
lausunnossaan, että sen jäsenten moottoripyörät ovat pääsääntöisesti hyvin 
vanhoja, heikkotehoisia ja hinnaltaan edullisia (n. 1 500 euroa). Vuotui-
nen ajosuorite on keskimäärin 2 500–5 000 km. Kaikki jäsenten vanhat 
jo museoiän saavuttaneet pyörät eivät ole museorekisterissä. Niillä ajetaan 
enemmän kuin 30 päivänä vuodessa, joka on museopyörällä ajamisen vuo-
tuinen yläraja. Jäsenille moottoripyöräily, pyörien korjaus ja tulevaisuudelle 
taltioiminen on harrastus, ei sosiaalista pröystäilyä. Vanhat moottoripyö-
rät ovat yleensä suurikuutioisia mutta heikkotehoisia. Yhdistyksen jäsenten 
moottoripyöräkalusto on teho/paino-suhteessa samalla tasolla kuin lakiluon-
noksessa verovapaaksi määritellyt 125 cc:n kevytmoottoripyörät. Niidenhän 
teho/paino-suhteen on oltava alle 0,1 kW/kg. Jäsenten tavallisen itäpyörän, 
jonka paino on noin 250 kg ja teho noin 25,5 kW, teho/paino-suhde on 
0,102 kW/kg. Vastaavalla sivuvaunupyörillä, joka painaa noin 350 kg ja jossa 
on 25,5 kW:n moottoriteho, teho/paino-suhde on 0,07 kW/kg. Kaavailtu 
vuotuinen 150 euron vero kohtelisi näiden vanhojen pyörien omistajia eri-
arvoisesti suhteessa kevytmoottoripyörien omistajiin. Laki olisi kohtuuton 
myös Ural Roikan jäsenten moottoripyörien teho/paino-suhteen, vuotuisen 
ajomäärän ja pyörien arvon suhteen.
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CJ750 Club Finland, joka sekin on vanhojen moottoripyörien 
harrastusjärjestö,6 antoi hyvin samanlaisen lausunnon kuin Ural Roikka ry. 
Senkin jäsenten moottoripyörät ovat pääsääntöisesti hyvin vanhoja ja heik-
kotehoisia sekä hinnaltaan edullisia (tyypillisesti n. 3 000 euroa). Vuotuinen 
ajosuorite on keskimäärin luokkaa 1 000 km. Kaikki vanhat jo museoiän 
saavuttaneet pyörät eivät ole museorekisterissä, vaan niillä ajetaan useam-
pana kuin 30 päivänä vuodessa. Vanhojen moottoripyörien harrastus on 
henkireikä, ei mikään statusarvo. Kerhon jäsenten sekä muiden vanhoja 
moottoripyöriä harrastavien moottoripyöräkalusto on teho/paino-suhteessa 
samalla tasolla kuin ehdotuksen mukaisesti moottoripyöräverosta vapaaksi 
jäävät kevytmoottoripyörät (enintään 125 cc). Kevytmoottoripyörällä teho/
paino-suhteen on oltava alle 0,1 kW/kg.

Ns. soolopyörillä paino on noin 250 kg ja teho noin 17,6 kW–23,5 kW, 
jolloin teho/paino-suhde on 0,070–0,094 kW/kg. Sivuvaunupyörillä, joiden 
paino on noin 350 kg ja teho noin 17,6 kW–23,5 kW, teho/paino-suhde 
on 0,050–0,067 kW/kg. Nämä arvot ovat kevytmoottoripyörän verorajan 
alapuolella. Vuotuinen 150 euron vero kohtelisi näiden vanhojen pyörien 
omistajia kaltoin ja olisi kohtuuton ottaen huomioon moottoripyörän teho/
paino-suhde, vuotuinen ajomäärä ja pyörän arvo. Järjestö esitti koko kaavail-
lusta verosta luopumista. Jos veroon kuitenkin päädyttäisiin, sen olisi oltava 
oikeudenmukainen, ja moottoripyörän tehorajaksi olisi säädettävä 30 kW ja 
teho/paino-rajaksi 0,15 kW/kg. Tämän tehorajan alle jäävät moottoripyörät 
olisivat veron ulkopuolella.

4.3.12 Veteraanimoottoripyöräyhdistykset

Veteraanimoottoripyöräklubi on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, jonka 
tehtävänä on edistää ja tukea vanhojen ja historiallisesti arvokkaiden moot-
toripyörien entistämistä ja säilyttämistä. Yhdistyksessä on jäseniä noin 7 300, 
ja se on jäsenmäärällisesti Suomen suurin harrasteajoneuvoyhdistys. Yhdistys 
pyrkii säilyttämään ja pitämään elossa suomalaista moottoripyöräkulttuuria. 
Vero olisi haitallinen tälle tavoitteelle, sillä kiinteä vuotuinen vero tulee käy-
tännössä poistamaan liikenteestä suurimman osan vuositasolla hyvin vähän 
liikenteessä käytettävistä kevyistä moottoriajoneuvoista. Iso osa näistä on yli 
30 vuotta vanhoja historiallisesti merkittäviä moottoripyöriä.

Esityksessä on jo huomioitu museoajoneuvoiksi rekisteröidyt ajoneuvot 
vapauttamalla ne ajoneuvoverosta. Museorekisteröidyt ajoneuvot käsittävät 
kuitenkin vain 24 % rekisteröidyistä yli 30 vuotta vanhoista moottoripyö-

 6 Kerhon sääntöjen mukaan jäseniksi hyväksytään ensisijaisesti Chang Jiang 
-moottoripyörän omistavat henkilöt, mutta myös muunmerkkisen moottori-
pyörän omistaja voidaan hyväksyä kerhon jäseneksi.
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ristä, mikä jättäisi suurimman osan vanhoista vähällä käytöllä olevista moot-
toripyöristä raskaan ja käyttöön nähden kohtuuttoman verotuksen piiriin. 
Vanhojen moottoripyörien pääsääntöisesti pieni käyttöaste on Ruotsin ajo-
neuvoverolaissa huomioitu vapauttamalla kaikki yli 30 vuotta vanhat moot-
toripyörät verosta. 

Määräaikaiskatsastuksen ulottaminen moottoripyöriin verovalvontaa 
tehostavana tekijänä on epäolennainen huomautus eikä tuo todellista lisä-
arvoa verotukselle. Verottajalla on jo nyt käytössään kattava ja ajantasainen 
ajoneuvorekisteri. 

Moottoripyörien vero olisi ensisijaisesti omistamisen verottamista, sillä 
täysi vero tulisi maksaa riippumatta siitä, käytetäänkö ajoneuvoa yhtenä 
päivänä vai joka päivä vuoden aikana. Esityksen yhteiskunnallisten vaiku-
tusten katsauksessa ei ole otettu huomioon, miten eri-ikäiset moottoripyö-
rät jakautuvat tuloluokkien kesken. Kuitenkin vanhemmat moottoripyörät 
ovat enemmän alhaisempien tuloluokkien omistuksessa ja vastaavasti uudet/
uudemmat korkeampien tuloluokkien omistuksessa. Veron tullessa voimaan 
moottoripyörien liikennekäytöstä poisto painottuisi vanhempiin moottori-
pyöriin, jotka ovat yleisemmin pienituloisen väestönosan omistuksessa, ja 
erityisesti yli 30 vuotta vanhoihin ei-museorekisteröityihin pyöriin, joiden 
käyttö liikenteessä on lisäksi hyvin vähäistä. Olisi selvitettävä, onko esitys 
jopa ristiriidassa perustuslain 6 §:n kanssa, sillä esitetty kiinteä vuotuinen 
tasaveromalli ei kohtele moottoripyöräilijöitä varallisuuden mukaan tasaver-
taisesti vaan käytännössä elitisoi moottoripyöräilyä enemmän varakkaampaa 
väestönosaa suosivaksi.

Vakuutusyhtiöiden tulot moottoripyörien liikenne- ja kaskovakuutuksista 
laskevat suhteessa moottoripyörien liikennekäytöstä poistoon, sillä käytän-
nössä pyörät siirretään samalla hyvin pienihintaiseen seisontavakuutukseen 
tai ns. nollavakuutukseen. Tällä on suuri suhteellinen vaikutus vakuutusyh-
tiöiden tuloihin, ja se aiheuttaa korotuspaineita moottoripyörien vakuutus-
maksuihin, jotka ovat jo ennestään suhteellisen korkeita.

Liikennekäytöstä poistettavista ajoneuvoista suurin osa painottuu van-
hempiin ja jo entuudestaan vähällä liikennekäytöllä oleviin moottoripyöriin. 
Suomessa oli vuoden 2015 lopussa rekisterissä ja liikennekäytössä 54 300 
vähintään 30-vuotiasta moottoripyörää. Näistä 27 % oli museorekisteröity-
jä. Näin veron fiskaalinen kertymä yli 30-vuotiaista moottoripyöristä olisi 
noin kuusi miljoonaa euroa, jos niistä kaikista maksettaisiin esitetty 150 
euron vero. Suuri osa näistä pyöristä kuitenkin tultaisiin vähäisen käytön 
takia käytännössä poistamaan liikennekäytöstä, mikäli vero toteutuisi, joten 
fiskaalinen kertymä pienenisi käytännössä huomattavasti ja jäisi vanhojen 
moottoripyörien osalta vähäiseksi. 

Verokertymän merkityksettömyys korostuu entisestään, kun tarkastellaan 
asiaa yli 40-vuotiaiden moottoripyörien osalta. Näitä on rekisterissä ja lii-
kennekäytössä edellä mainitun tilaston mukaan 26 489 kappaletta, joista 
siis vähintään 27 % on museorekisteröityjä (käytännössä enemmän kuin 
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27 %, sillä museorekisteröityjen suhteellinen osuus kasvaa sitä mukaa, mitä 
vanhemmista ajoneuvoista on kyse). Yli 40-vuotiaiden moottoripyörien 
osalta laskettuna verokertymä jäisi ideaalisessakin tilanteessa alle kolmeen 
miljoonaan euroon, ja koska käytännössä suuri osa näistä pyöristä tultaisiin 
kuitenkin poistamaan liikennekäytöstä vähäisen käytön takia, tulee veroker-
tymä jäämään täysin marginaaliseksi.

Esitetty vero on kohtuuton eikä kohtele moottoripyörien omistajia tulo-
tasoon nähden tasapuolisesti. Verolla olisi käyttäytymisvaikutuksia, jotka 
olisivat haitallisia moottoripyöräilyn ja suomalaisen kulttuurihistorian säi-
lyttämiselle ja säilymiselle ja jotka aiheuttaisivat yhteiskunnallista epäta-
sa-arvoistumista. Kaiken lisäksi veron fiskaalinen tuotto on hyvin pieni. 
Veteraanimoottoripyöräklubin kanta siis oli, että esitettyä veroa ei tule säätää. 

Muunneltujen moottoripyörien yhdistys MMAF totesi, että kun henkilöllä 
on varaa omistaa moottoripyörä, ajatellaan tästä seuraavan, että hänellä on 
myös varaa maksaa veroja. Veron puolesta on argumentoitu myös sillä, että 
moottoripyörä nähdään ylellisyyshyödykkeenä (”turhakkeena”), jollaisena 
sen verotus koetaan oikeutetuksi. Ylellisyysverot eivät ole kuuluneet sivis-
tysvaltion veropolitiikkaan enää aikoihin. Fiskuksen tehtävänä ei ole ohjata 
verovelvollisten valintoja eri hyödykeryhmien välillä, vaan verotuksen tulisi 
olla lähtökohtaisesti neutraalia. Verotuksen neutraalisuudesta tulisi poiketa 
vain, kun ohjaavalle tavoitteelle osoitetaan painavat perusteet. Nyt esitykses-
sä todetaan, että ohjaavaa tavoitetta ei ole. 

Oikeudenmukaisuus edellyttäisi, että moottoripyörän omistajilla olisi 
poikkeuksellista maksukykyä. Selvitykset eivät tue oletusta moottoripyöräi-
lijöiden keskimääräistä korkeammasta maksukyvystä. Varallisuusesineenä 
moottoripyörä ei myöskään keskimäärin ole kovin arvokas. Maksukyvylle 
on olemassa huomattavasti parempia mittareita kuin moottoripyörän omis-
taminen. Vaikka moottoripyörän omistaminen ilmeisesti jossain määrin 
korreloi tulotason kanssa, niin neljännes moottoripyörän omistajista on 
esityksen tietojen valossa tulotasoltaan keskiarvon alapuolella. Toisaalta jos 
kohdennetaan kiristyvä verorasitus moottoripyörän omistajiin, se kohdentuu 
todellisuudessa vain pieneen osaan hyvätuloisista henkilöistä. Toisin kuin 
tulotaso moottoripyörän omistaminen ei myöskään kerro henkilön likvidi-
teetistä käytännössä mitään. Esitettyä veroa ei voida oikeuttaa viittaamalla 
moottoripyörän omistajien maksukykyyn. 

Jotta moottoripyörien verokohtelu olisi muihin ajoneuvoihin nähden 
yhdenmukaista, tulisi veropohjan käsittää kaikki tieliikenteessä käytettävät 
ajoneuvot, ellei jonkin ajoneuvoryhmän vapauttamiselle verovelvollisuudesta 
ole esitettävissä painavia perusteita. Kun veropohja on laaja, myös verorasi-
tuksen taso voidaan pitää kohtuullisena, mikä parantaa merkittävästi veron 
fiskaalista tehokkuutta. Ehdotetun veron kohteena olevat moottoripyörät 
kuitenkin edustavat selkeää vähemmistöä esityksessä tarkasteltujen ajoneuvo-
luokkien yhteenlaskettuun kantaan nähden. Esimerkiksi traktoreita on rekis-
terissä lähes kaksinkertainen määrä moottoripyöriin verrattuna. 
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Jotta moottoripyörien verokohtelu olisi edes henkilöautoihin nähden 
yhdenmukaista, veron tulisi määräytyä päiväkohtaisesti, verovelvollisuudesta 
tulisi voida vapautua poistamalla moottoripyörä liikennekäytöstä ja verorasi-
tuksen tason tulisi olla välillä 0,38–0,58 euroa käyttöpäivää kohti. 

Vakuutustiedoista laskettuna moottoripyörän käytettävissäoloaika on 
ollut noin 131 päivää kalenterivuodessa (ns. nollavakuutetut pois lukien). 
Käyttöpäivää kohti laskettuna tämä merkitsisi noin 1,15 euron päiväkoh-
taista verorasitusta. Henkilöautoihin verrattuna verorasitus olisi tällöin pie-
nimmilläänkin kaksinkertainen. Vero kohdistuisi erityisen raskaasti sellaisiin 
moottoripyöriin, joilla käyttöpäiviä sesongin aikana on vain vähän. Tällaisia 
ovat tyypillisesti vanhat moottoripyörät riippumatta siitä, täyttävätkö ne 
museorekisteröinnin vaatimukset vai eivät. Jos käyttöpäiviä sesongin aikana 
olisi esimerkiksi 15 (mikä on monelle vanhalle moottoripyörälle tyypilli-
nen tilanne), se merkitsisi verorasituksen tasoa 10 euroa per käyttöpäivä. 
Henkilöautoja vastaavan päiväveron tasoon verrattuna tämä merkitsisi, että 
verorasituksen taso olisi kaksikymmenkertainen.

Museorekisteröidyt moottoripyörät olisivat verosta vapaita. Siksi museoi-
käisten, vähintään 30 vuotta vanhojen moottoripyörien omistajille syntyisi 
kannustin museokatsastaa moottoripyöränsä – riippumatta siitä, täyttyvät-
kö museokatsastuksen edellytykset vai eivät. Museokatsastuksen vaatimus-
ten täyttymisestä päättävät nykyisessä järjestelmässä yksityisoikeudellisten 
yhdistysten nimittämät museotarkastajat. Museorekisteriin kohdistuisi veron 
välttelyyn liittyviä paineita. 

Vanhojen museorekisteröimättömien henkilöautojen käyttötarkoitus ja 
-tapa vastaavat vanhojen moottoripyörien käyttöä liikenteessä. Kumpiakaan 
ei käytetä päivittäiseen arkiliikkumiseen, vaan kysymyksessä on puhtaasti 
harrastus. Henkilöauton ajoneuvovero määräytyy kuitenkin päiväkohtaises-
ti, ja liikennekäytöstä poistamalla verovelvollisuudelta välttyy. Esimerkik-
si museorekisteröimättömällä henkilöautolla, jonka käyttöönottovuosi on 
1960 ja kokonaismassa 1800 kg, päiväveron määrä vuoden 2017 alusta on 
0,78 euroa. Yhden kuukauden liikennekäyttö maksaa siten 23,40 euroa. 
Sama yhden kuukauden liikennekäyttö moottoripyörällä, jonka käyttöön-
ottovuosi on 1960, maksaisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan 150 
euroa. Tässäkin vertailussa moottoripyörän verorasitus on yli kuusinkertai-
nen henkilöautoon verrattuna. Tällaiset eroavuudet verorasituksen tasossa 
käyttötarkoitukseltaan vastaavien ajoneuvojen kohdalla eivät ole mitenkään 
oikeutettavissa. 

Museoajoneuvoharrastus on merkittävä ja tärkeä osa Suomen ajo-
neuvokulttuuria. Tärkeä kulttuurinen arvonsa on myös muilla vanhoilla 
ajoneuvoilla, jotka eivät täytä museorekisteröinnin edellytyksiä. Kaikilla täl-
laisilla korostetusti harrastustoimintaan käytettävillä vanhoilla ajoneuvoilla 
on yhteisiä nimittäjiä: esimerkiksi niiden kunnostaminen, rakentaminen ja 
ylläpito vaatii runsaasti käsityötä, eikä niitä käytetä arkipäivän liikkumistar-
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peisiin. Siksi ei ole perusteltua sitoa vapautusta verovelvollisuudesta museo-
rekisteröintiin. 

Epäoikeudenmukaisuus voidaan välttää, jos verosta vapautetaan kaikki 
vähintään 30 vuotta vanhat moottoripyörät. Hallinnollisesti tämä järjestely 
on yksinkertaisesti toteutettavissa, sillä käyttöönottoajankohta on merkit-
ty kaikkien moottoripyörien rekisteritietoihin. Ikä on myös erittäin selkeä 
ja kaikkia ajoneuvoja tasapuolisesti kohteleva määritelmä. Lisäksi tällöin 
vältetään kannustin veron välttelyyn virheellisin perustein tehdyn museo-
rekisteröinnin kautta, mikä on omiaan vähentämään valvonnan kustannuk-
sia. Toisaalta muutos ei käytännössä vaikuta verokertymään, koska veron 
käyttöönoton seurauksena valtaosa vanhoista moottoripyöristä, joita ei ole 
museorekisteröity, olisi ilmoitettuna liikennekäytöstä poistetuksi koko vero-
jakson ajalle. 

Esimerkkinä ajoneuvojen verotuksen negatiivisista taloudellisista vaiku-
tuksista, joskin kansantaloudelliselta merkitykseltään vähäisenä sellaisena, 
toimii yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien autoverotus. Ajoneuvo-
teknisellä lainsäädännöllä sallittiin yksilöllisesti valmistettujen moottoripyö-
rien rekisteröinti Suomeen vuoden 2016 alusta. Yksilöllisesti valmistettujen 
moottoripyörien valmistaminen on jo määritelmällisesti käsityötä, joka 
tapahtuu Suomen kansantaloudessa. Tällaisista moottoripyöristä kannettava 
tuhansien eurojen autovero kuitenkin käytännössä supistaa näiden pyörien 
valmistuksen olemattomiin. Niinpä niitä rekisteröitiin vuoden 2016 aikana 
yksi kappale. 

Keski-Suomen Konepyöräseura totesi, että suunniteltu vero ei tule nosta-
maan valtion verotuloja, vaan kerrannaisvaikutukset huomioiden se vähentää 
niitä. Veron vaikutukset olisivat myös epäoikeudenmukaisia. Vero vaikuttaisi 
voimakkaasti ja eniten juuri pienituloisten motoristien harrastusmahdolli-
suuksiin. Mikäli käyttövero kuitenkin säädettäisiin, olisi museoajoneuvo-
ikäiset, vähintään 30 vuotta vanhat moottoripyörät ja kevytmoottoripyörät 
vapautettava verosta. Museorekisterissä olevat ajoneuvot ovat museoajoneu-
vovakuutuksen piirissä, mikä jo sinänsä rajoittaa ajoneuvon käytön vain 30 
vuorokauteen vuodessa.

Valtiovalta on jo aiemmin riittävästi hankaloittanut vanhojen mootto-
riajoneuvojen harrastusta kalliiksi käyneellä lyijyttömään bensiiniin siirty-
misellä (vaihtoehtoina venttiilikoneiston remontti tai lyijynkorvikeaineiden 
käyttö bensiinin seassa). Kun tähän lisätään varaosien huono saatavuus, on 
vanhojen moottoriajoneuvojen tieliikenteessä pitäminen haastavaa, mutta se 
on kuitenkin tärkeää kulttuurihistoriallisista ja museaalisista syistä.

Tieto siitä, millaisilla moottoriajoneuvoilla ennen on ajettu ja mitä niiden 
käyttö on vaatinut, välittyy sukupolvelta toiselle vain, kun ajoneuvoja käy-
tetään. Jos vanhat moottoriajoneuvot ovat ainoastaan harrastajien kokoel-
missa ja museoissa, niiden käyttöön liittyvä tieto häviää. Tämän arvokkaan 
kulttuurihistoriallisen ja museaalisen tiedon katoamista nyt kaavailtu vero 
edistäisi merkittävällä tavalla ilman että siitä olisi oleellista hyötyä.
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4.3.13 Moottoriurheilijat 

Vuonna 1922 perustettu Suomen Moottoriliitto ry on moottoripyörä-, moot-
torikelkka- ja ATV-urheilun7 keskusliitto, ja se edustaa noin 30 000:tta har-
rastajaa. Yhdistys on opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustama urheilun 
kattojärjestö ja Suomen Olympiakomitean jäsen.

Veroesitys on liiton lausunnon mukaan yhtä urheilu- ja harrastajaryhmää 
epäoikeudenmukaisesti kohteleva. Moottoripyöräurheilu kaikissa muodois-
saan (kilpa-, nuoriso-, harraste- ja kuntourheilu) on Suomen Olympiako-
mitean alainen valtionapua saava urheilumuoto. Monet tässä urheilussa 
käytettävät moottoripyörät (esim. enduromoottoripyörät) rekisteröidään, 
koska niillä siirtymien aikana ajetaan yleisillä teillä. Näiden urheilijoiden 
urheiluvälinettä verotettaisiin. Tämän urheiluvälineen hankintaan ja käyt-
töön liittyy jo ennestään paljon verotusta.

Suomalaiset moottoriurheilijat ovat pitäneet Suomen mainetta yllä maail-
manmestaruuksien saavutusten myötä jo pitkään. Moottoripyöräurheilu on 
hiljalleen myös saavuttanut sellaisen kustannustason, että nuori pystyy har-
rastamaan sitä lähes samanlaisella kustannustasolla kuin esimerkiksi jääkiek-
koa. Veroesitys kohdistuu tältä osin kustannustasoa nostavasti nimenomaan 
moottoripyöräurheiluun, joka näin asetetaan eriarvoiseen asemaan muiden 
urheilumuotojen kanssa. 

Urheilu ei ole sopiva verotuksen kohde. Moottoriurheilussa käytettävien 
kilpailu- ja harrastusvälineiden rajaaminen lain ulkopuolelle lienee mahdo-
tonta tai ainakin vaikeaa. Kaavaillusta verosta tulisi luopua kokonaan.

Ministeriön ehdotuksessa ei ole selkeää kantaa siihen, mitkä ajoneuvot 
jäisivät soveltamisalan ulkopuolelle. Tulkinnan ongelmallisuus korostuu sen 
vuoksi, että laissa määritettäisiin lisäveron maksuvelvollisuus, mikäli liiken-
teessä käytetään rekisteröimätöntä ajoneuvoa. Muukin lainsäädäntömme on 
tässä epäjohdonmukainen. Tieliikennelaissa on liikenteeseen käyttämisen 
määritelmä, mutta se poikkeaa liikennevakuutuslainsäädännön vastaavasta 
määritelmästä. Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo ei ole laissa 
tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella 
kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään har-
joitteluun. Liikennevakuutuslaki on määritelmän osalta tulkinnanvarainen, 
ja se on johtanut hyvin hajanaiseen ratkaisukäytäntöön. Liikennevakuutus-
lain perusteella rekisteröimättömän kilpa-ajoneuvon tulkitaan usein olevan 
liikennekäytössä jopa suljetuilla moottoriradoilla. Jotta ehdotettu laki ei 
aiheuttaisi samanlaisia ongelmia, siinä tulisi selkeästi määrittää ajoneuvolain 
ja tieliikennelain mukaisesti veron ulkopuolelle jääviksi myös sellaiset ajo-
neuvot, joita käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla 
taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella.

 7 ATV (All Terrain Vehicle) on mönkijä. 



103

4  Moottoripyörien ajoneuvoveron synty, kuolema ja elvytysyritys

4.3.14 Auto- ja liikennetoimittajat ry

EU:n ns. valkoisen kirjan (2011) mukaan EU:n alueella liikennettä koske-
vaa säännöstöä pitää yhdenmukaistaa, eriarvoisuutta vähentää sekä koros-
taa ”käyttäjä ja saastuttaja maksaa” -periaatetta. Lisäksi mietintö esittää 
vaatimuksen motorisoitujen kaksipyöräisten ajoneuvojen huomioimisesta 
olennaisena osana liikennejärjestelmää. Motorisoidut kaksipyöräiset, moot-
toripyörät mukaan lukien, ovat tärkeässä osassa nimenomaan kaupunki-
liikenteen kehittämisessä. Ne vähentävät ruuhkien muodostumista, mikä 
puolestaan vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Kuutiotilavuudesta 
riippumatta moottoripyörät kaupunkiolosuhteissa myös olennaisesti vähen-
tävät pysäköintitilan tarvetta.

Suomi pyrkii vähentämään tuontiöljyn energiakäyttöä 50 % vuoden 2005 
tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kuinka tällöin voidaan ehdottaa ajoneuvo-
veroa, joka ei kerry päiväkohtaisesti? Ehdotettu 150 euron kiinteä vuosi-
maksu olisi autojen ajoneuvoverosta poiketen täysin vailla ympäristöllistä 
ohjausvaikutusta, koska maksu olisi sama käyttöpäivien määrästä riippumat-
ta. Kun kaavailtu moottoripyörän käyttömaksu perittäisiin yhtä lailla yhden 
kuin 365 käyttöpäivän mukaan, syntyy mielikuva, että kyse on harraste-
välineeseen kohdistuvasta omistusverosta. Sellaista ei liene toista Suomen 
verolainsäädännössä. 

Moottoripyörille suunniteltu vero vaikuttaisi negatiivisesti moottoripyö-
rien myyntimääriin, ajosuoritteeseen ja palveluiden käyttöön. Esimerkiksi 
huoltopalvelujen ja tarvikemyynnin laskun seurauksena olisi irtisanomisia ja 
konkursseja. Suuri osa moottoripyöräalan vähittäisliikkeistä on perheyrityk-
siä. Alan supistuminen koskisi välillisesti myös aiheesta kirjoittavia medioita 
sekä näille sisältöä tekeviä erikoistoimittajia ja muuta journalistista henki-
löstöä. Vero aiheuttaisi noin kymmenen jälleenmyyjän tai pienen liikkeen 
lopettamispäätöksen ja noin 100 työpaikan poistumisen alalta. Lisäksi nuo-
rille ei enää juuri syntyisi alalta uusia harjoittelu- ja työpaikkoja.

Veron seurauksena valtio menettäisi ilman kerrannaisvaikutuksia noin 
23 miljoonaa euroa arvonlisä- ja muunlaisina verotuloina. Kerrannaisvai-
kutuksineen suunniteltu moottoripyörien ja veneiden vuosikäyttömaksu 
aiheuttaisi valtiolle jopa 80 miljoonan euron menetykset ja kulut mm. työt-
tömyyskorvauksina. 

Jos valtio todella haluaisi saada lisää tuloja moottoripyöräalalta, olisi yksi 
ratkaisu moottoripyörien autoveron alennus tai jopa poisto, kuten Norjassa. 
Toimenpide voitaisiin tehdä nykytyyliin sopivasti kokeiluluonteisena. Moot-
toripyörien verotuksen alentamista on kokeiltu Norjassa vuonna 2015, ja 
tulokset ovat vakuuttavia. Heti ensimmäisenä vuonna uusien moottoripyö-
rien rekisteröintimäärät nousivat 50 %. Uusista moottoripyöristä maksetun 
arvonlisäveron ansiosta valtion verotulot kasvoivat. Norja ja Suomi ovat 
monessa suhteessa keskenään vertailukelpoisia yhteiskuntia. Suomessakin 
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kannattaisi kokeilla tavallisuudesta poikkeavaa tapaa – laskea veroja ja tätä 
kautta lisätä uusien, EU4-normin mukaisten vähäpäästöisten ja ajoturva-
tekniikaltaan edistyksellisten moottoripyörien myyntiä. Sen seurauksena 
kasvaisivat myös verotuotot ja alan työllisyys. 

4.3.15 Veroprofessori

Ministeriö ei pyytänyt lausuntoa vero-oikeuden professoreilta. Finanssioi-
keuden emeritusprofessori Esko Linnakangas kuitenkin lähetti kannanoton. 
Siinä selvitettiin, miten ylellisyysverot ovat jääneet historiaan tai muuttu-
neet haittaveroiksi. Vanhoja ylellisyysverotyyppisiä veroja ovat olleet mm. 
palvelijoista kannetut verot. Ruotsi-Suomessa määrättiin vuonna 1789 
maksettavaksi veroa eli ylellisyysmaksuja tarpeettomista palvelijoista, kuten 
kamari- ynnä muista palvelijoista, joita pidettiin yli arvojärjestyksen perus-
teella määrätyn luvun; maksu oli 4–8 riikintaaleria. Kotipapin pitämisestä 
oli maksettava 12 riikintaaleria ja kokista 10 riikintaaleria.

Peruukeilla on suojauduttu auringolta, niillä on peitelty kaljua ja niillä on 
viestitty arvovaltaa ja asemaa. Rooman keisarikunnan luhistuttua peruukit 
jäivät Länsi-Euroopassa pois tuhanneksi vuodeksi palatakseen 1500-luvulla. 
Peruukkien käyttöoikeudesta kannettiin valtiontaloudellisista syistä Preussis-
sa vuosina 1698–1717 vuotuista veroa. Peruukkivero löysi ylellisyysverona 
tiensä jo vuonna 1710 myös Ruotsi-Suomeen.

Vuonna 1716 annetulla asetuksella Ruotsi-Suomeen säädettiin vero mm. 
hienoille puvuille. Korkein maksu meni kulta- ja hopeavaatteista, kukallisista 
ja vastaavista silkkikankaista sekä ulkomaisesta sametista. Ruotsi-Suomessa 
pidettiin 1700-luvun alussa pönkkähametta merkkinä ylellisyyshimosta. 
Ylellisyysasetus vuodelta 1731 oikeutti vain ylhäisimmät naiset käyttämään 
kyseistä vaatekappaletta. Kun käytännössä kävi vaikeaksi tehdä tarkkaa eroa 
ylhäisen ja alhaisen naisen välillä, niin määrättiin, että jokaisen naisen, joka 
tahtoi esiintyä tässä pukineessa, oli suoritettava valtiolle yhden taalerin vero. 
Kysymyksessä oli siis välitön kulutusvero.

Elokuvaverotus ja muukin huviverotus nähtiin myös ylellisyysverotukse-
na, mutta sillä oli selvästi kulttuuripoliittisiakin tavoitteita. Samoin makeis-
veroa 1920-luvun puolivälissä säädettäessä korostettiin makeisten olevan 
yleensä ylellisyystavaroita. 

Ajoneuvojen erityisverojen yhteydessä viitattiin 1950-luvun alkuun asti 
fiskaalisten näkökohtien lisäksi ylellisyysveronäkökohtiin. Nykyisin veroja 
ei enää juuri ainakaan viranomaiskielessä puolustella avoimesti ylellisyysnä-
kökohdilla. Sen sijaan saatetaan vaatia esimerkiksi vahingollisen kulutuksen 
verottamista. Ylellisyysverojen paikalle ovat ainakin puheessa tulleet haitta-
verot erityisesti ympäristöveroina ja terveysveroina.

Verotulojen lisääminen on tietysti hyväksyttävä tavoite varsinkin alijää-
mäisten budjettien aikana. Puheena olevia esityksiä valmisteltaessa kuitenkin 
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selvisi, että kyseisillä veroilla ei voida saavuttaa tuota tavoitetta ja että vero-
tuotto jäisi hallitusohjelmassa mainittua selvästi alemmaksi. Esitetyt verot 
myös heikentäisivät yritystoimintaa ja työllisyyttä ja olisivat siten jopa risti-
riidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa.

Nyt ehdotetut verot olisivat entisaikojen ylellisyysverojen sukulaisia, 
eivätkä ne olisi oikea ja tehokas keino valtion verotulojen lisäämiseksi. Vero-
tulojen lisäämistavoite saavutetaan paljon paremmin ja veronmaksukykyi-
syyttä kunnioittaen esimerkiksi valtion tuloverotusta ylemmissä tuloluokissa 
minimaalisesti tiukentamalla. Varallisuusveroa ei ole mieltä synnyttää uudel-
leen ainoastaan veneiden ja moottoripyörien verolle panemiseksi.

Esitetyt verot eivät olleet myöskään oikeasuhtaisia, koska ne olisivat 
käyttöpäiviä kohden laskettuna moninkertaisia verrattuna autojen ajoneu-
voveroon. Esitykset herättävätkin epäilyjä perustuslaissa turvatun yhdenver-
taisuusperiaatteen loukkaamisesta. Voidaan myös kysyä, onko ajoneuvojen 
luokittelussa verollisiin ja verottomiin mielivaltaisuutta.

Vakava puute lainvalmistelussa oli se, että esitysluonnoksiin ei sisälly min-
käänlaista oikeusvertailua. Esityksiin olisi lisättävä ainakin oikeusvertaileva 
osa sekä analyysi perustuslakimme ja EU-oikeuden vaatimuksista. Tasapuoli-
suuden vuoksi veromäärää olisi alennettava olennaisesti. Mutta silloin verolla 
ei olisi mitään valtiontaloudellista merkitystä, ja esitys olisi hylättävä jo sillä 
perusteella.

Jos taas tavoitteena olisi haittavero, siis jos haluttaisiin myös vähentää ajo-
neuvojen hankintaa ja käyttöä ympäristö- ja terveyshaittojen vuoksi, peruste-
lut olisi kirjoitettava aivan uusiksi. Veromääriä pitäisi silloin vaikuttavuuden 
lisäämiseksi myös selvästi nostaa ja verollisten ajoneuvojen piiriä laajentaa. 
Tällainenkin vero voisi synnyttää perustuslaillisia kysymyksiä siitä huolimat-
ta, että perustuslakivaliokunnan linjaukset vuoden 2016 lopulla (eläketulon 
lisävero, metsälahjavähennys) antavat hallitukselle ja eduskunnalle varsin 
suuren vapauden veropolitiikkansa harjoittamiseen. 

4.4 Yhteenveto kritiikin määrästä ja 
kohteista

Myönteisesti valtiovarainministeriön veroesitysluonnokseen suhtautui 
ainoastaan liikenne- ja viestintäministeriö, joka lausunnossaan puolsi 
veroesityksen tavoitteita ja piti niitä hyväksyttävinä. Melko neutraa-
listi suhtautuivat poliisi ja Rajavartiolaitos esittäen huomiota vain 
niille tulevista valvontatehtävistä. Oikeusministeriö rajoittui oman 
roolinsa mukaisesti lainsäätämiskysymyksiin ja esitti lukuisia jatkoval-
mistelua vaativia suuria ja pieniä ongelmia. Luonnonsuojelujärjestöt 
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keskittyivät lausunnoissaan vaatimaan ajoneuvoveron alaisiksi moot-
toripyörien lisäksi moottorikelkkoja. Kaikki muut lausunnonantajat 
vastustivat voimakkaasti ministeriössä valmistunutta veroluonnosta. 
Seuraavassa on yhteen koottuna pääasiallinen kritiikki.

 – Verotuoton vähäisyys: Moottoripyörien ajoneuvoveroa ei ole 
suunniteltu haittaveroksi eli veroksi, jolla pyrittäisiin vähentä-
mään ympäristö- tai muita haittoja esimerkiksi pienentämällä 
moottoripyöräkantaa. Esityksen ainoaksi tavoitteeksi on mai-
nittu valtion verotulojen lisääminen. Tavoitteelta on pudonnut 
pohja, kun on selvinnyt, että esitettyä veroa kertyisi moottori-
pyörien määrän vähentymisen vuoksi paljon vähemmän kuin 
hallitus suunnitteli. Kertyvä määrä olisi valtiontaloudessa mität-
tömän pieni. 

 – Kielteinen vaikutus elinkeinoelämään ja työllisyyteen: Valtion 
verotulojen määrä voisi esitetyn veron vuoksi jopa pienentyä 
moottoripyöräilyn vähentymisen ja siitä yrityksille ja työllisyy-
delle aiheutuvien haittojen seurauksena.

 – Vanhanaikainen ylellisyysverotus: Tietyn esineen omistamiseen 
ja käyttöoikeuteen sidottu vero muistuttaa ylellisyysveroja, joi-
den kulta-aika oli 1700-luvulla. Tällainen veromuoto ei sovi 
nykyaikaiseen laajapohjaiseen verojärjestelmään, joka perustuu 
keskeisesti kokonaistulojen verotukseen ja yleiseen kulutusve-
rotukseen. Moottoripyörän omistaminen korreloi aivan liian 
heikosti verovelvollisen varakkuuden ja maksukyvyn kanssa.

 – Kansalaisten yhdenvertaisuuden loukkaaminen: Yhteen harrastuk-
seen kohdistuva verotus loukkaa perusteettomasti kansalaisten 
yhdenvertaisuutta.

 – Epäneutraalius autojen ajoneuvoveron kanssa: Moottoripyörille 
esitetty vero olisi kiinteä tasavero, joka autojen ajoneuvoverosta 
poiketen ei riippuisi esimerkiksi käytettävissäoloajan pituudesta. 
Moottoripyörille esitetty vero olisi normaaliin käyttöaikaan suh-
teutettuna myös paljon autojen ajoneuvoveroa suurempi. 

 – Ympäristöongelmat: Moottoripyörille esitetyn veron määrään ei 
vaikuttaisi moottoripyörän ajomäärä, käyttövoima, päästöt eikä 
massa. Vero ei siis olisi ympäristötavoitteiden mukainen ja poik-
keaisi tässä myös autojen ajoneuvoverosta.
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 – Liikenneturvallisuusongelmat: Vero vaikeuttaisi siirtymistä liiken-
neturvallisempiin uusiin moottoripyöriin ja vähentäisi mootto-
ripyöräilijöiden halukkuutta vapaaehtoisten turvavarusteiden 
hankintaan.

 – Kielteiset ulkomaiset kokemukset: Norjasta ja Ruotsista saadut 
kokemukset eivät tue veroesitystä.

 – Lainvalmistelun keskeneräisyys: Esityksessä ei ole selvitetty veron 
taloudellisia kokonaisvaikutuksia eikä veroon liittyviä perustus-
laillisia ongelmia, ja siitä puuttuu myös kansainvälinen vertailu. 

4.5 Esityksen alas ampuminen 
helmikuussa 2017 ja uudelleen 
syntymisen odotus

Kuten edellä kerrotusta näkyy, esitettyä veroa vastustettiin voimak-
kaasti lähes kaikissa lausunnoissa, jotka ministeriölle pyynnöstä tai 
pyytämättä toimitettiin. Myös sen jälkeen ja aikaisemminkin lähes 
kaikki julkisuudessa esitetyt kannanotot tuomitsivat esitetyn veron. 
Jopa hallituspuolueiden ne edustajat, jotka ottivat asiaan kantaa, suh-
tautuivat yleensä torjuvasti esitykseen. Helmikuun puolivälissä 2017 
hallitus sitten ilmoitti, että hankkeesta luovutaan, eikä esitystä lopulta 
annettu eduskunnalle.

Moottoripyörien ajoneuvovero nousee kuitenkin myöhemmin 
uudelleen selvitettäväksi, jos autovero kumotaan ja autojen ajoneuvo-
veroa vastaavasti korotetaan. Autoveroahan peritään nykyisin autojen 
lisäksi moottoripyöristä. Realistisena tuskin voidaan silloin pitää sitä, 
että moottoripyörät jätettäisiin ajoneuvoveron ulkopuolelle. Mootto-
ripyörien vuotuiseen könttäveroon palaaminen ei kuitenkaan tunnu 
mahdolliselta. Autoveron kumoamista ja korvaamista muilla veroilla 
tai maksuilla käsittelen jäljempänä kirjan luvuissa 10 ja 11.
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5
Polttoainevero8

5.1 Tausta, synty ja kehitys ennen 
1970-lukua

Nestemäisten polttoaineiden verotus Suomessa alkoi 1920-luvulla 
tullin kantamisella polttonesteistä. Kun meillä vuonna 1957 aloitet-
tiin oma öljynjalostustoiminta, jouduttiin lainsäädäntöä täydentä-
mään, jotta kotimaassa valmistetut nestemäiset polttoaineet olisivat 
tulleet samanlaisen verotuksen kohteeksi kuin vastaavat maahan tuo-
tavat ulkomaiset tuotteet. Säädettiin laki nestemäisten polttoaineiden 
valmisteverosta. Se tuli voimaan heinäkuussa 1957.

1960-luvun puolivälissä luovuttiin ajoneuvoveron kantamisesta 
bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen 
ajoneuvokohtaista veroa alennettiin. Tästä aiheutunut verotulojen 
menetys korvattiin bensiinin ja dieselöljyn valmisteverolla.

 8 Tarkemmin Esko Linnakangas – Leila Juanto, Tieliikenneverot (2000) ja Verojen 
historia (2016) sekä Esko Linnakangas, Autojen verotus (2007).
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5.2 Kehitys 1970-luvulta 1980-luvun 
puoliväliin

Nestemäisten polttoaineiden verotuksessamme oli pitkään järjestelmä, 
jossa valmisteveron perusveroa kannettiin vain Suomessa valmiste-
tuista tuotteista ja maahan tuoduista tuotteista kannettiin vastaavas-
ti tullia. Tätä järjestelmää muutettiin Suomen solmittua Euroopan 
talousyhteisön kanssa vuonna 1973 sopimuksen, jossa edellytettiin 
bensiinin tullia alennettavaksi asteittain niin, että se poistuisi vuonna 
1977 kokonaan. Jotta valtion verotulot eivät olisi alentuneet, bensii-
nin tulli korvattiin valmisteveron perusverolla.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan voimakas nousu vuoden-
vaihteessa 1973–1974 aiheutti muutoksia polttoaineiden verotus-
järjestelmään. Pääosa polttoaineista oli ollut liikevaihtoveron alaista. 
Koska liikevaihtovero oli prosentuaalinen vero, joka määräytyi lopul-
lisen kuluttajahinnan perusteella, vaikuttivat hintojen muutokset 
välittömästi veron määrään ja vero lisäsi hintojen noustessa myynti-
hintaan kohdistuvaa painetta. Tilanne muodostui kestämättömäksi 
elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien ja työllisyyden kannalta. 
Polttoaineiden hintojen nousun kertautuminen verotuksen kautta 
estettiin luopumalla prosentuaalisesta liikevaihtoverosta ja siirtymällä 
markkamääräiseen yksikköperusteiseen valmisteveroon.

5.3 Kehitys 1980-luvun loppupuolelta 
1990-luvun puoliväliin

Vuonna 1986 toteutettiin merkittävä energiaverouudistus, jossa 
pääasiassa valmisteverotukseen perustuvasta verotuksesta siirryttiin 
liikevaihtoverotukseen. Hallituksen esitys pohjautui paljolti energia-
verotoimikunnan vuonna 1983 jättämään mietintöön. Energiavero-
tuksen muutostarpeita arvioidessaan toimikunta kiinnitti huomiota 
mm. siihen, että energiaverotus kohdistui erisuuruisena eri energia-
lähteisiin. Liikennepolttonesteiden hinnasta energiaverojen osuus oli 
tuolloin noin 30 %, kun taas muiden energialajien hinnoista energia-
verojen osuus oli 2–9 %. Toimikunta korosti samaan käyttötarkoituk-
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seen käytettävien energiamuotojen tasapuolisen verotuksen tärkeyttä. 
Teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta toimikunta piti 
ongelmallisena sitä, että kilpailijamaissa kannettiin pääosa energiave-
roista arvonlisäverona, joka ei jää rasittamaan vientituotteita.

Uudistukset toteutettiin lailla, joka tuli voimaan elokuun 1986 
alussa. Ainoastaan liikennepolttonesteistä eli moottoribensiinistä ja 
dieselöljystä kannettiin liikevaihtoveron lisäksi valmisteveroa. Käytän-
nössä uudistus merkitsi noin miljardin markan kevennystä tuotannol-
lisen toiminnan energiakustannuksiin. Toisaalta vastaavan suuruinen 
verorasitus siirtyi muiden energiaa kuluttavien tahojen, lähinnä pal-
velutuotannon ja kotitalouksien, kannettavaksi.

Vuoden 1986 uudistus oli merkittävä myös siksi, että ympä-
ristöpoliittiset tavoitteet ensimmäistä kertaa tulivat huomioon 
otetuiksi polttoaineiden valmisteverotuksessa. Tämä tapahtui porras-
tamalla moottoribensiinin vero siten, että lyijyttömästä eli ympäris-
tölle vähemmän haitallisesta bensiinistä suoritettava vero oli alempi 
kuin muusta bensiinistä suoritettava vero.

1990-luvun alusta ovat polttoaineiden valmisteverotuksessa 
ympäristöpoliittiset tavoitteet olleet korostetummin esillä. Ener-
giankulutuksen kasvun hillitsemiseksi sekä energiantuotannosta ja 
-kulutuksesta aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi alet-
tiin kantaa valmisteveroa muistakin fossiilisista polttoaineista kuin 
bensiinistä ja dieselöljystä. Veron piiriin tulivat nyt kivi- ja ruskohiili, 
jyrsinturve, kevyt ja raskas polttoöljy sekä maakaasu.

5.4 EU-jäsenyyden aika

Mineraaliöljyistä kannettavat valmisteverot kuuluvat EU:ssa harmo-
nisoituihin veroihin. EU:n valmisteverojärjestelmässä lähtökohtana 
on, että veroa kannetaan kaikista moottoripolttoaineina tai lämmitys-
polttoaineina käytettävistä tuotteista. Tietyt mineraaliöljyt ovat lähtö-
kohtaisesti käyttötarkoituksesta riippumatta veronalaisia, ja niille on 
vahvistettu tietyt vähimmäisveromäärät. Nämä tuotteet ovat lyijyl-
linen ja lyijytön moottoribensiini, kaasuöljy, nestekaasu, metaani ja 
lentopetroli. Kaasuöljylle, nestekaasulle, metaanille ja lentopetrolille 
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on vähimmäisverotasot toisaalta niiden käytölle teollisuudessa ja toi-
saalta niiden käytölle polttoaineena ja lämmitykseen.

Polttoaineveron määrä ilmenee lain liitteenä olevasta verotaulukos-
ta, joka on vuoden 2018 alussa seuraava:

Energia-
sisältö-

vero

Hiilidiok-
sidivero

Huolto-
varmuus-

maksu

Yhteensä

Moottoribensiini snt/l 52,19 17,38 0,68 70,25

Pienmoottoribensiini snt/l 32,19 17,38 0,68 50,25

Bioetanoli snt/l 34,25 11,40 0,68 46,33

Bioetanoli R snt/l 34,25 5,70 0,68 40,63

Bioetanoli T snt/l 34,25 0,00 0,68 34,93

MTBE snt/l 42,41 14,12 0,68 57,21

MTBE R snt/l 42,41 12,56 0,68 55,65

MTBE T snt/l 42,41 11,01 0,68 54,10

TAME snt/l 45,67 15,20 0,68 61,55

TAME R snt/l 45,67 13,84 0,68 60,19

TAME T snt/l 45,67 12,47 0,68 58,82

ETBE snt/l 44,04 14,66 0,68 59,38

ETBE R snt/l 44,04 11,95 0,68 56,67

ETBE T snt/l 44,04 9,24 0,68 53,96

TAEE snt/l 47,30 15,75 0,68 63,73

TAEE R snt/l 47,30 13,46 0,68 61,44

TAEE T snt/l 47,30 11,18 0,68 59,16

Biobensiini snt/l 52,19 17,38 0,68 70,25

Biobensiini R snt/l 52,19 8,69 0,68 61,56

Biobensiini T snt/l 52,19 0,00 0,68 52,87

Etanolidiesel snt/l 15,18 11,65 0,35 27,18

Etanolidiesel snt/l R 15,18 6,40 0,35 21,93

Etanolidiesel snt/l T 15,18 1,15 0,35 16,68

Dieselöljy snt/l 32,77 19,90 0,35 53,02

Dieselöljy para snt/l 25,95 18,79 0,35 45,09

Biodieselöljy snt/l 30,04 18,24 0,35 48,63

➝
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Energia-
sisältö-

vero

Hiilidiok-
sidivero

Huolto-
varmuus-

maksu

Yhteensä

Biodieselöljy R snt/l 30,04 9,12 0,35 39,51

Biodieselöljy T snt/l 30,04 0,00 0,35 30,39

Biodieselöljy P snt/l 25,95 18,79 0,35 45,09

Biodieselöljy P R snt/l 25,95 9,40 0,35 35,70

Biodieselöljy P T snt/l 25,95 0,00 0,35 26,30

Kevyt polttoöljy snt/l 10,15 16,54 0,35 27,04

Kevyt polttoöljy  
rikitön snt/l

7,50 16,54 0,35 24,39

Biopolttoöljy snt/l 7,50 16,54 0,35 24,39

Biopolttoöljy R snt/l 7,50 8,27 0,35 16,12

Biopolttoöljy T snt/l 7,50 0,00 0,35 7,85

Raskas polttoöljy snt/kg 8,56 20,08 0,28 28,92

Lentopetroli snt/l 56,76 19,24 0,35 76,35

Lentobensiini snt/l 51,70 17,21 0,68 69,59

Metanoli snt/l 26,10 8,69 0,68 35,47

Metanoli R snt/l 26,10 4,34 0,68 31,12

Metanoli T snt/l 26,10 0,00 0,68 26,78

Nestekaasu snt/kg 9,58 18,74 0,11 28,43

Bionestekaasu snt/kg 9,58 18,74 0,11 28,43

Bionestekaasu R snt/kg 9,58 9,37 0,11 19,06

Bionestekaasu T snt/kg 9,58 0,00 0,11 9,69

5.5 Polttoaineveron tavoite

Polttoaineveron tavoite on fiskaalinen, ja veron valtiontaloudellinen 
merkitys on erittäin suuri. Joidenkin polttoaineiden verotukseen on 
liitetty myös ympäristöpoliittisia tavoitteita. Nykyisin valtion vero-
tuloista kertyy bensiinin ja dieselöljyn polttoaineverosta noin 6 % 
ja tälle lisäksi arvonlisävero. Määrä on jonkin verran suurempi kuin 
autoveron ja ajoneuvoveron yhteismäärä.
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6.1 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta 
vuoteen 1992

Hyväksyessään vuonna 1959 lain nestemäisten polttoaineiden val-
misteverotuksesta annetun lain muuttamisesta eduskunta odotti 
hallituksen kiinnittävän erityistä huomiota verotuksen valvontaan. 
Eduskunnan mukaan oli estettävä dieselöljyn osalta tapahtuva vero-
tuksen välttäminen, jonka mahdollisti se, että polttoöljy saattoi olla 
käytännössä samaa tuotetta kuin dieselöljy.

Vuoden 1961 alusta moottoriajoneuvoverolakiin lisättiin sään-
nökset erityisestä lisäverosta. Polttoöljyn käyttö myös moottoriajo-
neuvoissa sallittiin yhä, mutta siitä oli suoritettava lisäveroa. Vero 
säädettiin tarkoituksellisesti niin korkeaksi, että ajoneuvoa tultaisiin 
käyttämään polttoöljyllä vain poikkeuksellisesti. Luodun verojärjes-
telmän valvonnan kannalta oli tärkeää, että polttoöljy voitiin helposti 
ja varmasti erottaa dieselöljystä. 

6.2 Vuodesta 1993 vuoteen 2003

Moottoriajoneuvoveron lisävero oli Suomessa rekisteröityjen ajoneu-
vojen osalta tehokas keino turvata ajoneuvojen käyttö niille tarkoi-
tetulla polttoaineella ja valmisteverojen suorittaminen. Sen sijaan 
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tuolla lisäverolla ei voitu yleensä estää polttoöljyn käyttöä ulkomai-
sissa ajoneuvoissa. Tämä johtui siitä, että kansainvälisten tieliikenne-
sopimusten vuoksi ulkomailla rekisteröidylle ajoneuvolle ei lisäveroa 
yleensä voitu panna maksuun. Näissä sopimuksissa Suomi oli sitou-
tunut olemaan kantamatta muussa sopimusmaassa rekisteröidyiltä 
ajoneuvoilta veroja mm. ajoneuvon hallinnan perusteella. Lisävero 
katsottiin oikeudelliselta luonteeltaan tällaiseksi hallinnan perusteella 
kannettavaksi veroksi.

Kotimaassa rekisteröityjen ja ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvo-
jen erilainen verokohtelu ei muodostunut varsinaisesti ongelmaksi 
vielä silloin, kun ulkomaisten ajoneuvojen liikenne Suomessa oli rajoi-
tettua, vain rajat ylittävää liikennettä. Uuteen tilanteeseen jouduttiin, 
kun rajoituksia ryhdyttiin kansainvälisesti purkamaan 1990-luvulla. 
Kun ulkomailla rekisteröidyt ajoneuvot alkoivat kilpailla Suomen 
sisäisessä liikenteessä, ei polttoöljyn käyttömahdollisuutta voitu enää 
entisillä keinoilla kompensoida kotimaisille liikenteenharjoittajille. 
Kilpailuedellytysten tasoittaminen edellytti joko sitä, että ulkomailla 
rekisteröidyissä ajoneuvoissa oli yhtäläisesti käytettävä Suomessa die-
selöljyä, tai sitä, että ajoneuvon käytöstä oli muulla tavoin suoritetta-
va vastaava määrä veroa. Muutostarve koski välittömästi kuorma- ja 
linja-autoja. Ympäristösyistä pidettiin parempana edistää moottori-
käyttöön kehitetyn polttoaineen käyttöä dieselajoneuvoissa ja siten 
myös verotuksella rajoittaa kevyen polttoöljyn käyttöä ulkomailla 
rekisteröidyissä raskaissa ajoneuvoissa.

Näistä syistä vuonna 1993 säädettiin laki polttoainemaksusta.9 Se 
koski myös suomalaisia ajoneuvoja, eikä polttoainemaksu vapauttanut 
moottoriajoneuvoveron lisäveron suorittamisesta, mutta lisäverosta 
vähennettiin polttoainemaksun osuus. Alun perin polttoainemaksu-
laki ei koskenut henkilöautoja, mutta lain soveltamisalaa laajennet-
tiin vuonna 1998, jotta järjestelmä olisi EU-velvoitteiden mukainen. 
Muutoksen jälkeen polttoainemaksun soveltamisala läheni sille rin-
nasteisen veron eli moottoriajoneuvoveron lisäveron soveltamisalaa. 
Tiettyjä eroja kuitenkin vielä jäi. Polttoainemaksua ei esimerkiksi kan-
nettu minkäänlaisista traktoreista, kun taas lisäverosta oli vapautettu 
vain tietynlainen traktorin käyttö. 

 9 Ks. siitä tarkemmin Linnakangas – Juanto, Tieliikenneverot (2000) s. 599 ss.
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6.3 Vuodesta 2004 alkaen

Sekä moottoriajoneuvoverolain lisäveroa koskevien säännösten että 
polttoainemaksulain tarkoituksena oli säädellä eri polttoainelaatujen 
käyttöä ajoneuvoissa. Lainsäädännön jakautumisessa kahteen lakiin ja 
järjestelmien osittaisessa päällekkäisyydessä voitiin nähdä arvostelun 
aihetta. 

Vuoden 2004 alusta tuli voimaan uusi laki polttoainemaksusta. Sii-
hen otettiin säännökset, jotka koskivat seuraamuksia moottoribensii-
niä tai dieselöljyä lievemmin verotettujen sekä eräiden kaasumaisten 
polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa. Aikaisemmin eri laeissa olleet 
seuraamussäännökset yhdistettiin polttoainemaksu-nimiseksi yhdek-
si järjestelmäksi. Muutos liittyi uuden ajoneuvoverolain säätämiseen, 
jolla lailla korvattiin vuotuista verotusta koskevat säännökset.

Päiväkohtainen polttoainemaksu on esimerkiksi henkilöautos-
ta 330 euroa, pakettiautosta 500 euroa, linja-autosta 670 euroa ja 
kuorma-autosta 1 000 euroa. Moottoripyörän polttoainemaksu on 
100 euroa päivältä.

6.4 Polttoainemaksun oikeudellinen 
luonne

Ennen vuotta 2004 kannetun moottoriajoneuvoveron lisäveron ja 
polttoainemaksun tarkoituksena oli estää käyttämästä ajoneuvoissa 
muita kuin liikennekäyttöön tarkoitettuja polttoaineita, vaikka ajo-
neuvo teknisesti toimisikin myös muulla polttoaineella. Lievemmin 
verotettujen polttoaineiden käyttöä ei ollut muodollisesti kielletty, 
mutta se oli sanktioitu ankaralla taloudellisella, verona kannettavalla 
hallinnollisella seuraamuksella. Polttoainemaksu on ollut ja on yhä 
luonteeltaan sanktio, joten mitä pienemmäksi verokertymä jää, sitä 
tehokkaammin lain voidaan katsoa toteutuvan. Valtion talousarviossa 
ja julkaistussa tilinpäätöksessä polttoainemaksu ei erikseen näy.

Vaikka seuraamuksen nimi on ollut ja on edelleenkin polttoaine-
maksu, kysymys on perustuslain 81 §:ssä tarkoitetusta verosta eikä 
perustuslain 80 §:n mukaisesta maksusta. 
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EU:n komissio kiinnitti huomiota Suomen järjestelmään vuoden 
1997 lopulla aloittamassaan valvontamenettelyssä. Komissio katsoi 
yhteisöoikeuden vastaiseksi sen, että Suomen järjestelmään ei sisälty-
nyt kieltoa käyttää ajoneuvoissa lievemmin verotettuja polttoainetta 
kuin mitä polttoaineverotusta koskevissa direktiiveissä edellytettiin. 
Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksensa 5.12.2002. Sen mukaan 
direktiivit eivät velvoittaneet antamaan kieltosäännöstä. Hän katsoi, 
että ratkaiseva merkitys oli vain tuloksella eli sillä, että moottori-
polttoaineena käytetystä kaasuöljystä tosiasiallisesti kannetaan val-
misteveroa vähimmäismäärä. Suomen lakisääteinen järjestelmä, joka 
koostui ennaltaehkäisevistä veronluonteisista (rangaistus)maksuista, 
oli lähtökohtaisesti vähintään yhtä tehokas kuin mikä tahansa muu 
nimenomaiseen kieltoon perustuva järjestelmä. Julkisasiamies ehdotti 
komission kanteen hylkäämistä. Hallituksen esitys uudeksi polttoai-
nemaksulaiksi laadittiin tältä pohjalta, eikä siinä siis ollut muodollista 
käyttökieltoa verottomille tai lievemmin verotetuille polttoaineille.

EU-tuomioistuimen 27.11.2003 antama tuomio poikkesi julkis-
asiamiehen ratkaisuehdotuksesta. EU-tuomioistuimen mielestä Suo-
men lainsäädännön mukaisen täytäntöönpanon tarkastelu osoitti, että 
kyseinen menettely ei mahdollistanut direktiivin tavoitteen saavutta-
mista, koska kyseinen menettely ei ollut omiaan estämään tehokkaasti 
sellaisten kivennäisöljyjen käyttöä moottoripolttoaineena, jotka oli 
tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin ja joita siten verotettiin kevy-
emmin, ja takaamaan näin ollen sitä, että moottoripolttoaineena käy-
tettävään kaasuöljyyn sovellettiin tosiasiallisesti kyseisissä säännöksissä 
säädettyä valmisteveron vähimmäisverokantaa.

Valtiovarainvaliokunta ehti ottaa 3.12.2003 antamassaan mietin-
nössä huomioon EU-tuomioistuimen päätöksen. Sen ehdotuksen 
mukaisesti polttoainemaksulain 3 §:ään lisättiin 3 momentti, joka 
kuuluu seuraavasti: ”Polttoainemaksu kannetaan maksuvelvollisuu-
den aiheuttavan polttoaineen käytön estämiseksi. Maksuvelvolli-
suuden aiheuttavan polttoaineen käyttö ajoneuvoissa on kielletty.” 
Polttoainemaksulain 3.3 §:ssä oleva kielto käyttää maksuvelvollisuu-
den aiheuttavaa polttoainetta herättää polttoainemaksun oikeudelli-
seen luonteeseen liittyviä kysymyksiä.

Ennen kuin ajoneuvossa ryhdytään käyttämään polttoainemaksun 
aiheuttavaa polttoainetta, on ajoneuvon omistajan tai haltijan lain 
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5.3 §:n mukaisesti ilmoitettava siitä polttoainemaksun kantavalle 
viranomaiselle. Tuntuu oudolta, että kielletystä teosta on etukäteen 
ilmoitettava viranomaiselle. Jos ilmoitus tehdään, ei viranomainen 
ilmeisesti myöskään voi estää ajoneuvon käyttöä, vaikka se tietää 
ajoneuvoa käytettävän 3.3 §:ssä kielletyksi säädetyllä tavalla. Trakto-
reiden polttoainemaksu on myös mahdollista suorittaa 11 §:ssä tar-
koitetulla tavalla etukäteen, eli sanktio on silloin mahdollista suorittaa 
jo kiellettyä tekoa aikaisemmin. Rikosoikeudessa ei ole lähdetty siitä, 
että rikollinen etukäteen ilmoittaisi rikoksensa viranomaiselle tai että 
hän voisi myös suorittaa rangaistuksensa ennen rikosta. Vero-oikeus 
ei kuitenkaan ole rikosoikeutta.
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2017 ja sen vastaanotto

7.1 Tavoite, työskentely ja esitys

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 22.4.2016 hankkeen selvittä-
mään liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti. Tarkasteltava-
na oli malli, jossa Liikenneviraston väylien hoidon, kehittämisen ja 
ylläpidon tehtävät siirrettäisiin perustettavaan valtionyhtiöön, jonka 
rahoitus kertyisi pääasiassa asiakasmaksuista. Tavoitteena oli selvittää 
tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja muut toimenpiteet sekä tehdä 
ehdotus niistä siten, että uudistus olisi mahdollista toteuttaa vuoden 
2018 alusta.

Hankkeen toteuttamiseksi ministeriö asetti ohjausryhmän sekä 
kolme projektiryhmää. Selvitystyön kuluessa kuultiin asiantuntijoi-
ta mm. valtiovarainministeriöstä ja käytiin sidosryhmädialogia mm. 
Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ja -teollisuus ry:n kanssa. 
Ministeriö pyysi liikenneverkkoyhtiön tehtävistä ja hinnoittelusta 
perustuslain näkökulmasta lausunnot valtiosääntöoikeuden professori 
Tuomas Ojaselta, hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä ja aka-
temiaprofessori Kaarlo Tuorilta. Heitä pyydettiin arvioimaan yhtiön 
toimintaa erityisesti siitä näkökulmasta, onko yhtiön toiminnassa kyse 
perustuslain 124 §:n mukaisesta julkisesta hallintotehtävästä, sekä sii-
tä, onko yhtiön toiminnassa noudatettava perustuslain 81 §:n veroja 
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ja maksuja koskevaa sääntelyä. Lausunnoissa ei tarkasteltu autoveron 
poistamiseen mahdollisesti liittyviä perustuslaillisia ongelmia.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 19.1.2017 ministeri Anne 
Bernerin johdolla poikkeuksellisen näyttävästi raportin ”Parempia 
väyliä – sujuvampaa liikennettä. Selvitys liikenneverkon kehittämises-
tä liiketaloudellisesti: Liikenneverkkoyhtiö (Live)”. Seuraavista syistä 
ehdotettiin perustettavaksi Liikenneverkkoyhtiö:

Liikenneverkon rahoituksen irrottaminen valtion budjetista ja rahoituk-
sen hoitaminen maksuilla mahdollistaisi sen, ettei liikenneverkon rahoi-
tus enää olisi riippuvainen valtion taloudellisista suhdanteista ja muiden 
yhteiskunnan toimintojen rahoituspaineista. Yhtiön keräämät maksut 
menisivät suoraan liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Rahoi-
tuksen tason turvaamisen lisäksi uusi toimintamalli mahdollistaisi liiken-
neverkon nykyistä pitkäjänteisemmän kehittämisen, koska rahoitus ja 
toiminnan suunnittelu eivät olisi enää sidottuja vuosittaisiin budjetteihin. 
Yhtiöittämisen tavoitteena on tuottaa parempaa palvelua pienemmillä 
kustannuksilla, jotta muuttuviin asiakastarpeisiin pystyttäisiin vastaa-
maan nopeasti ja monipuolisesti. Vastaavissa hankkeissa on liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalalla saatujen kokemusten perusteella tyy-
pillisesti saatu aikaan noin 20 %:n tehostuminen verrattuna virastomuo-
toiseen toimintaan.

Yhtiöittäminen toisi kustannustehokkuutta toimintatapoihin ja näin 
pystyttäisiin turvaamaan myös liikenneverkon parempi palvelutaso. 
Lisäksi yhtiöittämisellä luotaisiin nykyistä paremmat edellytykset liiken-
teen automaation edellyttämien infrastruktuuri-investointien tekemiseen, 
joilla edistettäisiin liikenteen automaation nopeampaa ja laaja-alaisempaa 
käyttöönottoa sekä hyödyntämistä. Käyttäjälle yhtiöittäminen mahdol-
listaisi sen, että liikenteen kustannukset määräytyisivät liikenneväylän 
tai palvelun käytön mukaan. Tämä antaisi mahdollisuuden käyttäjille 
suunnattavien palvelujen kehittymiseen ja tuloksena saataisiin asiakkaille 
nykyistä monipuolisempia ja mahdollisesti jopa edullisempia liikenne-
palveluita. Liikenneväylien palvelutaso vastaisi aikaisempaa paremmin 
asiakastarvetta ja käyttäjillä olisi samalla mahdollisuus käyttäytymisellään 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon liikenneväylien ylläpitoon kohdistettavia 
maksuja he maksavat. Maksut ovat väline, jolla liikenneinfrastruktuuris-
ta saadaan nykyistä parempi ja liikenteestä sujuvampaa ja ympäristölle 
ystävällisempää.

Väyläpalveluiden tuottaminen muodostuu juoksevista hoito- ja yllä-
pitokustannuksista sekä investoinneista. Väyläpalveluiden tuottaminen 
on pääomavaltaista palvelutuotantoa, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi kol-
masosaa kustannuksista on pääomakustannuksia. Pääomakustannukset 
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koostuvat koroista sekä laskennallisista poistoista. Pääomavaltaisesta pal-
velutuotannosta johtuen palvelutasoon vaikuttavilla investoinneilla on 
suuri merkitys. Huomioitavaa on, että liikenneverkkoon tehtävät inves-
toinnit ovat hyvin pitkäikäisiä. Väylien rakentaminen kestää pitkän aikaa 
ja väylärakenteiden elinkaari on huomattavan pitkä.

Tällä hetkellä valtion budjettitaloudessa liikenneinvestointien rahoi-
tuksen suunnittelun aikajänne on hallituskausi. Kaikki liikennein-
vestoinnit päätetään kehysten mukaisesti ja määrärahat myönnetään 
investointien toteuttamiseen vuosittain. Tämän seurauksena lyhyen 
aikavälin tarkastelu korostuu, mikä on hyvin haitallista pääomavaltaiselle 
palvelutuotannolle. Tyypillistä on, että edellinen hallitus sitoo päättämil-
lään hankkeilla kehykset ja vastaavasti seuraava hallitus joutuu kehyksiä 
nostamaan, jos uusia hankkeita halutaan aloittaa. Yhtiöittämisellä mah-
dollistettaisiin nykyistä pitkäjänteisempi ja nopeatempoisempi investoin-
tien toteuttaminen.

Nykyisellä hallituskaudella valtion määrärahat ovat liikenneverkon 
kehittämisen osalta hyvin pitkälle sidotut jo päätettyihin hankkeisiin. 
Uusiin kehittämishankkeisiin ei ole mahdollisuuksia ennen vuotta 2021. 
Yhtiöittämisen myötä voitaisiin toteuttaa investointeja, joita ei olisi mah-
dollista kehysten puitteissa toteuttaa. Investointien aloittamista voitaisiin 
myös nopeuttaa, koska yhtiö ei olisi sidottu valtion budjettitalouteen.

Yhtiö pyrkisi tehostamaan toimintaansa esimerkiksi siten, että inves-
toinnit pyritään toteuttamaan nopeasti ja tehokkaasti, jotta uudet väylät 
saataisiin liikenteen käyttöön mahdollisimman nopeasti, sillä kesken-
eräiset hankkeet aiheuttavat myös pääomakustannuksia. Nopeuttamalla 
investointien toteuttamista voidaan alentaa myös investoinnin aikaisia 
rahoituskuluja. Yhtiöittämällä nyt tuottamattomassa tilassa oleva omai-
suus saataisiin tuottavaan käyttöön. Suuri muutos nykyiseen yhtiöittämi-
sen myötä olisi se, että jatkossa investointien maksamiseen osallistuisivat 
käyttäjät hankkeen koko elinkaaren ajalta, kun tällä hetkellä investoinnit 
maksavat veronmaksajat hankkeen rakennusaikana.

Yhtiö pystyisi jatkossa toteuttamaan tarpeelliset investoinnit asiakas-
tarpeen mukaisesti oikean kokoisina. Valtion budjettitaloudesta johtuen 
monet hankkeet tehdään tällä hetkellä alun perinkin hieman suurempina 
kuin olemassa oleva asiakastarve edellyttäisi, sillä nykyinen rahoitusinstru-
mentti on hyvin jäykkä ja todellisten liikennesuoritteiden puuttuessa 
myös arviointi nykyisestä ja tulevasta palvelutasotarpeesta voi olla osin 
puutteellinen. Yhtiö todennäköisesti toteuttaisi ensivaiheessa hankkeita 
pienempinä ja kysynnän kasvaessa laajentaisi niitä myöhemmin. Tällä 
saavutettaisiin säästöjä investointien määrässä ja vältyttäisiin ns. ylipalve-
lutason tarjoamiselta.

Yhtiö pystyisi tehostamaan väyläpalveluiden tuottamista mm. valitse-
malla investointikohteet nykyistä tehokkaammin. Valittavat investointi-
kohteet parantaisivat asiakkaiden palvelutasoa tarveperusteisesti sekä 
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edistäisivät liikenteen palveluistumista. Yhtiön kannattaisi toiminnas-
saan pyrkiä arvioimaan investoinneille myös vaihtoehtoisia tapoja, joilla 
asiakas tarpeet pystyttäisiin tyydyttämään. Ihannetilanteessa koko liikenne-
järjestelmän kapasiteettia pystyttäisiin käyttämään tehokkaammin mm. 
välttämällä päällekkäisten investointien tekeminen eri liikennemuodoissa. 
Tämä edellyttäisi kuitenkin kaikkien liikennemuotojen yhtiöittämistä. 
Yhtiöllä voisi tarvittaessa olla mahdollisuus käyttää hinnoittelua niin, 
että olemassa olevaa kapasiteettia voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin ja 
lisäinvestointien tarve ehkäistäisiin. Lisäksi uusien liikenteen palveluiden 
syntyminen johtaisi todennäköisesti olemassa olevan kapasiteetin tehok-
kaampaan käyttöön.

Se, että investoinnit tultaisiin jatkossa suunnittelemaan asiakasperus-
teisen palvelutason mukaisesti, edesauttaisi väyläpalvelujen tuottamisen 
tehostumista. Investointien suunnittelussa korostettaisiin pitkäjänteisyyt-
tä sekä liiketaloudellisia perusteita huomioiden koko hankkeen elinkaaren 
talous. Yhtiön avulla saataisiin samalla rahalla huomattavasti enemmän 
kuin nykyisin ja uudenlaisten vaikutusarvioiden kautta investointien tar-
ve tulisi tulevaisuudessa vähenemään ilman, että asiakkaiden tulisi tinkiä 
saamastaan palvelutasosta. Päinvastoin, asiakkaiden saama palvelutaso 
olisi huomattavasti parempi kuin nykyisin.

Nykyisin liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoitus on paitsi riittä-
mätöntä myös joustamatonta. Valtiontalouden kehyksiin sidottu rahoitus 
on lyhytjänteistä. Nykyisin valtion budjetista rahoitettavat investoinnit 
liikenneverkkoon rahoitetaan valtion talousarviossa osoitettavin määrära-
hoin. Mikäli valtio tarvitsee lainaa menojensa kattamiseksi, Valtiokonttori 
hankkii lainarahoituksen rahoitusmarkkinoilta. Rahoituksen hinta mää-
räytyy Suomen valtion luottokelpoisuuden mukaan.

Yhtiö olisi vakavarainen sille siirrettävästä valtion väyläomaisuudesta 
johtuen. Se pystyisi rahoittamaan pääosan tekemistään investoinneista 
yritystoiminnalle tyypilliseen tapaan poistoja vastaavasti omalla tulorahoi-
tuksellaan. Osan investoinneista yhtiö rahoittaisi lainarahalla. Lisäksi jos 
asiakastarveperusteinen palvelutaso edellyttäisi suunniteltuja suurempia 
investointeja, yhtiö pystyisi ottamaan lainaa niiden rahoittamiseen. Näin 
ollen sen investointikyky olisi nykyistä valtion budjettiperusteista rahoi-
tusta suurempi ja joustavampi.

Todella suurten yhteiskunnallisesti merkittävien kansainvälisten lii-
kenneväylien toteuttamiseen yhtiöllä olisi valtiota paremmat lähtökoh-
dat. Tällaisia hankkeita ja muita vastaavia yksittäisiä investointeja varten 
yhtiöllä olisi mahdollisuus perustaa esimerkiksi tytäryhtiöitä ja tuoda tätä 
kautta joustavuutta toimintaan valtioon verrattuna. Myös esimerkiksi eri 
toimijoiden yhteistyölle olisi nykyistä paremmat edellytykset kehittämis-
investointien toteuttamisen yhteydessä. 

Koska tulevaisuuden liikennejärjestelmässä tieto ja älykkäät liikenne-
palvelut tarvitsevat alustakseen modernin ja toimivan liikenneinfrastruk-
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tuurin, on myös tieliikenneinfrastruktuurin hallintamallia kehitettävä 
suuntaan, joka palvelee sekä liikenteen digitalisaation ja automaation 
tarpeita että liikenteen käyttäjiä entistä paremmin. Liikenteen muuttu-
minen monipuoliseksi palveluksi edellyttää, että myös liikenneverkon on 
kehityttävä käyttäjien mukana. Tämän johdosta liikenneverkon ja sen asi-
akkaiden välistä suhdetta tulisi vahvistaa, jotta asiakastarpeet sekä uusien 
liikenteen digitaalisten palvelujen kehitys ohjaisivat selkeämmin liiken-
neverkkoon tehtäviä investointeja. Liikenneverkkoyhtiö mahdollistaisi 
tämän nykyjärjestelmää paremmin. Samalla liikenneverkon investointien 
rahoittamisen kestävyyttä on kyettävä parantamaan ja rahoittamiseen on 
etsittävä uusia mahdollisuuksia. Myös liikenneverkkoon sidotun varalli-
suuden käyttöä on tehostettava.

Liikenneverkkoyhtiön omistajia olisivat Suomen valtio (65 %) ja 
maakunnat (35 %). Maakuntien keskinäinen omistusosuus jakautuisi 
tiekilometrien ja liikennesuoritteiden perusteella. Lailla säädettäisiin, 
että yhtiön osakkeita saa luovuttaa muille vain eduskunnan suostu-
muksella.

Liikenneviraston hallinnoima valtion tieverkko (n. 78 000 km 
maantietä)10 siirrettäisiin yhtiöön vuoden 2018 alusta.11 Yhtiölle siir-
rettäisiin väyläpalvelujen tuottamisessa tarvittava väyläomaisuus ja 
muu omaisuus. Tieverkon valmiiden väylärakenteiden arvo on noin 
14 miljardia euroa ja keskeneräisten väylärakenteiden arvo noin 250 
miljoonaa. Yhtiölle ei siirrettäisi maapohjia, vaan ne jäisivät valtiolle.

 10 Uusia rahoitusmalleja kehitettäessä kiinnostavaa on myös pohtia, olisiko mennei-
syydestä jotain opittavaa. Muinaisia roomalaisia on kiitetty pitkäikäisten teiden 
rakentamisesta. Roomalaiset rakensivat imperiumin kaikkiin osiin ulottuvan 
78 000 km:n tieverkon. Sen pituus oli täsmälleen sama kuin Suomen yleisten 
teiden verkon nykyinen pituus. Roomassa tieverkon pääasiallinen tarkoitus oli 
strateginen: tiet mahdollistivat roomalaisten sotajoukkojen nopean liikkumisen. 
Teidenrakentajilla on varmaankin ollut käytössään myös sellaisia rahoitusmalle-
ja, joita nykyinen oikeusjärjestyksemme ei hyväksy – ennen kaikkea orjat. Esko 
Linna kangas, Liikenneinfran rahoitusmahdollisuudet oikeudellisesta näkökul-
masta, Etelä-Suomen liikenneseminaari 2005 sekä sama, Julkisen ja yksityisen 
kumppanuus liikenneväylien rahoituksessa oikeudellisesta näkökulmasta, Liiken-
ne 2/2006 s. 18–23.

 11 Rataverkon ja vesiväyläverkon osalta jatkettaisiin erillisselvitystä tavoitteena nii-
den siirtäminen yhtiölle vuoden 2019 alusta. Lentoasemaverkoston ylläpidos-
ta Suomessa huolehtii valtion omistama julkinen osakeyhtiö Finavia Oyj. Se 
muodostettiin vuonna 2010, kun valtion liikelaitoksena toiminut Ilmailulaitos 
yhtiöitettiin.
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Yhtiön tulisi kyetä tulorahoituksellaan ja muuta rahoitusta hyö-
dyntäen vastaamaan tieverkon kunnossapidosta, korjauksista ja 
kehittämisinvestoinneista asiakastarpeita vastaavasti. Yhtiöllä olisi 
investointikykyä vastata uusiin kehittämistarpeisiin muuta rahoitus-
ta hyödyntäen.

Liikenneverkkoyhtiön tieverkon väyläpalvelujen tuottamisen kus-
tannuksiksi on arvioitu noin 1,3 miljardia euroa. Tätä sama sum-
ma olisi kerättävä maksuina. Lisäksi asiakkaiden maksettavaksi tulisi 
arvonlisävero (24 %), joten arvonlisäveroineen määrä olisi noin 1,6 
miljardia euroa. Budjettineutraalisuuden toteuttamiseksi liikenteen 
veroja alennettaisiin 1,6 miljardin euron edestä seuraavasti: a) auto-
vero, määrältään noin 853 miljoonaa euroa, poistettaisiin kokonaan, 
b) polttoaineveroa alennettaisiin EU-sääntelyn mahdollistaman noin 
200 miljoonan euron alennusvaran verran ja c) ajoneuvoveron perus-
veroa alennettaisiin noin 547 miljoonaa euroa, jolloin veroa jäisi noin 
235 miljoonaa euroa. Vastaavat osuudet poistuisivat budjetin meno-
puolelta.

Kun asiakasmaksut käytännössä määräytyisivät ainakin aluksi samoilla 
perusteilla kuin nykyisessä ajoneuvoverossa, muutoksen seurauksena pai-
nopiste ainakin välivaiheessa siirtyisi ajoneuvon käyttöönottovaiheesta 
ja käyttövaiheesta ajoneuvon käytettävissäolovaiheeseen. Voidaan kysyä, 
miksi ei tehtäisi niin, että polttoaineveroa ei alennettaisi lainkaan mutta 
ajoneuvovero poistettaisiin kokonaan. Silloin järjestelmä vaikuttaisi sel-
keämmältä, kun siinä olisivat vain liikenneverkkoyhtiölle suoritettavat 
asiakasmaksut ja valtiolle maksettava polttoainevero.

Asiakasmaksut perittäisiin yksityisyydensuojan vaarantumatta.  Yhtiön 
tarjoamien vähittäisasiakkaan maksujen tulisi olla aikaan perustu-
via, ja tukkutasolla ne voisivat olla myös kilometripohjaisia. Yhtiön 
perimät aikaan perustuvat maksut eivät saisi edellyttää kuluttajan tai 
ajoneuvon paikantamista. Yhtiön perimien asiakasmaksujen tulisi 
kokonaisuutena olla kustannussuuntautuneita ja sisältää kohtuulli-
nen tuotto. Ulkomaisilta vastaavilta ajoneuvoilta perittäisiin samoin 
perustein asiakasmaksua.

Yhtiö voisi lisäksi tarjota aika- tai kilometripohjaiseen tukkuhintaan 
perustuvia ratkaisuja palveluoperaattoreille. Kilometripohjainen tuk-
kuhinnoittelu voitaisiin ottaa aikaperusteisen rinnalla käyttöön sitten, 
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kun palvelumarkkinoilla on todettu olevan riittävästi kilpailtua tarjontaa 
vähittäisasiakkaille. Vähittäismaksujärjestelmien toteuttamistapojen oli-
si oltava tällöin riittävän edullisia, tietoturvallisia ja yksityisyydensuojan 
huomioivia.

Palveluoperaattoreiden tarjoamat kilometripohjaiset, paikannusta 
edellyttävät ratkaisut voisivat sisältää myös ajokäyttäytymiseen liittyviä tai 
vastaavia ominaisuuksia. Kilometripohjainen ajoneuvon paikantamiseen 
perustuva palvelu vaatisi aina kuluttajan suostumuksen. Jos palveluope-
raattori tarjoaisi kuluttajalle kilometripohjaista tai vastaavaa asiakasmak-
suvaihtoehtoa, joka edellyttää kuluttajan ajoneuvon paikantamista, sen 
tulisi tarjota myös aikaan perustuva maksuvaihtoehto. Vähittäisasiakkaal-
la tulisi olla mahdollisuus suorittaa maksu joko etu- tai jälkikäteen lasku-
tuskausittain. Aikaan perustuvien ja kilometripohjaisten asiakasmaksujen 
tulisi sisältää päästöporrastettu hinnoitteluelementti.

Kuorma-autoille asetettaisiin ainoastaan aikaan perustuvat asiakasmak-
sut, jotka vastaavat kokonaismäärältään ajoneuvoveron käyttövoimaveron 
alentamisvaraa. Ulkomaisilta vastaavilta ajoneuvoilta perittäisiin vastaa-
van suuruista asiakasmaksua.

Yhtiölle asetettaisiin lain nojalla kannustimet (esim. investointi-, laa-
tu-, tehostamis-, ympäristö- ja turvallisuuskannustin), jotka ohjaisivat 
yhtiön toimintaa yhteiskunnan kannalta haluttuun suuntaan. Yhtiön 
toimintaa säätelevässä laissa ja sen nojalla annettavissa viranomaismää-
räyksissä määriteltäisiin liikenneverkon palvelutaso, jonka toteutumista 
viranomainen valvoo.

Yhtiön pitkäjänteisen investointisuunnitelman tulisi pohjautua halli-
tuksen eduskunnalle antamaan liikenneverkkojen palvelutasoa koskevaan 
selontekoon. Lisäksi yhtiö saattaisi investointisuunnitelmansa tilanteen 
säännöllisesti hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle käsi-
teltäväksi. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaisi yhtiön omistaja-
ohjauksesta.

Yhtiötä perustettaessa mahdollistettaisiin, että kunnat voisivat ostaa 
maksupalvelua yhtiöltä, sekä siten periä halutessaan maksua katuverk-
konsa käytöstä erikseen päätettävällä tavalla. Lisäksi yhtiö osallistuisi 
alueellisten ja suurten kaupunkiseutujen yhteiskunnallisesti merkittävien 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen.

Erikseen päätettävällä tavalla voitaisiin suunnata julkista tukea uusien 
ajoneuvojen hankintaan tai vastaavin tuin voitaisiin edesauttaa autokan-
nan uusiutumista energia- ja ilmastostrategian periaatteiden mukaisesti 
kehysvalmistelun yhteydessä.
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7.2 Liikenneverkkoyhtiön 
asiakasmaksut

7.2.1 Kustannussuuntautunut hinnoittelu

Liikenneverkkoyhtiö ei toimisi kilpailutilanteessa, koska ei ole talou-
dellisesti järkevää rakentaa toista maantieverkkoa. Näin ollen yhtiö 
saisi tällaisessa tilanteessa hinnoitteluvallan, ellei sen toimintaa säädel-
täisi riittävästi. Yhtiön hinnoittelua koskevassa sääntelyssä tasapaino-
tetaan yhtiön yhteiskunnallinen ohjaus sekä yhtiön liiketaloudelliset 
intressit. Pääsääntönä on, että yhtiö voi periä maksuina kustannus-
suuntautuneen hinnan sekä kohtuullisen tuoton, mikä mahdollistaa 
myös investointien tekemisen.

Kohtuullisen tuoton sisältävä kustannussuuntautunut hinnoittelu 
sisältäen kohtuullisen tuoton ohjaa yleisesti yhtiön toimintaa siten, 
että yhtiö ei voi mielivaltaisesti hyödyntää monopoliasemaansa nos-
tamalla hintoja korkealle. Kustannussuuntautunut hinnoittelu mer-
kitsee, että yhtiön hinnoittelun on oltava suhteutettu liikenneverkon 
ylläpidosta ja investoinneista aiheutuviin kustannuksiin. Käyttäjille 
kustannussuuntautuneen hinnoittelun vaatimus merkitsee paitsi sitä, 
että hinnat eivät voi nousta kohtuuttoman korkealle, myös sitä, että 
maksuilla rahoitetaan tieverkon ylläpito ja kehittämisinvestointeja. 
Valvovan viranomaisen tehtävänä olisi valvoa yhtiön hinnoittelua ja 
kannustaa yhtiötä mm. alentamaan kustannuksia ja huolehtimaan 
samalla palvelutason riittävästä toteutumisesta. Viranomainen valvoisi 
myös yhtiön kohtuullista tuottoprosenttia. Yhtiö ei voisi siten nostaa 
tuottoa korkeammalle kuin valvova viranomainen on määritellyt.

Hinnoittelua koskevia kysymyksiä on hankkeen valmistelun 
yhteydessä tarkasteltu useista näkökulmista. Ensiksikin on pohdit-
tu sitä, miten hinnoittelua säädellään kokonaisuutena. Toisekseen 
on pohdittu, kuinka liikenneverkkoyhtiön hinnoittelusta säädetään 
yksityiskohtaisemmin: tulisiko hinnoittelun olla aikaan perustuvaan 
maksumalliin pohjautuva vai kilometriperusteinen maksu? Kolman-
neksi kilometriperusteista hinnoittelua on tarkasteltu seuraavien 
vaihtoehtojen kautta: 1) tasahinnoittelu, 2) palvelutasoperusteinen 
hinnoittelu, 3) alueellisesti porrastettu hinnoittelu ja 4) ympäristö-
päästöjen mukaan porrastettu hinnoittelu. Lisäksi on mahdollista, 
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että maksuja tasattaisiin esimerkiksi ruuhkaisuuden mukaan niin, 
että hinnat olisivat korkeammat ruuhkaisina hetkinä ja alhaisemmat 
hiljaisina ajankohtina. Lisäksi liikenneverkkoyhtiön hinnoitteluperi-
aatteet olisivat erilaiset vähittäisasiakkaille ja palveluoperaattoreille, 
jotka myyvät tienkäyttöoikeutta edelleen vähittäisasiakkaille. Yhtiön 
hinnoittelu koskisi maanteitä.

7.2.2 Kilometriperusteinen vai kiinteä 
hinnoittelu

Kilometriperusteisen hinnoittelun taustoja ja tavoitteita on selvitetty 
paljon. Selvityksissä tuodaan esille kilometriperusteisen eli käyttöön 
perustuvan hinnoittelun edut suhteessa aikaan perustuvaan, kiinteään 
maksumalliin (esim. kuukausi- tai vuosimaksu). Kilometriperusteisen 
maksun hyötynä on, että se perustuu aidosti käyttöön. Käyttöperus-
teiset maksut toteuttavat sitä tarkoitusta, että palvelun käyttäjä mak-
saa vain siitä, mitä palveluja hän käyttää, ja vain sen verran kuin hän 
niitä käyttää.

Kiinteät maksut (päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosimaksut) eivät 
perustu samaan tapaan palvelun käyttöön, jolloin käyttäjä ei voi 
samalla tavoin omilla valinnoillaan vaikuttaa palvelun hintaan. Käyt-
töön perustuvat maksut huomioidaan esimerkiksi aikaan perustuvia 
maksuja paremmin osana matkasta aiheutuvia kustannuksia, kun 
pohditaan valintaa vaikkapa julkisten liikennevälineiden tai oman 
ajoneuvon käyttämisen välillä. Kiinteää vuosimaksua ei samaan 
tapaan mielletä osaksi yksittäisestä matkasta aiheutuvia kustannuksia.

Kiinteässä aikaan perustuvassa maksussa ei huomioida ajomääräs-
sä olevia eroja samalla tavalla kuin käyttöön perustuvassa maksussa. 
Kaikki maksavat samansuuruista vuosimaksua, vaikka yksi tienkäyt-
täjä voi ajaa hyvin vähän ja toinen hyvin paljon. Kiinteät maksut 
kohdistuvat ennemminkin tienkäytön mahdollisuuteen, ei niinkään 
tienkäyttöön. Sen sijaan kilometriperusteinen maksu otetaan huo-
mioon ajoneuvon käyttöä koskevia valintoja tehtäessä. Liikenneverk-
koyhtiön kannalta aikaan perustuva kiinteä maksu on siinä mielessä 
hankala, että liikennesuoritteiden lisääntyminen yhtiön tieverkolla 
lisää yhtiön kustannuksia, mutta ei tuloja.
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Näin ollen käyttöön perustuvalla maksumallilla saavutettavissa 
olevia tavoitteita ei saavuteta kiinteällä maksumallilla, jolla ei olisi 
samanlaista vaikutusta henkilöiden liikkumiseen. Kilometriperustei-
nen hinnoittelu merkitsee, että käyttäjä maksaa siitä ajomäärästä, jon-
ka hän ajaa. Kilometriperusteinen hinnoittelu mahdollistaa sen, että 
käyttäjä voi omilla valinnoillaan paremmin vaikuttaa siihen, kuinka 
paljon kustannuksia ajoneuvolla ajamisesta aiheutuu. Toisin sanoen 
kustannukset eivät kohdistu ajoneuvon hankintaan, omistamiseen ja 
vuosimaksuihin vaan siihen, kuinka paljon ajoneuvolla ajetaan. Käyt-
täjä siis voi esimerkiksi omien valintojensa kautta vähentää itselleen 
eri vuosina tai muina ajanjaksoina ajamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia. Jos ei aja paljon, myös kustannukset alenevat. Jos ajaa enemmän, 
myös kustannukset nousevat.

Kiinteän hinnoittelun etuna verrattuna kilometriperusteiseen hin-
noitteluun on se, että kiinteä hinnoittelu – toisin kuin kilometripe-
rusteinen hinnoittelu – ei edellytä ajoneuvon paikantamista. Toisaalta 
ajoneuvon paikantaminen ei edellytä, että palveluoperaattori seuraisi 
yksittäistä käyttäjää tai saisi käyttää ajoneuvon tarkkoja paikannustie-
toja ilman käyttäjän suostumusta. Kilometriperusteinen hinnoittelu 
voidaan toteuttaa siten, että käyttäjien tietosuoja ja tietoturva eivät 
vaarannu. Lainsäädännöllä voidaan varmistaa, että liikenneverkko-
yhtiön ja palveluoperaattoreiden on huolehdittava omassa toimin-
nassaan käyttäjien yksityisyyden suojasta. Palveluoperaattorit voivat 
myös kilpailla sillä, millä niistä on käytössään tietoturvallisimmat 
järjestelmät.

Käyttöön perustuvat maksut mahdollistavat myös palveluope-
raattorikerroksen syntymisen: palveluoperaattorit eivät voi samaan 
tapaan paketoida aikaan perustuvia maksuja omiin palveluihinsa, 
koska maksu ei perustu siihen, kuinka paljon palvelua käytetään. Jos 
yhtiö perisi vain aikaan perustuvia maksuja, palveluoperaattoreiden 
palvelutarjontaan ei todennäköisesti tulisi samaan tapaan variaatiota, 
koska kiinteät maksut ovat kaikille käyttäjille käytännössä samanhin-
taiset ajomäärästä riippumatta.

Sen sijaan käyttöön perustuvan maksun palveluoperaattorit voi-
vat muuntaa vaikkapa viikko-, kuukausi- ja vuosimaksuiksi. Tätä voi 
verrata esimerkiksi telesektorilla Suomessa yleisesti käytössä olevaan 
käytöstä riippumattomaan flat rate -hinnoitteluun. Siinä kuluttajil-
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le tarjotaan esimerkiksi puhelin- tai laajakaistayhteyttä tasahinnalla, 
joka on riippumaton palvelun käytöstä. Palveluoperaattori maksaisi 
tässä tapauksessa liikenneverkkoyhtiölle käytön eli kilometrimäärien 
mukaan, mutta suhteessa kuluttajaan operaattori voi halutessaan tar-
jota myös aikaan perustuvaa maksupakettia, jossa palvelu olisi hinnoi-
teltu tasahintaiseksi. Kuluttajalle voi syntyä aikaan perustuva maksu 
siitä huolimatta, että liikenneverkkoyhtiön ja palveluoperaattoreiden 
välillä laskutusperusteena on kilometripohjainen hinta.

Edellä mainituin perustein katsotaan, että yhtiö aloittaisi toimin-
tansa aikaan perustuvalla kiinteällä maksulla vuoden 2018 alussa. 
Maksujen perimisessä yhtiö hyödyntäisi olemassa olevaa Trafin ajo-
neuvoverorekisterin keruujärjestelmää. Tämä on kustannuksiltaan 
kevyt aloitusmalli, sillä järjestelmä on jo olemassa eikä sen muokkaa-
minen liikenneverkkoyhtiön asiakasmaksujen keräämisjärjestelmäksi 
olisi merkittävä kustannuserä. Tämä maksujärjestelmä ei myöskään 
edellytä ajoneuvojen paikantamista. Yhtiön hinnoittelu perustuisi 
alkuvaiheessa aikaan sekä vähittäisasiakkaille että palveluoperaatto-
reille. Yhtiö voi ottaa käyttöön kilometripohjaisen tukkuhinnoittelun 
aikaperusteisen hinnoittelun rinnalla sitten, kun palvelumarkkinoilla 
on todettu olevan riittävästi kilpailtua tarjontaa vähittäisasiakkaille.

7.2.3 Kilometriperusteisen hinnoittelun 
vaihtoehdot

7.2.3.1 Palvelutasoperusteinen hinnoittelu

Palvelutasoperusteinen hinnoittelu tarkoittaisi, että alemman tie-
verkon hinnoittelu olisi edullisempaa kuin ylemmän tieverkon 
hinnoittelu. Palvelutasoperusteinen hinnoittelu pohjautuu siihen 
näkemykseen, että palvelutaso (palvelun laatu) on ylemmällä tiever-
kolla korkeampi kuin alemmalla tieverkolla, jolloin voitaisiin pitää 
perusteltuna, että ylemmän tieverkon käyttö on alemman tieverkon 
käyttöä kalliimpaa.

Tämä malli edellyttäisi teiden tarkkaa luokittelua esimerkiksi kah-
desta neljään tieluokkaan, joiden mukaisesti teiden käyttöoikeuden 
hinnoittelu määräytyisi. Seuraavassa käytetään havainnollisuuden 
vuoksi kahta luokkaa: ylempi tieverkko ja alempi tieverkko. 
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Palvelutasoperusteinen hinnoittelu edellyttäisi, että tienkäyttäjä 
olisi tietoinen siitä, mihin luokkaan kuuluvalla tiellä hän kulloinkin 
ajaa. Tämä voitaisiin ratkaista esimerkiksi siten, että käyttäjä voi reaa-
liaikaisesti katsoa esimerkiksi puhelimen välityksellä, mihin maksu-
luokkaan tie kuuluu. Toinen vaihtoehto on, että kaikilla tieverkoilla 
on perinnäiseen tapaan kyltti, joka ilmaisee, mihin maksuluokkaan 
tie kuuluu. Käyttäjän kannalta tärkeää on, että tieto teiden maksu-
luokista olisi helposti saatavissa, jotta hän voi ennakoida tienkäytöstä 
aiheutuvan maksukertymän.

Palvelutasoon perustuvan hinnoittelumallin ongelmana on se, 
että liikenne ohjautuu alemmalle tieverkolle, mikä ei ole liikenne-
järjestelmän toimivuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Liikenteen 
ohjautuvuuden vaikutus riippuu kuitenkin siitä, kuinka merkittävä 
hintaero alemman tieverkon ja ylemmän tieverkon hinnoittelussa 
on. Lisäksi ohjautuvuuteen vaikuttaa palvelutaso. Jos palvelutasojen 
ero on kovin merkittävä, liikenne ei välttämättä ohjaudu alemmalle 
tieverkolle. 

Palvelutasoperusteinen hinnoittelu aiheuttaa haja-asutusalueilla 
ongelmaksi sen, että vaihtoehtoista reittiä ei usein ole saatavilla; on 
pakko ajaa tiettyä reittiä.

Palvelutasoperusteisen hinnoittelun haasteena on myös se, että 
saatu palvelutaso voi asiakkaan näkökulmasta vaihdella esimerkik-
si sen mukaan, ajetaanko tieverkolla ruuhka-aikana vai hiljaisena 
aikana. Saatu palvelutaso ei siis riipu yksinomaan siitä, kuuluuko tie 
ylempään vai alempaan tieverkkoluokkaan, vaan myös siitä, kuin-
ka ruuhkainen ylemmän tai alemman tieverkon tie on. Parempaan 
palvelutasoluokkaan kuuluvalta tieltä saatu palvelutaso voi olla reaa-
liaikaisesti ruuhka-aikoina heikompi kuin alempaan palvelutasoon 
kuuluvan tien palvelutaso. Näin asiakaskokemus ei riipu yksinomaan 
siitä, kuinka hyväkuntoinen tie on kyseessä, jolloin tienkäyttäjä voi 
pitää kohtuuttomana ylemmän tieverkon korkeita maksuja esimer-
kiksi niinä ajankohtina, jolloin liikenne takkuaa. Toisaalta tienkäyt-
tömaksun ja korkeamman maksun ohjausvaikutus on nimenomaan 
se, että tienkäyttö vähenee ja liikenteestä tulee sujuvaa. Korkeammat 
maksut siis merkitsevät myös sujuvampaa liikennettä, mikä parantaa 
tienkäyttäjän saamaa palvelukokemusta.
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Palvelutasoperusteisen hinnoittelun ongelmana on myös se, että 
käytännössä suurin osa ajosuoritteesta kertyy ruuhkaisilla ylemmän 
tieverkon väylillä, joilla on paljon tienkäyttäjiä. Vaikka ylemmän tie-
verkon ylläpitokustannukset olisivat alempaa verkkoa korkeammat, 
niin ylemmällä tieverkolla on myös enemmän käyttäjiä, jolloin käyt-
täjäkohtaiset kustannukset ovat alhaisemmat kuin alemmalla tiever-
kolla.

Vastaavasti alemman tieverkon ylläpitokustannukset voivat olla 
kokonaisuutena arvioiden alhaisemmat kuin ylemmällä tieverkol-
la, mutta vähäisten käyttäjämäärien vuoksi verkosta saatava tulo on 
käyttäjämäärään suhteutettuna alhaisempi kuin ylemmältä tieverkolta 
saatu tulo. Siten ylläpitokustannusten kautta tarkasteltuna alemman 
tieverkon ylläpito käyttäjämäärään suhteutettuna aiheuttaisi liiken-
neverkkoyhtiölle suuremman kustannuserän ja yhtiön näkökulmasta 
edellyttäisi silloin korkeampaa hinnoittelua, koska hintoja alentamalla 
ei todennäköisesti saada vähäisen asukasmäärän vuoksi verkon käyttö-
määrää kasvatettua niin merkittävästi, että hinnoittelun alentamisella 
voitaisiin lisätä verkon käyttöä.

Toisaalta vähemmän liikennöidyillä teillä ajaminen aiheuttaa hai-
tallisia ulkoisvaikutuksia vähemmän kuin ruuhkaisilla pääväylillä aja-
minen. Tällöin voidaan ajatella, että hinnoittelussa olisi huomioitava 
se, että ruuhkaisilla seuduilla tienkäyttäjä aiheuttaa muille enemmän 
negatiivisia ulkoisvaikutuksia (melu, saasteet, ruuhka) kuin alemmalla 
tieverkolla ajava. Näin ollen kustannuksissa tulisi voida huomioida 
myös muut seikat kuin ainoastaan se, kuinka paljon tieverkon käyttö 
aiheuttaa ylläpito- ja investointikustannuksia liikenneverkkoyhtiöl-
le. Tällöin ruuhkaisten seutujen tieverkon käytöstä voitaisiin periä 
korkeampaa maksua kuin hiljaisempien seutujen tieverkon käytöstä. 
Myös liikenneverkkoyhtiön näkökulmasta voitaisiin ruuhkaisten seu-
tujen maksuja nostamalla tasata liikenteen määrää eri ajankohtina, 
mikä vähentäisi liikenneverkkoyhtiön investointitarvetta tieverkkoon.

Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että palvelutasoperusteiseen 
hinnoitteluun sisältyy useita haasteita, jotka kohdistuvat mm. verkon 
ylläpitokustannusten kohdentumiseen, käyttäjien saamaan todelliseen 
palvelutasoon, tienkäytön aiheuttamiin ulkoisvaikutuksiin ja niiden 
merkitykseen yhtiön hinnoittelussa sekä hinnoittelun selkeyteen ja 
hinnoittelusta ilmoittamiseen. Liikenneverkkoyhtiön näkökulmas-
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ta ensisijainen tavoite on saada verkon ylläpidosta ja kehittämises-
tä aiheutuvat kustannukset katettua. Kustannusten kohdentaminen 
erilaisilla jaotuksilla (tiekohtainen, alueellinen) on yhtiön kannalta 
toissijainen tavoite. 

7.2.3.2 Alueellisesti vaihtuva hinnoittelu 
(vyöhykehinnoittelu)

Yhtenä vaihtoehtona olisi myös, että hinnoittelu vaihtelisi siten, että 
haja-asutusalueilla maksut olisivat alhaisemmat kuin tiheämmin asu-
tuilla alueilla. Tarkoituksena olisi ohjata liikkumista siten, että tiheästi 
asutuilla alueilla maksut olisivat korkeammat kuin harvaan asutuilla 
seuduilla, koska tiheästi asutuilla alueilla ajamisesta aiheutuu enem-
män negatiivisia ulkoisvaikutuksia (melu, päästöt, ruuhkat). Lisäk-
si tiheästi asutuilla alueilla on enemmän vaihtoehtoja käyttää myös 
esimerkiksi joukkoliikennettä, jolloin oman ajoneuvon käytölle on 
runsaammin vaihtoehtoja kuin haja-asutusalueilla. Erona palvelutaso-
perusteiseen hinnoitteluun alueellisesti muuttuvassa hinnoittelussa 
olisi se, että hinnat vaihtelisivat esimerkiksi asukastiheyden mukaan 
– ei sen mukaan, mihin tieluokkaan kuuluvasta tiestä olisi kysymys.

Alueellinen hinnoittelu on ongelmallinen sekä ihmisten yhden-
vertaisuuden että liikenneverkkoyhtiön toiminnan näkökulmasta. 
Alueellinen hinnoittelu ei pohjautuisi palvelutasoon, jolloin liiken-
neverkkoyhtiön näkökulmasta ei ole perusteita sille, että maksut olisi-
vat tiheämmin asutuilla alueilla korkeammat kuin haja-asutusalueilla. 
Toisin sanoen yhtiö perisi korkeampaa maksua kaikilta tiheästi asutun 
alueen teiltä riippumatta siitä, onko kyseessä ylemmän vai alemman 
tieverkon tie. Alueellisesti porrastettu hinnoittelu ei näin olisi oikea-
suhtainen saatuun palvelutasoon nähden eikä myöskään perustuisi 
kustannussuuntautuneen hinnoittelun periaatteeseen. Tiheämmin 
asuttujen alueiden kustannusvaikutukset eivät tällöin olisi yhtiölle 
välttämättä korkeammat kuin haja-asutusalueilla käytetyn hinnoitte-
lun kustannusvaikutukset. Alueellinen hinnoittelu siis ei olisi yhtiön 
näkökulmasta tarkoituksenmukainen vaihtoehto.

Alueellinen hinnoittelumalli edellyttäisi pohdintaa siitä, mitkä 
 alueet ovat tiheästi asuttuja ja mitkä vastaavasti harvaan asuttuja. 
Lisäksi se niin kuin palvelutasoperusteinenkin hinnoittelu edellyttäi-
si tienkäyttäjille tarkkaa viestintää siitä, miten hinnat vaihtelevat eri 
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alueilla. Alueellinen hinnoittelumalli myös nostaisi tienkäyttökustan-
nuksia erityisesti tiheään asutuilla työssäkäyntialueilla.

7.2.3.3 Tasahinnoittelu

Tasahinnoittelumallissa liikenneverkkoyhtiön hinnoittelu olisi saman-
suuruinen riippumatta siitä, mihin palvelutasoluokkaan kuuluvalla 
tiellä ajetaan. Mallin etuna on, että se on selkeä ja helppo ymmärtää. 
Malli olisi selkeä myös palveluoperaattoreille, jotka myyvät liikenne-
verkkoyhtiön tienkäyttömaksua edelleen kuluttaja-asiakkaille. Palve-
luoperaattorin on helppo muodostaa yksinkertaisesta maksumallista 
omia palveluja, kun maksu ei koostu monista osista tai hintakompo-
nenteista. Malli ei myöskään edellyttäisi erillisiä tienvarsikylttejä tai 
muuta tiedottamista kulloinkin voimassa olevasta maksusta, jonka 
mukaisesti tiet luokiteltaisiin ja hinnoiteltaisiin.

Mallin heikkoutena on se, että siinä ei oteta huomioon erilaista 
palvelutasoa eri tieverkoilla. On selvää, että esimerkiksi yhdystie on 
palvelutasoltaan heikompi kuin esimerkiksi monikaistainen valtatie. 
Toisaalta asiakkaan kokemaan palvelutasoon vaikuttaa tien kunnon 
ohella myös esimerkiksi tien ruuhkaisuus. Palvelutasoon vaikuttavat 
siten monet tekijät, ja hinnoittelussa kaikkein tekijöiden huomioi-
minen yhteismitallisesti on hankalaa. Tasahinnoittelumalli mahdol-
listaa sen, että vaikka alemman tieverkon käyttäjä ei saa vastaavaa 
palvelutasoa kuin ylemmän tieverkon käyttäjä suhteessa esimerkiksi 
ohituskaistojen määrään, niin vähempiliikenteisillä seuduilla alem-
man tieverkon käyttäjä välttyy ruuhkilta useammin kuin ylemmän 
tieverkon käyttäjä ruuhkaisilla kaupunkiseuduilla.

Yhtiölle asetettavalla sääntelyllä, laatukannustimella ja palvelutasoa 
koskevalla sääntelyllä varmistetaan myös se, että koko maassa on kat-
tava ja asiakkaiden tarpeita vastaava tieverkko. Näin esimerkiksi alem-
man tieverkon laatu on riittävällä tasolla suhteessa käyttäjämäärään. 
Samoin ylemmän tieverkon laatu on riittävä suhteessa käyttäjämää-
rään sekä muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat verkon palvelutason 
määräytymiseen. Tieverkon laadun määrittelemisessä olennaisinta ei 
siten ole se, onko kyseessä ylemmän tieverkon monikaistainen valtatie 
vai hiljaisen seudun alemman tieverkon luokkaan kuuluva tie, jos 
palvelutaso kulloinkin on riittävää siihen tarpeeseen ja laatuun, jota 
tieverkolta odotetaan. Palvelutaso on tarpeeseen nähden riittävä riip-
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pumatta siitä, millaisella verkolla käyttäjä kulloinkin ajaa. Voidaankin 
katsoa, että tieverkon hinnoittelu voi olla tasahintaan pohjautuvaa 
riippumatta siitä, mihin luokkaan kuuluvalla verkolla kulloinkin aje-
taan.

Toisaalta tasahinnoittelumalli ei ottaisi huomioon ajamisesta 
aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Tienkäyttömaksu olisi samansuuruinen 
riippumatta siitä, ajetaanko suuripäästöisellä vai vähäpäästöisellä ajo-
neuvolla. Kilometriperusteinen hinnoittelu on kuitenkin jo itsessään 
ympäristöohjaava, koska se kohdistuu tienkäyttöön. Siitä huolimatta 
jos ajomäärä on sama, suuripäästöisen ajoneuvon aiheuttamat ulkois-
vaikutukset (päästöt) ovat kuitenkin haitallisempia yhteiskunnalle 
kuin vähäpäästöisen ajoneuvon aiheuttamat. 

7.2.3.4 Ympäristöpäästöjen mukaan porrastettu 
hinnoittelu

Ympäristöpäästöjen (hiilidioksidipäästöjen) mukaan porrastetulla 
hinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua, jossa vähäpäästöisen ajo-
neuvon aikaan perustuva vuosi- tai kuukausimaksu taikka myöhem-
mässä vaiheessa vaihtoehtoisesti kilometrihinta on alhaisempi kuin 
ajoneuvon, jonka ympäristöpäästöt ovat suuremmat. Mallin etuna 
on se, että se ottaa ympäristöpäästöt paremmin huomioon. Aikaan 
perustuvassa maksussa ajoneuvon päästöjen mukainen hintaporrastus 
on ainoa tapa ohjata liikkumista vähäpäästöiseen suuntaan. Kilomet-
riperusteinen hinnoittelu on jo itsessään ympäristöohjaava, kun tien-
käytöstä maksetaan nimenomaisesti käytön eli ajomäärän mukaan. 
Tällöinkin ympäristöpäästöjen mukaan porrastetulla hinnoittelulla 
voidaan ohjata hinnoittelua vielä voimakkaammin ympäristöystäväl-
lisiin ratkaisuihin.

Ympäristöpäästöjen mukaan porrastettu hinnoittelu jättää käyt-
täjälle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palvelun hintaan. Pal-
jon ajava voi vaikuttaa palvelun hintaan ajamalla vähäpäästöisellä 
ajoneuvolla; tienkäyttäjä voi näin alentaa hänelle tieverkon käytöstä 
aiheutuvia kustannuksia. Yhdistettynä ajoneuvon hankintaa koske-
van verotuksen uudistukseen päästöperusteinen hinnoittelu ohjai-
si käyttäjiä hankkimaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja vähentämään 
suuripäästöisillä ajoneuvoilla ajamista. Ympäristöpäästöjen mukaan 
porrastettu hinnoittelu siis mahdollistaa sen, että myös paljon ajavat 
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voivat vaikuttaa ajoneuvon aiheuttamien ympäristöpäästöjen kautta 
siihen, kuinka paljon he tienkäytöstä maksavat.

Ympäristöperusteinen hinnoittelu toteuttaisi Suomelle asetettuja 
päästötavoitteita. Päästöpohjainen hinnoittelu siis tukee yhteiskun-
nallisia tavoitteita. Liikenneverkkoyhtiön näkökulmasta ympäristö-
päästöt huomioivalla hinnoittelulla on merkitystä siinä tapauksessa, 
että yhtiölle asetetaan esimerkiksi ympäristökannustin, jossa huomi-
oidaan Suomelle asetetut päästötavoitteet.

Ympäristöpäästöjen mukaan porrastettu hinnoittelu edellyttää, 
että ajoneuvon aiheuttamat ympäristöpäästöt ovat tiedossa. Jo nykyi-
sin sekä autovero että ajoneuvovero ovat ympäristöohjaavia, joten on 
perusteltua, että myös tienkäyttömaksussa huomioidaan ajoneuvon 
aiheuttamat päästöt. Pitkällä aikavälillä on todennäköistä, että hin-
noitteluporrastus lievenee, koska vähäpäästöisten ajoneuvojen määrä 
kasvaa. Pitkällä aikavälillä ympäristöpäästöjen vaikutus yhtiön hin-
noittelussa tulee vähenemään ja lähestytään tasahintaa, ellei ympäris-
töpäästöjä koskevaa porrastusta vastaavasti jyrkennetä.

Lähtökohtaisesti on tavoiteltavaa, että liikenneverkkoyhtiön mak-
sut heijastavat tarjotun palvelun tuotantokustannuksia. Yhtiölle 
voidaan asettaa erillinen ympäristökannustin, jolloin sillä on talou-
dellinen kannustin asettaa asiakasmaksunsa hiilidioksidipäästöjen 
mukaan, ja sitä kautta ympäristöperusteisella hinnoittelulla on suora 
yhteys tarjotun palvelun yhtiölle aiheuttamiin kustannuksiin. Välttä-
mätöntä ehdoton kustannusvastaavuus tosin ei yhtiön hinnoittelussa 
ole. Esimerkiksi professori Olli Mäenpää katsoo lausunnossaan, että 
liikenneverkkoyhtiön perimät asiakasmaksut tulee joka tapauksessa 
varsin yksiselitteisesti katsoa maksuiksi, koska niitä perisi muu kuin 
viranomainen, ja olisi sen vuoksi epäjohdonmukaista ja säännöksen 
sanamuodon vastaista soveltaa maksuihin nimenomaan valtion viran-
omaisten maksuja koskevaa perustuslain säännöstä. Mäenpää edelleen 
katsoo, että valtionyhtiö ei myöskään voi periä itselleen valtion veroa.

Ylipäänsä maksujen ja verojen väliseen rajanvetoon liittyy monitul-
kintaisuutta. Vakiintunut veron määritelmä perustuslakia koskevassa 
hallituksen esityksessä (HE 1/1998 vp) kuuluu: ”Vero on rahasuo-
ritus, joka ei ole korvaus tai vastike julkisen vallan maksuvelvolli-
selle antamista eduista tai palveluista. Vero on rahasuoritus, jolle on 
ominaista valtion menojen rahoittaminen.” Yhtiön maksuissa ei ole 
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kyse viranomaisen perimästä maksusta eikä julkisen vallan antamis-
ta palveluista. Maksut kerää ja palvelut tarjoaa yhtiö. Yhtiömallissa 
rahasuorituksilla ei myöskään rahoiteta valtion menoja vaan yhtiön 
menoja. Edellä todetun perusteella voidaan päätellä, että riippumatta 
yhtiön perimien maksujen kustannussuuntautuneisuudesta kyseessä 
ei voi olla vero.

Esimerkiksi ennen Yle-veron käyttöönottoa Yleisradio Oy:n julki-
sen palvelun rahoitusta varten kerätyn televisiomaksun suuruus vah-
vistettiin valtioneuvoston asetuksella eikä niistä säädetty lailla, kuten 
verojen tapauksessa on aina tehtävä. Televisiomaksun maksaminen 
perustui televisiolaitteen omistamiseen.

7.2.3.5 Yhteenveto

Liikenneverkkoyhtiön hinnoittelumalliksi soveltuu parhaiten ajoneu-
von ympäristöpäästöjen mukaan porrastettu hinnoittelu. Hinnoittelu 
olisi tasahintainen koko maassa, eli hinnoittelussa ei otettaisi ajoneu-
von ympäristöpäästöjä lukuun ottamatta huomioon muita tekijöitä, 
esimerkiksi tieverkon palvelutasoa tai alueellista vaihtelua. Ympäristö-
päästöjen mukaan porrastettu hinnoittelu toteuttaa Suomen päästöta-
voitteita sekä antaa tienkäyttäjille mahdollisuuden myös itse vaikuttaa 
tienkäytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Palvelutasoperusteista hin-
noittelua ja alueellisesti vaihtuvaa hinnoittelua ei edellä kerrottujen 
monitahoisten syiden vuoksi pidetty tienkäyttäjien, yhteiskunnan ja 
yhtiön kannalta tarkoituksenmukaisina hinnoittelumalleina.

7.2.4 Kuntien ja kaupunkiseutujen katuverkon 
maksullisuus sekä ruuhkamaksut

Liikenneverkkoyhtiötä koskevan valmistelun aikana on pohdittu 
sellaistakin vaihtoehtoa, että hinnoittelumallissa otettaisiin huo-
mioon erikseen myös teiden ruuhkaisuus. Tällöin hinnoittelu olisi 
ruuhka-aikoina korkeampaa kuin ruuhkattomina ajankohtina. Lii-
kenneruuhkat painottuvat Suomessa lähinnä pääkaupunkiseudulle ja 
tietyille teille. Erillisen ruuhkahinnoittelun käyttöönotosta tulisikin 
päättää yhdessä ruuhkien kohteena olevien alueiden kanssa. Osa pää-
kaupunkiseudun ruuhkaisista teistä on nykyisin valtion omistamia, 
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ja ne siirtyisivät liikenneverkkoyhtiön omistukseen (esim. Kehä I ja  
Kehä III).

Käyttöön perustuva hinnoittelu merkitsee jo itsessään sitä, että se 
ohjaa käyttäjää pohtimaan tarkemmin valintojaan erityisesti silloin, 
kun vaihtoehtona on käyttää myös muita liikennevälineitä. Erityises-
ti kaupunkiseuduilla käyttöön perustuva hinnoittelu luonnollisesti 
ohjaisi käyttämään julkisia liikennevälineitä oman ajoneuvon sijasta. 
Helsingin seudun liikenne HSL onkin suunnitellut ruuhkamaksujen 
käyttöönottoa, jolla katettaisiin 10–15 % liikenteen kokonaiskustan-
nuksista. 

Liikenneverkkoyhtiön hinnoittelu ohjaa liikennettä kuntien katu-
verkolle, minkä vuoksi on tärkeää, että kunnat voivat halutessaan 
ostaa palvelua liikenneverkkoyhtiöltä ja asettaa maksut myös katu-
verkon käytölle.

7.2.5 Maksut ajoneuvoluokkien mukaan

Koska liikenneverkkoyhtiö olisi luonnollinen monopoli, on olen-
naista, että se tarjoaisi palvelujaan syrjimättömästi kaikille asiakkaille. 
Lähtökohtaisesti yksinkertainen hinnoittelumalli, jossa ei keinote-
koisesti tehdä poikkeuksia muille toimijoille, olisi yhtiön toiminnan 
kannalta optimaalisin. Siirryttäessä verotukseen pohjautuvasta järjes-
telmästä maksuihin on kuitenkin väistämätöntä, että maksut kohdis-
tuvat joihinkin enemmän kuin toisiin.

Liikenneverkkoyhtiön hinnoittelu kohdistuisi lähtökohtaisesti 
kaikkiin samalla tavoin. Sen piirissä olisivat henkilöautot, pakettiau-
tot ja linja-autot käyttötarkoituksesta riippumatta. Maksut koskisivat 
myös esimerkiksi julkisen liikenteen kulkuneuvoja ja takseja. Mopot, 
mopoautot, mönkijät ja traktorit ehdotetaan jätettäväksi maksujen 
ulkopuolelle, mutta moottoripyöriltä maksuja perittäisiin.

Hinnoittelua koskevaan pääperiaatteeseen tehtäisiin kuorma-
autoja koskeva poikkeus. Kuorma-autoille asetettaisiin käyttömak-
sut, jotka vastaavat ajoneuvoveron käyttövoimaveron alentamisvaraa. 
Maksu tulisi olemaan muiden käyttäjien maksuihin verrattuna alhai-
sempi, sillä käyttövoimaveron alentamisvara on EU-sääntelyn vuok-
si vähäinen. Kuorma-autojen maksujen suuruus olisi yhteensä noin 
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13,25 miljoonaa euroa, jos samalla käyttövoimaveroa alennettaisiin 
EU-minimiin. Maksu ei perustuisi ajosuoritteeseen, vaan kuorma-
autoilijoita perittävä maksu olisi kiinteä, aikaan perustuva maksu 
(ns. vinjettimaksu). Maksun voisi ostaa päivä-, viikko-, kuukausi- tai 
vuosimaksuna.

Kuorma-autot kuluttavat teitä eniten, ja ne aiheuttavat merkittä-
vän osan liikenteen hiilidioksidipäästöistä. Tämän vuoksi ne on syy-
tä ottaa maksujen piiriin. Myös ulkomaiset kuorma-autot tulisivat 
vastaavilla perusteilla maksun piiriin. Suomi on kauttakulkumaa, 
ja lisäksi ulkomaisilla yrityksillä on täällä mahdollisuus kabotaasiin 
(valtion sisäiseen kuljetukseen vieraassa maassa rekisteröidyllä ajo-
neuvolla). On perusteltua, että myös ulkomainen liikenne maksaa 
maanteidemme käytöstä. Tällä hetkellä ulkomaiset autot eivät maksa 
Suomeen liikenteen veroja mahdollista polttoaineveroa lukuun otta- 
matta.

Liikenneverkkoyhtiön toiminnassa on jatkossa huomioitava se, että 
EU:ssa ollaan uudistamassa raskaan tavaraliikenteen veroja ja mak-
suja koskevaa direktiiviä. EU-direktiiviehdotuksen käsittelyn jälkeen 
kuorma-autoilijoiden maksuihin voi olla tarpeen palata.

Hinnoittelussa on huomioitava myös esimerkiksi sellaiset ajoneu-
vot, joihin ajoneuvolaitteen asentaminen voi olla hankalaa – esimerk-
kinä museoajoneuvot ja harrasteajoneuvot. Tällaisten ajoneuvojen 
olisi käytännössä vaikea maksaa liikkumisesta ajokilometrien mukaan, 
joten niiden kannattaisi käytännön syistä maksaa aina kiinteää aika-
perusteista maksua.

7.2.6 Yhteenveto ehdotetuista 
hinnoitteluperiaatteista

1) Liikenneverkkoyhtiön hinnoittelulle asetetaan lainsäädännössä 
reunaehdot. Pääsääntönä olisi kustannussuuntautunut hinnoit-
telu, joka pitää sisällään kohtuullisen tuoton.

2) Poikkeus: Kuorma-autoille asetetaan käyttömaksut, jotka vas-
taavat ajoneuvoveron käyttövoimaveron alentamisvaraa. Maksu 
on kiinteä, aikaan perustuva käyttömaksu (ns. vinjettimaksu). 
Maksun voi ostaa vuosimaksuna tai esimerkiksi päivä-, viikko- 
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tai kuukausimaksuna. Myös ulkomaiset kuorma-autot tulisivat 
vastaavilla perusteilla maksun piiriin.

3) Muiden käyttäjien hinnoittelun muodostuminen: Yhtiö aloittaa 
toimintansa aikaan perustuvalla hinnoittelumallilla (kiinteä päi-
vä-, viikko-, kuukausi-, vuosimaksu kaikille ajoneuvoille ympä-
ristöpäästöjen mukaan porrastettuna) ja myy aikaan perustuvaa 
käyttöoikeutta sekä suoraan kuluttajille että palveluntarjoajille, 
jotka taas myyvät käyttöoikeutta edelleen omille asiakkailleen. 
Liikenneverkkoyhtiö ottaa myöhemmin – palveluoperaattorien 
kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen – käyttöön aikaan perus-
tuvan tukkuhinnoittelun rinnalle käyttöön perustuvan hinnoit-
telun.

7.2.7 Esimerkkejä keskimääräisistä 
asiakasmaksuista

Liikenneverkkoyhtiön keskimääräisen aikaan perustuvan maksun 
suuruus toiminnan alkuvaiheessa olisi 1,6 miljardin euron tavoitteel-
la (sis. alv) noin 539 euroa/vuosi/ajoneuvo (ajoneuvon hiilidioksi-
dipäästöt 166 g/km). Hiilidioksidipäästöjen mukaan porrastettuna 
minimisumma vuodessa olisi 87 euroa (0 g/km) ja maksimisumma 
(hiilidioksidipäästöt 400 g/km tai enemmän) olisi 1 811 euroa. Tässä 
esitetyt maksujen suuruudet ovat tämän hetken arvioita, ja ne kos-
kevat henkilö- ja pakettiautoja. Lisäksi tuodaan esille linja-autoilta 
perittävien maksujen suuruus. Mopot, mopoautot ja mm. traktorit 
ehdotettiin jätettäväksi maksujen ulkopuolelle. Moottoripyöriltä 
maksuja sen sijaan perittäisiin. Linja-autoilta perittävissä maksuissa 
ei kuitenkaan ole huomioitu kannustimien vaikutusta; kannusteet 
voivat alentaa linja-autoilta perittäviä hintoja.

Kaikkien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt eivät ole tiedossa, jol-
loin niiden aikaan perustuvat maksut määräytyisivät massan mukaan. 
Keskimäärin vuosimaksu olisi 596 euroa (massa 1 676 kg). Minimi-
summa (massa 1 300 kg) olisi vuodessa 490 euroa. Maksimisumma 
(massa 3 401 kg tai enemmän) olisi vuodessa 1 391 euroa. Linja-
autojen vuosimaksussa sovellettaisiin henkilöautojen massan mukaan 
määräytyvän maksun suuruutta, jolloin linja-auton vuosimaksu olisi 
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1 391 euroa vuodessa. Kaikkiin edellä mainittuihin summiin sisältyisi 
myös arvonlisävero.

Myös myöhemmin käyttöön otettava kilometriperusteinen hin-
noittelu porrastettaisiin ajoneuvon aiheuttamien ympäristöpäästöjen 
mukaan. Kilometriperusteiseen maksuun siirryttäessä liikenneverkko-
yhtiön perimän maksun suuruus olisi 1,6 miljardin euron tavoitteel-
la (sis. alv) keskimäärin noin 4,69 senttiä/km/ajoneuvo (ajoneuvon 
hiili dioksidipäästöt 166 g/km). Henkilö- ja pakettiautojen kilometri-
maksu olisi hiilidioksidipäästöjen mukaan porrastettuna 0,75 sentistä 
(hiilidioksidipäästöt 0 g/km) 15,76 senttiin kilometriltä (hiilidioksidi-
päästöt 400 g/km tai enemmän). Linja-autojen kilometriperusteinen 
maksu vastaisi henkilöautojen suurimman päästöluokan maksua ja 
olisi noin 10 senttiä kilometriltä (sis. alv).

Myös kilometriperusteinen hinta määräytyisi massan mukaan sii-
nä tapauksessa, että ajoneuvon hiilidioksidipäästöt eivät ole tiedossa. 
Liikenneverkkoyhtiön perimän maksun suuruus olisi keskimäärin 
5,18 senttiä/km/ajoneuvo (massa 1 676 kg). Alimmillaan liikenne-
verkkoyhtiön perimä hinta olisi 4,69 senttiä/km/ajoneuvo (massa 
1 300 kg) ja ylimmillään 12,1 senttiä/km/ajoneuvo (massa 3 401 kg 
tai enemmän). Linja-autojen kilometrimaksu olisi noin 12,1 sent-
tiä/km/ajoneuvo. Liikenneverkkoyhtiölle asetettavien kannustimien 
avulla yhtiötä ohjattaisiin kuitenkin edistämään joukkoliikenteen 
toiminta mahdollisuuksia, jolloin linja-autoilta perittävän maksun 
suuruus voisi olla edellä esitettyä hinta-arviota alhaisempi.

Ulkomaisten henkilöautojen tuotoilla ei ole liikenneverkko yhtiön 
kokonaistuoton kannalta suurta merkitystä, mutta ne mahdollis-
tavat yhtiölle kuitenkin lisätuloja. Tämänhetkisen arvion mukaan 
ulkomaisten henkilöautojen kokonaistuotto olisi noin 12 miljoonaa 
euroa. Ulkomaisilta kuorma-autoilta perittävien maksujen suuruus 
olisi noin kaksi miljoonaa euroa. Yhteensä ulkomaisilta ajoneuvoilta 
kerättäisiin siis noin 14 miljoonan euron tulot.

Vuosimaksu kuorma-autoille olisi minimissään noin 24 euroa ja 
maksimissaan 806 euroa (sis. alv). Pienin maksu kohdistuisi 3,55 
tonnin kuorma-autolle ja suurin maksu vetolaitteella varustetulle 
60 tonnin kuorma-autolle, käytännössä yhdistelmäkuorma-autolle. 
Maksujen suuruudet on tässä laskettu vinjettidirektiivin edellyttämän 
laskentatavan perusteella. Lisäksi polttoaineveron suunniteltu alennus 
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keventäisi raskaan liikenteen kustannuksia alustavan arvion mukaan 
55–60 miljoonaa euroa, joten uudistuksen kokonaisvaikutus olisi 
elinkeinoelämälle selvästi positiivinen.

Hinnoittelumalli kohdistuisi samalla tavoin kaikkiin yhtiön omis-
taman liikenneverkon käyttäjiin riippumatta siitä, asuuko käyttäjä 
kaupungissa vai maaseudulla. Koska hinnoittelu on porrastettu ympä-
ristöpäästöjen mukaan, asiakas voi alentaa kustannuksiaan ajamalla 
vähäpäästöisellä ajoneuvolla.

7.3 Esityksen alas ampuminen

Autokauppa seisahtui heti, kun ministeriön raportti 19.1.2017 julkis-
tettiin. Esitys teilattiin julkisuudessa. Taloustutkimuksen haastattelu-
tutkimuksessa selvä enemmistö kaikissa väestöryhmissä ja puolueissa 
vastusti liikenneverkkoyhtiön perustamista sekä autoveron korvaa-
mista asiakasmaksuilla.

Raportin ehdotukset saivat poliitikoilta jonkinlaista hyväksyntää 
tai ymmärtämystä pääministeri Juha Sipilän ja ministeri Anne Berne-
rin lisäksi lähinnä vain joiltakin keskustapuolueen poliitikoilta. Selvän 
kielteisesti esitykseen suhtautuivat hallituspuolue perussuomalaiset 
sekä oppositiopuolueet. Kokoomuslainen valtiovarainministeri Petteri 
Orpo yritti rauhoittaa tilannetta vakuuttamalla, ettei valtiovarainmi-
nisteriössä ole valmisteilla autoveron poistamista.

Jo parin päivän jälkeen, 23.1.2017, tiedotettiin ministeri Berne-
rin sopineen pääministeri Sipilän kanssa, että autoverosta ei luovuta. 
Liikenneverkkoyhtiö ei siten voisi saada toimintaansa varten riittäviä 
asiakasmaksuja. Siksi myös lausuntokierros keskeytettiin.
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8
Helmikuussa 
2017 asetettu 

parlamentaarinen 
työryhmä 

8.1 Asettaminen

Live-hankkeen kaaduttua liikenne- ja viestintäministeriö antoi 
8.2.2017 tiedotteen, että se asettaa parlamentaarisen työryhmän, 
jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittä-
miseen tarvittavat keinot. Huomioon otetaan liikenteen korjausve-
lan vähentäminen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehitys ja 
päästövähennystavoitteet. Työryhmän tehtävänä on pohtia keino-
ja, joilla vastataan kansallisen ilmastopolitiikan liikenteelle asetta-
miin päästövähennystavoitteisiin ja luodaan edellytyksiä liikenteen 
automatisaatiolle ja liikenteen digitaalisten palvelujen syntymiselle. 
Työryhmän tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen 
ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja 
rahoitukselle. Tavoitteena on luoda suunnitelma kansallisen ilmas-
topolitiikan mukaisten tavoitteiden toteuttamiselle vuoteen 2030 
mennessä ja suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille 
liikenteen palveluille ja automatisaatiolle. Lisäksi tavoitteena on kor-



146

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

jausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan 
rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa.

Lähtökohtana on kokonaisverorasituksen, julkisen talouden kestä-
vyysvajeen ja valtion vastuiden hallittavuus. Taustalla on huoli valtion 
liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen rahoituksen riittävyydestä. 
Rahoituksen puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 mil-
jardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuo-
sivauhdilla. Liikenneverkon on pystyttävä vastaamaan kansalaisten, 
yritysten ja yhteiskunnan vaatimuksiin koko maassa nyt ja tulevai-
suudessa. Liikenteen digitalisaatio ja automatisaatio, palveluistumi-
nen ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja 
samalla liikenneverkolle kohdistuvia vaatimuksia. Liikenneverkkojen 
kunnolla on suora vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ministeri Berner. Työryhmässä 
on lisäksi kaksi kansanedustajaa neljästä suurimmasta eduskunnassa 
edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskunnassa edus-
tetuista puolueista. Edustajat ovat (ministeriön tiedote 24.2.2017): 

Mirja Vehkaperä ja Markku Rossi, keskusta
Jukka Kopra ja Markku Eestilä, kokoomus
Ari Jalonen ja Jari Ronkainen, perussuomalaiset12

Krista Kiuru ja Harry Wallin, SDP
Mats Nylund (varalla Mats Löfström), RKP
Peter Östman (varalla Antero Laukkanen), kristillisdemokraatit
Kari Uotila (varalla Katja Hänninen), vasemmistoliitto
Olli-Poika Parviainen (varalla Jyrki Kasvi), vihreät.

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat ylijohtaja Juhapekka Ristola 
liikenne- ja viestintäministeriöstä, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 
valtiovarainministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 
työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän pääsihteerinä toimii yli-
johtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmä 
voi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita. Toimikausi on 
28.2.2017–28.2.2018. Työryhmän oli tarkoitus antaa väliraportti  
 

 12 Ari Jalonen siirtyi myöhemmin 13.6.2017 perustettuun sinisten eduskuntaryh-
mään.
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päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18.8.2017, mutta raportti 
annettiin hieman myöhässä, 30.8.2017.

Parlamentaarisen liikennetyöryhmän toimeksiannossa ei mainita 
sanallakaan autoveroa, vaikka autoveron korvaaminen asiakasmak-
suilla oli keskeisin syy Live-esityksen alas ampumiseen. Sellaiset 
kuluttajat, jotka olivat ostaneet auton ja maksaneet sen hinnassa 
autoveron, huolestuivat tammikuussa 2017 Live-esityksen tultua 
julki erityisesti siitä, että he joutuisivat maksamaan asiakasmaksuja 
saman verran kuin autonsa ilman autoveroa hankkivat. Samoin huo-
lestuivat ne autokauppiaat, jotka olivat hiljattain ostaneet myytäväksi 
tai vuokrattavaksi suuren määrän ajoneuvoja, joiden arvot autoveron 
poistamisen yhteydessä laskisivat voimakkaasti. Huoli oli aiheellinen. 
Omaisuudensuojaan, luottamuksensuojaan, yhdenvertaisuuteen ja 
suhteellisuusperiaatteeseen raportissa ei ollut kiinnitetty tarpeellista 
huomiota. Siinä todettiin vain:

S. 79–90: Liikenneverkkoyhtiön toteutukseen sekä ehdotettuun autove-
ron keventämiseen vuonna 2018 liittyy markkinahäiriöiden riski vuonna 
2017. Tämän vuoksi erikseen päätettävällä tavalla voidaan suunnata jul-
kista tukea uusien autojen hankintaan tai vastaavin tuin voidaan edesaut-
taa autokannan uusiutumista energia- ja ilmastostrategian periaatteiden 
mukaisesti kehysvalmistelun yhteydessä keväällä 2017.

S. 122: Autoverotusta koskevilla muutoksilla olisi merkittäviä vaikutuksia 
autokauppaan. Autoverotusta koskevien muutosten suunnittelu jo yleensä 
hieman hidastaa autokauppaa, kun asiakkaat lykkäävät ajoneuvon osta-
mista. Tämän vuoksi autovero tulee pyrkiä poistamaan mahdollisimman 
nopeasti siinä vaiheessa, jos siitä päätetään, jotta vaikutukset autokaup-
paan pysyisivät mahdollisimman vähäisinä. Autokaupan vauhdittamiseksi 
voidaan erikseen päätettävällä tavalla suunnata julkista tukea uusien ajo-
neuvojen hankintaan tai vastaavin tuin voidaan edesauttaa autokannan 
uusiutumista energia- ja ilmastostrategian periaatteiden mukaisesti kehys-
valmistelun yhteydessä.
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8.2 Sidosryhmäkuuleminen  
keväällä 2017

8.2.1 Kysymykset ja ministeriössä laadittu 
yhteenveto vastauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti sidosryhmille kyselyn. Run-
saat 40 organisaatiota vastasi ministeriön kysymyksiin. Seuraavaksi 
selostetaan ministeriössä 4.5.2017 laadittua yhteenvetoa annetuista 
lausunnoista.13

8.2.1.1 Energia- ja ilmastostrategian14 toimenpiteiden 
ja tavoitteiden tasapaino

Ovatko energia- ja ilmastostrategian toimenpiteet liiken-
teen osalta tasapainossa tavoitteiden kanssa? Tarvitaanko 
lisätoimen piteitä? 

Lausuntojen mukaan konkreettisia toimenpiteitä ja niiden vaiku-
tuksia tulee arvioida kattavammin. Useiden lausuntojen mukaan 
teknologianeutraaliuden ja kustannustehokkuuden tulisi olla kanta-
via periaatteita. Toimenpiteitä pidettiin pääosin oikeansuuntaisina, 

 13 AKL = Autoalan keskusliitto, AT = Autotuojat ja -teollisuus ry, EK = Elinkeino-
elämän keskusliitto, HSL = Helsingin seudun liikenne, HSY = Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut, MTK = Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, SAK = 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SKAL = Suomen Kuljetus ja Logis-
tiikka, SLL = Suomen luonnonsuojeluliitto, SYKE = Suomen ympäristökeskus, 
TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö, VATT = Valtion taloudellinen tutkimuskes-
kus, VM = valtiovarainministeriö, VTT = Teknologian tutkimuskeskus, WWF = 
Maailman Luonnon Säätiö, YM = ympäristöministeriö.

 14 Pariisin sopimuksen mukaan EU-maiden on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä 
40 % vuoteen 2030 mennessä. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteena 
on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Euroopan komissio on 8.11.2017 tehnyt ehdotuksen uusista 
keskimääräisistä hiilidioksidipäästötavoitteista uusille henkilö- ja pakettiautoille. 
Tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin ajoneu-
voihin. Ehdotuksen mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen on oltava 30 % alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 
2021. Esitystä pidetään kunnianhimoisena mutta realistisena saavuttaa. Ehdotus 
toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. 
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mutta toisaalta liikenteen päästövähennysosuutta ja biopolttoainei-
den roolia toimeenpanossa pidettiin myös liian suurena. Vastauksissa 
lisätoimenpiteinä nousivat esille erityisesti liikennejärjestelmän pääs-
töihin kokonaisuutena vaikuttavat toimet sekä vero-ohjauksen uudis-
taminen. Lisätoimenpiteitä ehdotettiin runsaasti, ja niitä tarkastellaan 
tarkemmin jäljempänä muiden kysymysten kohdalla. Lausunnoissa 
tuotiin esille, että tarvitaan useita erilaisia toimenpiteitä, jotta niiden 
yhteisvaikutuksena saavutettaisiin liikenteelle asetetut päästövähen-
nystavoitteet.

8.2.1.2 Raskaan kaluston huomiointi strategiassa

Onko raskas kalusto huomioitu strategiassa riittävästi?

Lausuntojen mukaan raskasta kalustoa liikenteessä ei ollut strategiassa 
huomioitu riittävästi. Raskaan liikenteen päästöjä ehdotettiin vähen-
nettäväksi kuljetusketjujen tehokkuutta ja kapasiteettia kasvattamalla 
(Öljy- ja biopolttoaineala, Metsäteollisuus, Trafi, Ilmastopaneeli, Lii-
kennevirasto, AKL ja AT, SAK, VR Group), sähköistämisellä ja bio-
polttoaineiden käytöllä. VATT:n ja YM:n mukaan tarkemmin tulisi 
selvittää, mikä osa päästöistä syntyy raskaasta liikenteestä ja miten 
päästöjä voidaan vähentää pitkällä aikavälillä. 

Biopolttoaineita pidettiin mahdollisuutena päästöjen vähentämi-
sessä. WWF:n mukaan biopolttoaineiden käyttö tulisi ohjata henkilö-
autoliikenteen sijasta raskaaseen liikenteeseen. MTK taas katsoi, että 
biodiesel on päästöjen vähentämisessä keskeinen. Gasum ehdotti kaa-
sukäyttöisille autoille verohelpotusta käyttövoimaverosta. VM katsoi 
strategian nojaavan biopolttoaineiden lisäämiseen, eikä tutkimuksen 
merkitykseen energiatehokkuuden nostamisessa ja päästöjen vähentä-
misessä ole sen mielestä kiinnitetty huomiota. VM:n mukaan sähköis-
tä liikennettä tulisi edistää joukkoliikenteessä, kaupunkilogistiikassa 
sekä jakelu- ja noutopalveluissa. Lisäksi T&K-rahoitus tulisi kohdis-
taa tuotekehitykseen, latausinfrastruktuuria tulisi parantaa ja kuntien 
ja kaupunkien raskaan kaluston sähköistämistä tulisi vauhdittaa. 

Useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota joukkoliikenteeseen. 
MTK:n mukaan joukkoliikenteen kilpailutuksessa tulisi suosia 
metaanin käyttöä. Esimerkiksi sähköbusseja pidettiin mahdollisuu-
tena päästöjen vähentämisessä (Energiateollisuus, Kuntaliitto). VM 
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katsoi, että sähköistä liikennettä tulisi edistää joukkoliikenteessä, 
kaupunkilogistiikassa ja jakelu- ja noutopalveluissa. VATT:n mukaan 
raskaan liikenteen sähköistäminen on vaikeampaa kuin henkilöauto-
liikenteen. Useat lausunnonantajat huomauttivat, että junaliikennet-
tä tulisi hyödyntää enemmän, tavarakuljetusten siirtämistä raiteille 
tulisi tarkastella tai rautatie- ja tieliikennekuljetuksia voitaisiin yhdis-
tellä (VR, SYKE, WWF, Kuntaliitto, Trafi, Liikennevirasto). VR:n 
mukaan tavara liikennettä voitaisiin tehostaa esimerkiksi kapasitee-
tin lisäämisellä ja rataosien sähköistämisellä, jolloin teollisuuden 
toiminta edellytykset ja kilpailukyky paranisivat.

Lausunnoissa kiinnitettiin runsaasti huomiota energiatehokkuu-
den parantamiseen (SYKE, HSL, St1, Ilmastopaneeli, Metsäteolli-
suus, AKL ja AT, Trafi, SAK). Ilmastopaneelin, Metsäteollisuuden, 
AKL:n ja AT:n, Trafin sekä SAK:n mukaan energiatehokkuutta voi-
taisiin parantaa kasvattamalla raskaan liikenteen mittoja ja massoja. 
Trafi ehdotti myös letkassa ajamisen edistämistä. 

Osassa lausunnoista (EK, INFRA ry) ilmaistiin huolta siitä, että 
päästöjen vähentämisessä on raskaalle liikenteelle osoitettu suuri taak-
ka. Metsä Group, EK ja Bioenergia esittivät, että raskaan liikenteen 
kuljetuskustannusten nousun estämiseksi tulee määritellä konkreet-
tiset toimenpiteet.

8.2.1.3 Biopolttoainetavoitteen ja toimien tasapaino

Ovatko biopolttoainetavoite ja toimet tasapainossa keske-
nään? Tarvitaanko lisätoimia? 

Useissa lausunnoissa tuotiin esille biopolttoaineiden käytön sekä bio-
polttoainetavoitteiden ongelmia. Yhtenä biopolttoaineiden ongel-
mana pidettiin riskejä niiden saatavuuteen, hintaan ja mahdolliseen 
eriytyvään markkinakehitykseen nähden, jos käyttöönotto ei ole 
laajamittaista muissa maissa (SAK, Kuntaliitto, Ilmastopaneeli, YM, 
HSL, VATT, Autoliitto, Metsä Group, Autoliitto, Ilmastopaneeli, 
Teknologiateollisuus, AKL ja AT, TEM, VATT, VTT, YM). Lisäksi 
tuotiin esille sääntelyriski (Metsä Group, SAK, VTT, St1). Lisätoi-
miksi ehdotettiin mm. jakeluvelvoitteen kehittämistä ja biopoltto-
ainetavoitteen uudelleentarkastelua. Ilmastopaneeli huomautti, että 
toivottujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaisiin 
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tuplalaskentaa, mutta komissio on vastustanut sen soveltamista edis-
tyneisiin biopolttoaineisiin.

Kuntaliiton mukaan biopolttoaineiden tuotannon tulee perustua 
kotimaisuuteen. Ilmastopaneeli huomautti, että biopolttoaineiden 
osuuden nostaminen toivottuun edellyttäisi Suomen tuotannon yli 
kaksinkertaistumista. Myös YM ja HSL kiinnittävät huomiota bio-
polttoaineen tarjonnan epävarmuustekijöihin. Autoliitto korosti, että 
kaikkiin ajoneuvoihin tulee saada niiden käyttämää polttoainetta. 
AKL:n ja AT:n mukaan kysyntää pitäisi kasvattaa tuomalla mark-
kinoille enemmän etanoli- ja kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. VATT:n 
mukaan tulee huomioida myös se, missä suhteessa biojalostamoka-
pasiteetti on polttoainetarpeeseen, jos henkilöliikenne sähköistyy pit-
källe. Kuntaliiton mukaan tukipolitiikalla ei tule ohjata vähäpäästöisiä 
polttoaineita eriarvoiseen asemaan. 

Biopolttoaineiden haittavaikutukset hiilinieluille tuotiin esiin 
 useassa lausunnossa (Espoon kaupunki, Liikennevirasto, SYKE, SLL, 
Helsingin kaupunki). Espoon mukaan strategiaa ei tule rakentaa bio-
polttoaineiden varaan. Espoo, Liikennevirasto ja SYKE ehdottivat 
kaikki tavoitteiden tarkempaa tarkastelua. Huomioitaviksi esitettiin 
vaikutuksia hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen, tutkimus-
tulosten ristiriitaisuuksia ja liikenteen päästöjen terveysvaikutuksia. 
Myös SLL:n mukaan biopolttoaineiden todellinen päästövähennys-
potentiaali yliarvioidaan esityksessä, sillä vapautuvan hiilen päästöt 
ohitetaan. Biojalostamoiden prosesseille ja raaka-aineille pitäisi olla 
tukien ehdoksi kestävyyskriteerit.

Biopolttoaineiden ongelmana nähtiin myös kilpailu resursseista 
(Metsä Group, Kuntaliitto, Ilmastopaneeli, VM, SLL). Metsä Group 
korosti, ettei ainespuuta tule ohjata lainsäädännöllä biopolttoaineiden 
tuotantoon. Ilmastopaneelin mukaan biojalostamoiden investointi-
tukea ei tule käyttää kiinteän biomassan tukemiseen, koska se nostaa 
puun hintaa. VM:n mukaan ongelmana on esimerkiksi runkopuun 
käyttö ja se, ettei kustannustehokkuutta voida etukäteen arvioida riit-
tävästi. 

Biopolttoaineisiin liittyy useiden lausuntojen mukaan myös regu-
laatioriskejä. VM kehotti huomioimaan biopolttoaineisiin liittyvät 
kustannus- ja regulaatioriskit sekä huomautti, että riskit tulee hajaut-
taa eri teknologiavaihtoehtoihin ja toimia tulee arvioida ja korjata 
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säännöllisesti. Metsä Group katsoi, että strategiassa pitäisi olla vaihto-
ehtoisia toimenpiteitä, jos sekoitevelvoitteen nostamisen avulla ei saa-
vuteta riittäviä päästöleikkauksia. SYKEn mukaan biopolttoaineita 
tulisi käyttää ensisijaisesti raskaassa liikenteessä ja lentoliikenteessä. 
Strategian ongelmana nähtiin myös se, että muissa maissa suuntaus on 
voimakkaammin sähköautoihin (VATT, SAK, SLL, Helsingin kau-
punki). Autoliiton mukaan muiden maiden kehitystä tuleekin seurata 
ja välttää siitä eriytymistä. SYKEn mukaan sähköautojen osuuden 
kasvattamisen tulisi olla etusijalla sekoitevelvoitteen kasvattamisen 
sijasta. Myöskään WWF:n mukaan strategian pääpainon ei pitäisi 
olla polttomoottoriteknologiaan perustuvissa ratkaisuissa. 

Jakeluvelvoitteen kehittämistä pidettiin useassa lausunnossa tär-
keänä biopolttoaineiden käytön edistämisen keinona. Energiateolli-
suuden mukaan sitä tulee kehittää niin, että se voidaan täyttää myös 
muilla vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Helsingin kaupungin mukaan 
tulisi uusiutuvat polttoaineet saada jakeluvelvoitteen piiriin. HSL 
ja MTK katsoivat jakeluvelvoitteen olevan tehokas keino. AKL:n ja 
AT:n mukaan jakeluvelvoite on kustannustehokkain vaihtoehto bio-
polttoaineiden laajamittaiselle yleistymiselle. SLL puolestaan katsoi 
jakeluvelvoitteen jatkavan öljyriippuvuutta liikenteessä. 

Biopolttoaineisiin liittyen esitettiin myös muita huomioita. Finn-
airin mukaan ilmailualan biopolttoaineiden kehitykseen ja tuotanto-
laitosten rakentamiseen tarvitaan investointeja ja kannustimia, sillä 
näiden polttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä rajoittavat tarjonta ja 
hinta. Myös Trafin mukaan biopolttoaineiden saatavuutta ja käyttöä 
lentoliikenteessä tulisi edistää. Bioenergian mukaan toimenpiteisiin 
voitaisiin ottaa käyttöön vähäpäästöinen, teknologianeutraali bio-
polttoaineiden ja biosähkön käytön veromalli. Puhtaan polttoaineen 
käyttö voitaisiin osoittaa myyjien rekisteröimien polttoainemyyntien 
avulla. 

8.2.1.4 Keinot autoilun päästöjen vähentämiseksi

Millä keinoin autoilun päästöjä voidaan vähentää? Millä kei-
noin autokannan uusiutumista ja keski-iän alentamista tuli-
si edistää? Miten ns. uusien teknologioiden (sähkö-, vety- ja 
kaasuautot) yleistymistä voitaisiin nopeuttaa? Miten ole-
massa olevan autokannan päästöjä voitaisiin vähentää?
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8.2.1.4.1 Verotus

Autovero, ajoneuvovero, polttoainevero ja käyttövoimavero:
Autoilun päästöjen vähentämiseksi, autokannan uusiutumiseksi ja 
uusien teknologioiden edistämiseksi ehdotettiin verotuksellisia kei-
noja. SYKE, SAK, VTT ja HSL ehdottivat verotuksen painopisteen 
siirtämistä käytön verotukseen. TEM huomautti, ettei nykyinen 
autoilun verotus mahdollista sähköautomäärän riittävää kasvua. 
SAK:n mukaan tarvitaan voimakkaampaa verotuksellista ohjausvai-
kutusta; verotuottojen varmistamiseksi ja markkinahäiriöiden estämi-
seksi on laadittava asteittainen etenemispolku.

VM:n mukaan polttoainevero on tehokkain ohjauskeino. Poltto-
aineverolla ja hiilidioksidiperusteisella ajoneuvoverolla voidaan lisätä 
suuripäästöisten autojen kustannuksia. Autoveron alentaminen voisi 
johtaa hiilidioksidipäästöjen kasvuun, autoveron poistaminen taas 
lisäisi suuripäästöisten autojen tuontia. Myöskään Ilmastopaneelin 
mukaan autoveron poistaminen ei vähentäisi päästöjä lainkaan, kos-
ka suurempien autojen hinta laskisi eniten; autoveron vaikutus on 
suurempi kuin ajoneuvoveron. 

VATT katsoi, että perinnäisten polttoaineiden veroa voidaan 
korottaa. Lisäksi se viittasi Norjaan, joka on mm. alhaisemmalla vero-
tuksella lisännyt sähköautojen määrää. Autoliiton mukaan Suomessa 
sähköautojen ongelmana on käyttövoimavero; vuotuinen ajoneuvove-
ro voi olla suurempi kuin bensiinimoottoriautoilla. Neste katsoi, että 
polttoaineen veromallia tulisi oikaista siltä osin kuin maakaasu, bio-
kaasu ja sähkö jäävät muiden polttoaineiden veromallin ulkopuolelle. 
MTK ehdotti, että biokaasun valmisteverottomuus tulisi varmistaa ja 
auton muutoskustannukset voitaisiin laskea kotitalousvähennyksiin. 
Taksiliitto kehotti pitämään huolen siitä, ettei autoverotus ohjaa yli-
suuren kaluston käyttöön.

Osa lausunnonantajista kannatti autoveron alentamista tai poistoa. 
AKL ja AT ehdottivat autokannan uudistamista autoveron hallitulla 
alentamisella. Myös AKL:n ja AT:n mukaan autoveroa tulisi alen-
taa vaiheittain. MTK ehdotti autoveron poistamista vaihtoehtoisilta 
käyttövoimilta. Kuntaliitto ehdotti autoveron porrastamista päästön 
mukaan sekä CO2

-päästöpohjaista ajoneuvoveroa ja polttoaineveroa. 
Helsingin kaupunki ehdotti ajoneuvoveron alennuksia ja käyttö-
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voiman verotusta. Ilmastopaneeli ehdotti yhteiskäytön edistämistä 
vapautuksella auto- ja ajoneuvoverosta. 

Helsingin kaupunki ehdotti sähköbussien säätämistä sähköverosta 
vapaaksi vastaavasti kuin raideliikenteessä. Tämä edistäisi myös hal-
lituksen tavoitetta sähkön käytöstä linja-autoliikenteessä ja dieselin 
korvaamisesta. 

Vähäpäästöisten autojen verotuksen keventäminen:
YM:n mukaan verotuksen hiilidioksidiohjausta voitaisiin parantaa, 
jotta vähäpäästöisen auton hankkiminen olisi houkuttelevampaa. 
Myös SYKEn mukaan verotusta tulisi käyttää vähäpäästöisten autojen 
käytön edistämiseksi. Ilmastopaneelinkin mukaan verotuksen pääs-
töporrastusta tulisi tiukentaa. SLL kannatti biokaasun käytön edis-
tämistä, sillä biokaasu on vähäpäästöistä muihin biopolttoaineisiin 
verrattuna. Sitä käyttävät ajoneuvot voisivat olla verottomia ensim-
mäisen viiden käyttövuoden aikana, ja sitä käyttävät yhtiöt voisivat 
saada veroetuja. 

Gasumin mukaan vähäpäästöisten ajoneuvojen kysyntää voidaan 
kasvattaa verohelpotuksilla, mutta verotuksen on oltava ennustetta-
vaa. AKL:n ja AT:n mukaan vähäpäästöisten ajoneuvojen verotuksen 
keventäminen ei lisää ajoneuvojen kiertonopeutta riittävästi eikä alen-
na keskimääräistä romutusikää. AKL ja AT katsoivat, ettei veron alen-
taminen merkittävästi vaikuta autotiheyteen eikä autokannan koolla 
ole suoraa yhteyttä liikennesuoritteeseen.

Bioenergia ehdotti lausunnossaan, että biopolttoaineiden käyttäjiä 
voitaisiin verottaa lievemmin kuin fossiilisten polttoaineiden käyttä-
jiä, jos tulevaisuudessa siirrytään väylämaksujen käyttöön.  Bioenergia 
esitti myös, että käytössä tulisi olla teknologianeutraali veromalli, jos-
sa autoveron ja ajoneuvoveron suuruus määräytyy fossiilisten pääs-
töjen mukaan ja siirtämällä verotaakkaa vähäpäästöisistä autoista 
fossiilista polttoainetta käyttäviin autoihin. Veronhuojennukset ja/
tai käyttömaksut voidaan määritellä niin, että palautettavalle vero-
määrälle asetetaan enimmäissumma, joka estää veronhuojennusedun 
kasvattamisen liian suureksi. 
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Työsuhdeautot:
Energiateollisuuden, Fortumin, Ilmastopaneelin sekä AKL:n ja AT:n 
mukaan työsuhdeautojen verotusta tulisi keventää suosimaan vähä-
päästöisiä autoja. Fortumin mukaan uusista henkilöautoista 30–40 % 
menee työsuhdeautoiksi. Myös SYKE korosti yritysten omistamien 
ja työsuhdeautojen huomioon ottamista. VM ehdotti, että valtio ja 
yksityiset voisivat omistajaohjauksen kautta edistää työsuhdeautojen 
vähäpäästöisyyttä. 

Muut ehdotukset:
Kuntaliitto tähdensi, että huomiota tulisi kiinnittää sellaiseen kalus-
toon, jonka vuotuiset ajomäärät ovat suuret. Autoliitto huomautti, 
että suuri osa vanhoista autoista on kakkos- tai kolmosautoja, joiden 
ajosuorite on vähäinen. Helsingin kaupunki ehdotti renkaiden hin-
noittelun porrastamista energialuokituksen mukaan ja viittasi Nor-
jaan, jossa nastarenkaille on säädetty haittavero. 

8.2.1.4.2 Tuet ja maksut

Uusien teknologioiden edistämiseksi useissa lausunnoissa (Ener-
giateollisuus, Fortum, SKAL, Trafi, MTK, SLL, Teknologiateolli-
suus) ehdotettiin hankinta- tai investointitukea. Fortumin mukaan 
sähköautojen hankinnan riskituki olisi tehokas keino autokannan 
uudistamiseksi. Teknologiateollisuus ehdotti investointitukea uusien 
markkinoiden avaamiseksi, ja SKAL ehdotti investointitukea raskai-
siin kaasuajoneuvoihin. SLL:n mukaan biokaasulaitoksille voitaisiin 
myöntää investointitukea ja lannasta tuotettavaa biokaasua tulisi 
tukea. Energiateollisuus ehdotti määräaikaista hankintatukea sähkö-
ajoneuvoille. VATT:n mukaan investoinnin hintaa voitaisiin alentaa, 
mutta varsinaisia tutkimustuloksia vaikuttavuudesta ja kustannus-
tehokkuudesta ei ole vielä saatavilla. Helsingin kaupungin mukaan 
autojen konvertointia esimerkiksi kaasukäyttöisiksi voitaisiin tukea 
energiatuella. Tukitoimiksi ehdotettiin myös esimerkiksi biokaasun 
tuen säilyttämisestä (Gasum). VATT:n mukaan Yhdysvalloissa ja 
 Kiinassa useat tutkimukset osoittavat, että oston tukeminen osto-
hinnan suoralla alennuksella taikka myyntiveron alentamisella tai 
poistolla nostaa uusien teknologioiden osuutta, mutta kustannus-
tehottomasti.
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Tukia myös vastustettiin. Nesteen mukaan sähköautoille ei pidä 
ottaa käyttöön käyttövoimaan sidottua hankintatukea, sillä niillä on 
jo veroetu. AKL ja AT katsoivat hankintatuen aiheuttavan herkäs-
ti markkinahäiriöitä mutta ehdottivat, että erittäin vähäpäästöisten 
autojen riskituki tulee kohdistaa julkisen sektorin ja yksittäisten koti-
talouksien ajoneuvohankintoihin. 

Bioenergia korosti, ettei ajoneuvon ostoon pidä antaa kiinteitä 
hankintatukia, sillä se ei ole kustannustehokasta eikä oikeudenmu-
kaista. Öljy- ja biopolttoaineala katsoi, että sähkö- ja kaasuautojen 
hankintatuki on väärin ajoitettuna kustannustehoton ratkaisu, ja 
sähköautojen tukitoimet tulisi ajoittaa 2020-luvun loppupuoliskolle.

Autokannan uudistamiseksi ehdotettiin myös romutuspalkkioita 
(VATT, Energiateollisuus, SYKE, Uber, Helsingin kaupunki, AKL ja 
AT). Uber ehdotti, että Los Angelesin mallin mukaan romutuksesta 
voisi saada krediittejä, joita voisi käyttää julkisen liikenteen matkojen 
maksamiseen. Pyöräliitto ehdotti, että esimerkiksi sähköpyörien osta-
mista voitaisiin tukea tai niiden ostaminen voitaisiin liittää autojen 
romutuspalkkioon. VATT ehdotti autoilun vähentämistä mm. pysä-
köintimaksuilla, ruuhkamaksuilla ja tietulleilla. Ilmastopaneeli ehdot-
ti yhteiskäyttöautoille pysäköintimaksujen poistoa ja näille autoille 
varattuja pysäköintipaikkoja. Helsingin kaupunki on jo asettanut kri-
teerit vähäpäästöisille ajoneuvoille, joille voidaan myöntää alennuksia 
pysäköintimaksuista.

Uusien teknologioiden edistämiseksi ehdotettiin myös informaa-
tio-ohjausta (Trafi), organisaatiota neuvomaan kuntia kestävissä 
hankinnoissa (Kuntaliitto), kyydinjakamispalveluiden edistämistä ja 
vähäpäästöisyyden tukemista maksuilla (SYKE) sekä tuotekehitystä ja 
hinta–laatu-suhteen parantamista (Kuntaliitto). MTK:n mukaan jul-
kisilla hankinnoilla voitaisiin ohjata uusien teknologioiden käyttöön.

8.2.1.4.3 Infrastruktuurin kehittäminen

Uusien teknologioiden esteenä nähtiin niiden korkean hinnan lisäksi 
infrastruktuurin puute. Panostuksia infrastruktuuriin ehdottivat mm. 
VTT, Pyöräliitto, Autoliitto, SYKE, YM, Vantaan kaupunki, Kun-
taliitto, Helsingin kaupunki, AKL ja AT, Trafi, SLL ja SAK. VTT:n 
ja Pyöräliiton mukaan esimerkiksi sähköautojen latausverkon luomi-
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seen ja pyöräily- ja joukkoliikenteen infraan tulisi kohdistaa tukia. 
SYKE ehdotti, että valtion tulisi osallistua latausinfran kehittämiseen. 
Vantaan kaupungin mukaan kunnat voisivat kehittää latausverkkoa. 
Myös AKL ja AT katsoivat, että latausinfraan voisi kohdentaa julkista 
tukea. Helsingin kaupungin mukaan valtio voisi kannustaa asunto-
osakeyhtiöitä parantamaan latausvalmiutta, ja SLL ehdotti niille rajat-
tua velvoitetta tähän. Helsingin kaupunki katsoi, että latausinfra tulee 
taata myös haja-asutusalueilla pidempien matkojen varmistamiseksi. 
Lisäksi lausunnoissa (INFRA ry, Metsäteollisuus) katsottiin, että tei-
den kunnossapitoon tulisi kiinnittää huomiota.

8.2.1.4.4 Biopolttoaineiden edistäminen

Olemassa olevan autokannan päästöjen vähentämiseksi ehdotettiin 
yleisesti biopolttoaineiden käytön lisäämistä tai jonkin tietyn bio-
polttoaineen käytön lisäämistä (MTK, AKL ja AT, Ilmastopaneeli, 
Kuntaliitto, Vantaa, SKAL, St1, HSL, Suomen Taksiliitto, Energia-
teollisuus, Öljy- ja biopolttoaineala, VATT, SLL, Bioenergia, YM, 
VTT, Helsingin kaupunki). Biopolttoaineiden osalta SLL ehdotti 
autojen sovittamista biokaasukäyttöisiksi. Myös VATT ehdotti bensii-
nikäyttöisten autojen muuntamista muita käyttövoimia hyödyntävik-
si. Ilmastopaneelin mukaan autoja tulisi muuntaa korkeaseosetanolia 
käyttäviksi. HSL mainitsi keinoksi biopolttoaineiden jakelun edis-
tämisen sekä hinnoittelun. Myös SKAL korosti saatavuuden var-
mistamista. Vantaa ehdotti verohelpotuksia huoltoasemaketjuille, 
jotka ylittävät tavoitteensa biopolttoaineiden pitoisuuksien osalta. 
Neste suosisi dieselmoottoreita, koska ne ovat sen mukaan energia-
tehokkaita ja siten kasvihuonekaasupäästöiltään parempia kuin muut 
polttomoottorit. Myös Teknologiateollisuus katsoi päästöjä voitavan 
vähentää uusiutuvalla dieselillä.

8.2.1.4.5 Uusien teknologioiden edistäminen

VATT, Autoliitto ja SLL viittasivat siihen, että Norjassa on onnistuttu 
sähköautojen lisäämisessä. VATT:n mukaan toimivia keinoja olisivat 
verotuksen lisäksi mm. ilmainen pysäköinti ja vapautus tietulleista. 
Myös AKL:n ja AT:n sekä MTK:n mukaan voitaisiin tarjota pysä-
köintietuja. 
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Trafi katsoi, että hinnoittelun päästöohjaavuutta tulisi lisätä ja 
painopistettä siirtää ajoneuvon käyttöön. Teknologiateollisuuden 
mukaan sähköautojen määrän tavoitetta tulisi tarkastella uudel-
leen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Myös Helsingin 
kaupunki katsoi, että sähköllä toimivien liikkumismuotojen roolia 
voitaisiin vielä korostaa. Gasum ja MTK katsoivat, että julkisten han-
kintojen tulee toimia suunnannäyttäjänä. Kuntaliitto ehdotti kestä-
vien julkisten hankintojen neuvontaan organisaatiota.

Trafin mukaan ajoneuvojen kiertonopeutta tulisi kasvattaa, mutta 
SYKE ja MTK katsoivat, ettei autokannan uudistaminen ole itseis-
arvo, vaan keskeistä on nykyistä vähäpäästöisemmän ja energiate-
hokkaamman autokannan aikaansaaminen. Helsingin kaupunki 
huomautti, että autokannan keski-iän alentamisen tavoitteissa tulisi 
huomioida auton koko elinkaaren päästöt. 

8.2.1.4.6 Liikennesuoritteisiin vaikuttaminen ja muut keinot

VTT painotti, että ajoneuvokanta ja suoritteet eivät saa kasvaa. Pyö-
räliiton mukaan tehokkain tapa on vähentää ajokilometrejä. WWF 
katsoi, että autoilua tulisi karsia alueilla, joilla julkinen liikenne on 
mahdollista. HSL ja Kuntaliitto ehdottivat liikennesuoritteen vähen-
tämistä hinnoittelulla, ja Uber mainitsi keinoksi tiemaksut.

VM ehdotti julkisten palveluiden käytön tehostamista esimerkik-
si Liikennelabran kautta. VTT:n mukaan joukkoliikennettä voidaan 
kehittää välineiden helpolla yhdistämisellä ja reaaliaikaisella liikenne-
informaatiolla. Espoo katsoi, että yhteiskäyttöä tulisi lisätä ja auto-
matisaatiota kehittää. VATT, SKAL, Kuntaliitto, Ilmastopaneeli sekä 
AKL ja AT ehdottivat taloudellisten ajotapojen edistämistä esimerkik-
si koulutuksella. VM:n mukaan informaatio-ohjausta ja tietoisuutta 
liikenteen päästöistä ja verotuksesta tulee lisätä. Myös Kuntaliitto 
ehdotti neuvontaa ja viestintää auton valinnasta ja ajotavasta sekä 
muista kulkumuodoista. SYKE ehdotti informointia autoilun koko-
naiskustannuksista. VTT:n mukaan kävelyä ja pyöräilyä tulisi edistää 
valistustyöllä. 

Helsingin kaupunki, SKAL ja MTK toivat vastauksissaan esiin 
liikennejärjestelmän sujuvuuden vaikutuksen päästöihin. Muutoin 
mainittiin esimerkiksi tiiviimpi kaupunkirakentaminen (Autoliitto), 
muiden liikkumisratkaisujen taloudellisen houkuttavuuden edistä-
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minen (SYKE), liikkumissuoritteen siirtyminen joukkoliikenteeseen 
(St1), tiestön kunnon parantaminen (SKAL), liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden lisääminen (YM), yhteiskäyttöautojen lisäämi-
nen (AKL ja AT), auton energiamerkin uudistaminen ja ekoauto-
kilpailut (SYKE), sähköautojen sääntelyn selkeyttäminen (VM), 
rakentamisen autopaikkanormeista luopuminen (Ilmastopaneeli), 
autoilijoiden valintojen merkityksen korostaminen (St1), käytetty-
jen autojen tuonnin määrään ja päästöintensiteettiin vaikuttaminen 
(VATT) sekä nopeusrajoitukset (Helsingin kaupunki, Ilmasto paneeli).

8.2.1.5 Pääkaupunkiseudun liikenteen kasvun 
pysäyttämiskeinot

Millä keinoin henkilöautoliikenteen kasvu voidaan kaupun-
kiseuduilla pysäyttää? Miten aikaansaadaan henkilö autojen 
täyttöasteen parantuminen? Entä kävely- ja pyöräilymat-
kojen määrän kasvu 30 prosentilla? Mitä muita keinoja 
tarvittaisiin liikennejärjestelmän energiatehokkuuden 
parantamiseksi? 

8.2.1.5.1 Yksityisautoilun vähentäminen

Lupaavina keinoina henkilöautoliikenteen vähentämiseksi nähtiin 
esimerkiksi liikenteen kehittäminen palveluna (Öljy- ja biopoltto-
aineala, MTK, Autoliitto, Eera, Trafi, Ilmastopaneeli, Liikenneviras-
to, VR) ja autoilun hinnoittelu. Hinnoittelukeinoiksi ehdotettiin 
tietulleja (VATT), tienkäyttömaksuja (VATT, Kuntaliitto, SAK), 
pysäköinnin sääntelyä ja maksuja (VATT, Kuntaliitto, Ilmastopaneeli, 
VM ja YM) sekä ruuhkamaksuja (MTK, SLL ja Energiateollisuus). 
Energiateollisuuden mukaan ruuhkamaksu voisi olla sidottu auton 
päästöihin. Ilmastopaneeli ehdotti liikenteen hinnoittelua kilometri-
perusteisesti sekä työmatkakulujen verovähennysoikeutta kulkutavas-
ta riippumattomaksi ja työmatkan pituuden mukaan määritettäväksi.

SAK ehdotti vaihtoehdoiksi myös polttoaineen verotuksen kiris-
tämistä ja staattista kilometriveroa. Se kuitenkin katsoi, että poltto-
aineverotuksen kiristäminen ei ole alueellisesti tasapuolinen keino ja 
toimii ainoastaan heikkona kannustimena kestävämpiin kulkumuo-
toihin. SAK myös ehdotti edullisempaa pysäköintiä vähäpäästöisille 
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ajoneuvoille. SLL katsoi, että autoilun haitalliset tuet tulisi kartoittaa 
ja ohjata uudelleen. Myös Helsingin kaupunki ehdotti tukien vähen-
tämistä esimerkkeinään kilometrikorvausten alentaminen, vapaan 
autoedun tarjoamisen kielto, työmatkakulujen verovähennysoikeu-
den pienentäminen ja polttoaineveron korotus. Helsingin kaupungin 
mukaan pysäköintinormeilla voidaan vähentää asukas- ja yrityspysä-
köintipaikkoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

MTK vastusti koko autokantaa koskevia ajoneuvoverojen koro-
tuksia, koska maaseutualueet kärsivät niistä. EK:n mukaan henkilö-
autoliikenteen kasvun pysäyttämisen sijaan tavoitteena tulisi olla 
päästöjen vähentäminen. Siirtyminen autoverosta käyttöön perustu-
vaan vuosimaksuun voisi edistää ilmastotavoitteita. Suoriteperusteista 
hinnoittelua ehdotti myös YM. St1 huomautti, ettei muutokseen tule 
pyrkiä huonontamalla yksityisautoilun olosuhteita. Autoliitto, Taksi-
liitto ja Öljy- ja biopolttoaineala ehdottivat päästöihin vaikuttamista 
liikenteen sujuvuutta edistämällä.

8.2.1.5.2 Autojen täyttöasteen parantaminen

Täyttöasteen parantamiseksi ehdotettiin yhteiskäyttöautoja (VR, 
Energiateollisuus, Uber, Trafi), kimppakyytejä (TEM, HSL), uusia 
liikkumispalveluja (VR, Liikennevirasto, TEM, YM, Ilmastopanee-
li, Autoliitto, Trafi, SAK) sekä etuja yhteiskäyttöautoille esimerkiksi 
verotuksessa, pysäköinnissä tai bussikaistojen käytössä (SYKE, Kun-
taliitto, HSL). Ilmastopaneeli ehdotti täyttöasteen parantamiseksi 
liityntäpysäköintiä ja joukkoliikenteen tarjontaa. MTK katsoi, että 
julkinen valta voi varmistaa, ettei liikkumispalveluille ole säädös-
esteitä. 

8.2.1.5.3 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä katsottiin voitavan edistää 
yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä. Samalla autoilun tarvetta voitai-
siin vähentää. Tiivistämisen tai kaavoituksen kehittämisen kannalla 
olivat Liikennevirasto, Autoliitto, SYKE, YM, Vantaa, Kuntaliitto, 
Ilmastopaneeli, VM, Trafi, SAK, MTK, SLL ja Helsingin kaupunki. 
Joka tapauksessa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan merkittäviä 
toimenpiteitä (Helsingin kaupunki, Pyöräliitto).
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Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi ehdotettiin myös infrastruk-
tuurin parantamista ja väylänpitoa (Liikennevirasto, Autoliitto, VM, 
HSL, Pyöräliitto). Liikennevirasto katsoi, että uutena avauksena voisi 
olla rahoitusrakenteiden muutos. Kuntaliitto ja Ilmastopaneeli kat-
soivat, että kaupunkisuunnittelussa tulisi autoilun edellä priorisoida 
kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Kuntaliitto piti tarpeellisena esi-
merkiksi kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämistä. HSL ja Kunta liitto 
katsoivat, että autoreittejä lyhyemmät pyöräreitit ja pyörien säilytys-
mahdollisuudet asemilla edistäisivät pyöräilyä. Helsingin kaupungin 
mukaan maankäytön ja liikenteen suunnittelua tulisi tehdä vuoro-
vaikutteisesti. Ongelmana Helsingin kaupunki näki maankäyttö- ja 
rakennuslain muutokset, joissa hajarakentamista helpotetaan ja joi-
den takia päivittäistavarakaupat saattavat keskittyä vain autojen saa-
vutettaville.

Pyöräliitto ehdotti taloudellisia tukia kävelyyn ja pyöräilyyn, ja 
Helsingin kaupunki ehdotti kävelyä ja pyöräilyä tukevan lainsäädän-
nön edistämistä. St1:n mukaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
saavutettavuuteen, toimivuuteen, kilpailukykyyn ja houkuttavuuteen 
tulee kiinnittää huomiota. Autoliiton mukaan pyöräilyn ja kävelyn 
osuuden lisääminen ei ratkaise päästöongelmaa. Pyöräilyä voidaan 
liiton mukaan edistää rakentamalla pyöräteitä, mutta pyöriä ei pidä 
tuoda autoliikenteen sekaan. 

8.2.1.5.4 Joukkoliikenteen edistäminen

Henkilöliikenteen kasvun pysäyttämiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi ehdotettiin julkisen liikenteen kehittämistä (VATT, 
VR, Finnair, Liikennevirasto, Pyöräliitto, TEM, YM, HSL, St1, 
WWF, Vantaa, Uber, Kuntaliitto, Ilmastopaneeli, Autotuojat ja -teol-
lisuus, VM, Trafi, SAK, MTK, Helsingin kaupunki). Useat lausun-
nonantajat katsoivat infrastruktuurin parantamisen olevan keskeisessä 
asemassa. Esimerkiksi WWF:n mukaan palveluita ja infrastruktuurei-
ta tulisi kehittää auton käyttämisen minimoimiseksi.

Lausunnoissa kannatusta sai erityisesti liityntäpysäköinnin edis-
täminen (VR, YM, HSL, St1, Vantaa, VM). VR:n mukaan sähkö-
autojen latauspisteet tulisi sijoittaa niin, että se kannustaa autojen 
jättämistä liityntäpysäköintiin. 
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Muutenkin ehdotettiin joukkoliikenteen integroimista muihin 
liikkumispalveluihin (Kuntaliitto). Ilmastopaneeli katsoi, että palve-
lutasoa tulee nostaa raidejoukkoliikenteellä ja vuorotarjontaa lisää-
mällä. VM ehdotti, että sähköistä joukkoliikennettä edistettäisiin 
kehittämällä julkisten hankintojen neuvontapalveluita ja rakenta-
malla latausinfraa joukkoliikenteelle; sen mukaan infraa voitaisiin 
tukea. Joukkoliikennettä voidaan edistää hinnalla (MTK, Kuntaliitto) 
sekä palveluiden toimivuudella ja ajalla (MTK). Helsingin kaupun-
gin mukaan valtiolla tulisi olla enemmän vastuuta joukkoliikenteen 
rahoituksesta. TEM katsoi, että työnantajat pitäisi saada tukemaan 
joukkoliikennettä. SAK huomautti, että joukkoliikenteen kehittämi-
nen parantaa pienituloisten asemaa.

8.2.1.6 Muut ympäristövaikutukset liikenteen 
päästöjen vähentämisestä

Mitä muita ympäristövaikutuksia liikenteen päästöjen 
vähentämisellä on? 

Liikenteen päästöjen vähentämisen katsottiin vaikuttavan mm. 
ilmanlaadun, viihtyvyyden ja kansanterveyden paranemiseen. Viih-
tyvyys ja autoilulta vapautunut tila voisivat osaltaan edistää kävelyä ja 
pyöräilyä. VR:n mukaan joukko-, raide- ja vesiliikenteen lisääminen 
parantaisi myös turvallisuutta ja henkilöautoliikenteen vähentämi-
nen kaupungeissa vapauttaisi pysäköintipaikkoja. VATT:n, Helsingin 
kaupungin ja YM:n mukaan päästövähennystoimet saattavat suosia 
dieselautoja, mikä lisää typen oksidipäästöjä. Typen oksidit aiheutta-
vat haittaa paitsi ilmanlaadulle myös esimerkiksi lajeille ja vesistöille 
(SLL). 

Gasum katsoi, että biokaasulla toimivat bussit voivat edistää kier-
totaloutta. Kotimaisen biokaasutuotannon kasvattaminen voi edistää 
työpaikkojen syntymistä ja liiketoimintaa maaseudulla sekä energia-
omavaraisuutta. Pyöräliitto huomautti, että autoilun vähentäminen 
pienentäisi myös renkaiden ja tienpinnan kulumisesta aiheutuvia 
mikromuovipäästöjä, jotka ovat haitallisia erityisesti vesistöille. Bio-
polttoaineiden katsottiin voivan aiheuttaa haittoja hiilinieluille ja 
luonnon monimuotoisuudelle (SYKE, SLL, WWF, Helsingin kau-
punki). Myös Autoliitto huomautti, että liikenteen suorien päästöjen 
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vähentäminen voi väärin valituilla keinoilla johtaa epäsuorien pääs-
töjen lisääntymiseen.

8.2.1.7 Keinojen kustannusvaikutukset eri 
väestöryhmiin ja alueisiin

Lausunnoissa ei juuri ole arvioitu päästövähennyskeinojen euromää-
räisiä kustannuksia, kustannustehokkuutta eikä yksityiskohtaisesti 
aikaansaatavia päästövähennyksiä. Autotuojat ja -teollisuus toi esille 
työsuhdeautojen verotusarvon muutoksen vaikutuksia päästöihin ja 
verotuloihin, ja MTK viittasi biopolttoaineiden laajemman käyttöön-
oton kustannuksiin autoilijoille ja verottajalle dieselin osalta. Lisäksi 
lausunnoissa viitattiin VTT:n selvitykseen tieliikenteen hiilidioksidi-
päästöjen vähentämisestä ja konsulttitoimisto Roland  Bergerin sel-
vitykseen ”Integrated Fuels and Vehicles Roadmap to 2030 and 
beyond”. Pyöräliitto korosti kävelyn ja pyöräilyn yhteiskunnalle mah-
dollistamia säästöjä.

8.2.2 Lausunnot tiivistettyinä esittäjittäin

8.2.2.1 Autoliitto ry

Jonkin polttoainelaadun, kuten 98E:n, lopettaminen sitä käyttävästä ajo-
neuvokannasta eroon pääsemiseksi ei ole hyväksyttävää.

Suomessa käytettävien tuotteiden tulee olla laajasti maailmanmarkkinoilla 
tarjolla ja sinne sellaisenaan myytävissä, eikä niitä pidä täällä kustannuksia 
korottavalla tavalla verotuksella syrjiä tai ohjata esimerkiksi kansallisista elin-
keinopoliittisista syistä johtuen.

Autokantaa voidaan uusia alentamalla hallitusti autoveroa. Tahtia pitää 
nopeuttaa. Suomi on autojen lukumäärällä asukasta kohden mitattuna EU:n 
autoistuneimpia maita. Meillä on paljon kahden ja kolmen auton talouksia, 
ja vanhin autokanta on juuri näitä kakkos- ja kolmosautoja. Niiden pääoma-
arvo on pieni ja ajosuorite vähäinen. Näiden autojen uusiutuminen ei ole 
käyttäjien taloudellisesta asemasta johtuen välttämättä lainkaan mahdollis-
ta. Jos näiden ajoneuvojen verotusta kevennetään, niin lisääntyneet varat 
menevät muihin elinkustannuksiin. Jos taas verotusta kiristetään, ajoneuvon 
vaihtamiseen tai hankintaan on vähemmän rahaa käytettävissä. Nämä autot 
on 99-prosenttisesti käytetty loppuun. 

Sähköautoilun edelläkävijämaassa Norjassa on noin 120 000 sähkökäyt-
töistä autoa, joista reilut 90 000 on täyssähköautoja. Norjassa sähköautoilua 
on tuettu jo 1990-luvulta alkaen, mutta vasta aivan viime vuosina sähkö-
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autojen rekisteröinnit ovat lähteneet jyrkkään kasvuun. Kasvun taustalla ovat 
tarjonnan parantumisen lisäksi merkittävät verohelpotukset ja muut tuet. 
Norjassa täyssähköautosta ei makseta lainkaan autoveroa eikä arvonlisäveroa 
ja vuotuinen ajoneuvovero on selvästi alempi kuin polttomoottoriautoilla. 
Siksi sähköautot ovat huomattavasti edullisempia hankkia ja ylläpitää kuin 
bensiini- ja dieselautot. 

Norjassa sähköautoilijoiden ei tarvitse maksaa tietulleja eikä lauttamaksu-
ja, minkä lisäksi kaupunkien keskustoissa on sähköautoille varattuja ilmaisia 
pysäköintialueita ja bussikaistat ovat sähköautoilijoiden käytössä. Vauraas-
sa Norjassa monet ovatkin hankkineet sähköauton toiseksi autokseen, jolla 
hyödynnetään kaupunkimatkoilla bussikaistojen käyttöoikeus ja ilmaiset 
pysäköintipaikat.

Suomen hallituksen tavoite 250 000 sähköauton autokannan toteuttami-
seksi hankintatuella edellyttää miljardiluokan tukea. Se ei ole järkevä tapa 
toteuttaa vuoden 2030 tavoitteita. Ladattavien hybridiautojen mahdollista-
ma päästövähennys edellyttää myös sitä, että näissä autoissa todellisuudessa-
kin käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita. Sama koskee etanoliautoja.

Olemassa olevan autokannan päästöjä voidaan vähentää biopolttoainei-
den osuutta lisäämällä. Tässäkin tulee helposti vastaan Suomen vanha auto-
kanta, johon biopolttoaineet eivät välttämättä sovellu.

Joukkoliikenteen järjestäminen taloudellisesti ja ympäristöhyötyjen kan-
nalta tehokkaasti on mahdotonta, jos ei ole joukkoja. Suomessa tämä on tosi-
asia haja-asutusalueella ja jopa monissa meidän mittakaavassamme suurissa 
kaupungeissa ja niiden välittömässä ympäristössä. 

Uusi tekniikka tuo mahdollisuuden monipuolistaa auton käyttöä, han-
kintaa ja omistamista. Siten myös täyttöastetta on mahdollista kasvattaa. 
Ratkaisevaa on, miten ihmiset ottavat palvelut käyttöönsä. Olennaista on, 
että palvelut ovat helppoja, turvallisia ja kustannustehokkaita. Pyöräilyn 
ja kävelyn osuus on tällä hetkellä 4 %, eikä sitä lisäämällä voida ratkaista 
päästöongelmaa. Pyöräilyä voidaan tehdä houkuttelevammaksi rakentamalla 
pyöräteitä, mutta jos pyörät tuodaan autoliikenteen sekaan ja nopeusrajoi-
tuksia alennetaan, autojen päästöt kasvavat.

8.2.2.2 Autoalan Keskusliitto AKL sekä Autotuojat  
ja -teollisuus ry

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä on vuosina 2005–2015 vähentynyt 
13 %. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 36 % 
vuosina 1995–2005, ja tulevina vuosina päästöjen ennakoidaan vähenevän 
2–3 % vuodessa.

Liikenteeseen kohdennettavat toimet eivät saa heikentää Suomen kilpai-
lukykyä ja kansalaisten hyvinvointia. Päästöjen vähentämistoimenpiteiden 
tulee olla tekniikkaneutraaleja, jotta ne eivät aiheuttaisi teknologiariippu-
vaisia markkinahäiriöitä tai jarruttaisi päästöjen vähentämisen ja energiate-



165

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

hokkuuden parantamisen teknologista kehitystä. Ohjaustoimissa tulisi jättää 
tilaa uusille teknologisille innovaatioille. 

Tarvitaan rakenteellisia autoilun verotukseen pureutuvia toimia, jotta 
vähäpäästöisen tekniikan yleistymistä voitaisiin nopeuttaa. Tämä edellyttää 
autoilun fiskaalisten verotustavoitteiden uudelleen tarkastelua luopumalla 
autokannan ikää kasvattavasta auton hankinnan verotuksesta sekä ympä-
ristöohjauksen painopisteen yhä selvempää vaiheittaista siirtämistä käytön 
aikaiseen verotukseen.

Kaasu- ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen potentiaali on suuri erityisesti 
kaupunkijakelun ja kaupunkien linja-autoliikenteen päästöjen vähentä-
misessä. Kuorma-autojen ajoneuvoyhdistelmien mittoja suurentamalla on 
mahdollista lisätä runkokuljetusten energiatehokkuutta ja vähentää ajoneu-
vokilometrien määrää.

Maallamme on erinomaiset edellytykset kehittyneiden uusiutuvia koti-
maisia raaka-aineita hyödyntävien polttoaineiden tuotekehitykseen ja 
tuotantoon. Suomen tulisikin ajaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta 
Pohjoismaiden ja Euroopan laajuisena toimenpiteenä ja aktiivisesti vaikut-
taa kehittyneiden biopolttoaineiden nostamiseksi päästöjen vähentämisen 
kärkitoimeksi. Jotta biopolttoaineiden kysyntä kasvaisi, markkinoille tulisi 
lisäksi saada nykyistä enemmän etanoli- ja kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Mikäli 
tulevaisuudessakin vain pakoputken päästä mitattavat arvot ovat raja-arvo-
jen määrittelyn perusteena, valmistajia sitovat hiilidioksidipäästötavoitteet 
ohjaavat tuotekehitystä ainoastaan sähköautoihin eikä markkinoille pääse 
biokaasua tai bioetanolia käyttäviä autoja.

Autokannan ikääntymisen pysäyttämiseksi autoveroa on alennettava. Lii-
kennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli vuonna 2016 noin 11,8 
vuotta. Keski-ikä on kasvanut noin 10 % vuosina 2010–2016, ja ikäänty-
misen on nykyisellä verotuksella ennakoitu jatkuvan. Liikennekäytössä ole-
vien autojen keski-ikä on viime vuosien aikana kasvanut 3–4 kuukaudella 
vuosittain. Keskimääräinen romutusikä on kasvanut yli 20 vuoteen. Kannan 
keski-ikä ja keskimääräinen romutusikä ovat Euroopan korkeimpia. 

Autokannan ikääntymistä vahvistaa käytettynä maahantuotavien autojen 
suuri määrä (20 000–30 000 ajoneuvoa vuodessa), sillä käytettynä Suomeen 
tuodut autot ovat keskimäärin 9-vuotiaita. Liikennekäytössä oli vuoden 
2016 lopussa edelleen noin 180 000 ennen vuotta 1992 käyttöön otettua 
ajoneuvoa.

Autoveroa tulisi alentaa vaiheittain ja hallitusti siten, että hankinnan vero 
siirrettäisiin pidemmällä aikavälillä kokonaan vuosiveroperusteiseksi. Auto-
veron poistaminen kerralla aiheuttaisi merkittäviä haittavaikutuksia vaih-
to- ja käyttöomaisuuden arvonalenemana. Autovero tulee poistaa siten, että 
vaikutukset kotitalouksille ja elinkeinoelämälle ovat myönteisiä. Hallittuun 
poistamiseen on monia keinoja. Veroa voidaan esimerkiksi laskea portaittain 
tai se voidaan vaiheittain sulauttaa vuosiveron muodossa ajoneuvo veroon, 
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jolloin valtion verotuotot eivät laskisi. Vuosittaisena verona kerättävä hiili-
dioksidipäästöihin sidottu vero ohjaisi kysyntää pienipäästöisiin autoi-
hin, mutta samalla autokannan kiertonopeus kasvaisi ja päästöt alenisivat 
huomattavasti nopeammin kuin nykyisellä verorakenteella. Tulevaisuu-
dessa maksujärjestelmien kehittyessä vuosittainen vero voitaisiin muuttaa 
kilometri pohjaiseksi veroksi, jolloin verotus kohdentuisi liikkumiseen eikä 
omistamiseen tai hankintaan. 

Autoveron alentamisen ei ennakoida merkittävästi vaikuttavan autotihey-
teen, sillä kotitalouksien autoistuminen on Suomessa jo nyt lähellä tasapai-
noa autoverottomien maiden autotiheyteen verrattuna. Automäärällä ei ole 
suoraa seurausyhteyttä liikennesuoritteeseen, sillä keskimääräinen autokoh-
tainen ajosuorite vähenee automäärän kasvaessa. 

Valtion kannalta autovero on hankalasti ennakoitava, suhdanneherkkä ja 
EU-oikeudellisesti hankala. Uusien autojen myynti vaihtelee talouskehityk-
sen mukaan, joten taloudellisen laskusuhdanteen aikana autoverokertymä 
pienenee. Vuosittaiset ajoneuvokantaan sidotut verot muodostavat autoveroa 
stabiilimman veropohjan. Ne ovat myös kuluttajan kannalta edullisempia 
ja hallittavampia, sillä ne eivät kasvata autoon sitoutuvan pääoman määrää.

Autokannan kiertonopeutta voidaan lisätä myös kampanjaluonteisilla 
romutuspalkkioilla. Romutuspalkkiokampanjassa uuden auton oston yhtey-
dessä vanhan autonsa kierrätykseen luovuttava auton ostaja saa palkkion. 
Tällaiset kampanjat nopeuttavat autokannan uusiutumista, suosivat vähä-
päästöisten autojen hankintaa ja vähentävät autokannan päästöjä vanhojen 
autojen korvautuessa uusilla. Romutuspalkkiota kokeiltiin Suomessa ensim-
mäistä kertaa vuonna 2015. Kokeilu selvästi alensi romutettavien autojen 
romutusikää ja lisäsi kierrätykseen päätyvien liikennekäytössä olleiden iäk-
käiden autojen määrää. Yleensä vain noin puolet iäkkäistä autoista päätyy 
kierrätysjärjestelmään, sillä suuri osa kuluttajista poistaa ikääntyneen ajoneu-
vonsa liikennekäytöstä mutta ei toimita sitä viralliseen kierrätysjärjestelmään. 
Romutuspalkkio tulisi toistaa satunnaisina kampanjoina muutaman vuoden 
välein. Kampanjan ei tulisi olla luonteeltaan jatkuva, jotta palkkiosta ei tulisi 
jokaisen uuden auton hankinnassa hyödynnettävä yleinen käytäntö, jolloin 
kaikki auton ostajat hankkisivat romuauton voidakseen saada uuden auton 
edullisemmin.

Romutuspalkkiolla hankitut autot olivat vuoden 2015 kokeilussa pääosin 
pienehköjä vähäpäästöisiä autoja. Kokeilu vähensi koko autokannan hiilidi-
oksidipäästöjä, sillä uusien vanhoja autoja korvaavien henkilöautojen päästöt 
olivat keskimäärin 40 % alemmat kuin kokeilun yhteydessä romutettujen 
autojen.

Autovero on ohjannut kysyntää vähäpäästöiseen kalustoon, mutta ohjaus-
vaikutus on viime vuosien aikana vähentynyt ajoneuvotekniikan energiate-
hokkuuden parantuessa. Autovero on erittäin vähäpäästöisillä autoilla jo nyt 
pieni, joten autoveron poistaminen tai alentaminen ei yksittäisenä toimena 
merkittävästi lisäisi erittäin vähäpäästöisten autojen hintakilpailukykyä. 
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Suomessa sähkö-, kaasu- ja etanolikäyttöisten henkilöautojen osuus vuon-
na 2016 oli 1,4 % ensirekisteröinneistä. Vähäpäästöisten autojen kysyntää 
jarruttavat korkeammat hankintahinnat ja tarjolla olevien mallien pieni vali-
koima. Vaikka verotus suosii vähäpäästöisiä autoja, alle 80 g/km:n päästöta-
son autojen keskihinta on 10 000–20 000 euroa keskimääräistä korkeampi. 

Vuonna 2016 ensirekisteröityjen täyssähköautojen keskihinta Suomessa 
oli 64 800 euroa ja ladattavien hybridien 69 800 euroa. Täyssähköautojen 
veroton hinta on vielä tällä hetkellä mallista ja tekniikasta riippuen keskimää-
rin 1,5–2-kertainen polttomoottoriautoon nähden. Erittäin vähäpäästöisiä 
ajoneuvomalleja on markkinoilla vasta suhteellisen vähän – vain alle 2 % on 
päästötasoltaan alle 50 g/km. 

Ladattavien hybridien mallivalikoima on kasvanut viime vuosina nopeas-
ti. Suurin osa kuitenkin on edelleen kalliimman hintaluokan autoja, joiden 
kysyntä on maltillista. Ladattavien hybridien verolliset hinnat ovat suurin 
piirtein samalla tasolla kuin vastaavien bensiini- tai dieselkäyttöisten autojen, 
mutta verottomat hinnat ovat noin 30 % korkeammat. Yleistymisen estee-
nä täyssähköautoilla on ensisijaisesti lyhyt käyttösäde ja ladattavilla hybridi-
autoilla suppea, kalliimpaan hintaluokkaan keskittynyt mallivali koima.

Monissa Euroopan maissa on viime vuosina otettu käyttöön vähäpääs-
töisten autojen hankinnan taloudellisia kannusteita, jotta erittäin vähäpääs-
töisten autojen yleistymistä voitaisiin edistää. Kannusteet liittyvät yleensä 
auton hankinnan veronhuojennuksiin, hankintatukiin tai edullisempiin 
käyttömaksuihin. Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatukia käytetään 
hankinnan kannusteina erityisesti sellaisissa maissa, joissa ei ole autoveroa. 
Suomessa hiilidioksidipäästöihin porrastettu hankinnan verotus toimii jo 
osaltaan hankintakannustimena, sillä autovero on nykyisin esimerkiksi täys-
sähköautoille vain 3,8 %, kun taas keskimääräinen autoveroprosentti on 
noin 20.

Erilliset hankintakannusteet lisäisivät vielä toistaiseksi kalliimpien vaihto-
ehtoisia polttoaineita hyödyntävien ajoneuvojen hintakilpailukykyä, mutta 
niiden toteuttaminen ei ole automarkkinoiden toimivuuden kannalta täysin 
ongelmatonta. Väliaikaiset hankintakannusteet aiheuttavat usein lyhytaikai-
sia markkinahäiriöitä, ja niiden loppuminen voi romahduttaa vaihtoehtoisia 
polttoaineita hyödyntävien ajoneuvojen kysynnän. Hankintatukiin liittyy 
usein budjetointiongelmia, koska kysyntä saattaa ylittää tukiin varatun raha-
määrän. Hankintatukia hyödyntävät esimerkiksi Ruotsissa saatujen koke-
musten perusteella lähinnä yritykset. Monissa maissa hankintakannusteet 
onkin rajattu vain kotitalouksien ajoneuvohankintoihin.

Ulkomailta saatujen kokemusten perusteella työsuhdeautot ovat luonteva 
kanava uuden ajoneuvotekniikan yleistymiseen, sillä työsuhdeauton käyttä-
jän ei tarvitse auton hankintapäätöstä tehdessään pohtia jälleenmyyntiarvon 
säilymistä ja jälkimarkkinaa samalla tavoin kuin yksittäisen kotitalouden. 
Meillä työsuhdeautot muokkaavat merkittävällä tavalla autokantaan valikoi-
tuvia autoja, sillä noin kolmannes uutena ensirekisteröidyistä henkilö autoista 
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hankitaan yritysten omistukseen tai muulla tavoin työsuhdekäyttöön. Työ-
suhdeautojen keskimääräinen käyttöaika on noin kolme vuotta, jonka jäl-
keen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille käytettyinä autoina. Vähäpäästöisiä 
työsuhdeautoja suositaan verokannustein Euroopassa mm. Alankomaissa ja 
Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Ruotsissa. Monilla yrityksillä on 
jo tällä hetkellä yritysautoja koskevia ympäristötavoitteisiin ja yhteiskunta-
vastuullisuuteen sidottuja tavoitteita, jotka liittyvät päästöihin ja energiate-
hokkuuteen. 

Verotusarvon määrittely ohjaa selvästi työsuhdeautojen valintaa, joten 
työsuhdeautokanta muodostaa taloudelliseen ohjaukseen hyvin soveltuvan 
kanavan vähäpäästöisten autojen lisäämiseen. Työsuhdeautojen verotusarvoa 
tulisi alentaa autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 80 g/km. Täyssäh-
köautoilla, joiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km, verotusar-
voa alennettaisiin 80 %. Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin 1 %:n 
jokaista hiilidioksidigrammaa kohti.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen osuuden ensirekisteröitävistä autoista on 
arvioitu kasvavan 3 000–5 000 ajoneuvoon vuodessa, jos niiden verotus arvo 
porrastettaisiin hiilidioksidipäästöihin. Valtion tuloverokertymä pienenisi 
tällöin 8–11 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntien verotulot alenisivat hieman 
vähemmän. Jos verotusarvon alentaminen olisi käytössä vuosina 2017–2025, 
henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt alenisivat vuoden 2030 tasolla las-
kettuna 0,03–0,05 miljoonaa tonnia. Työsuhdeautojen verotusarvon alen-
taminen on Suomessa kustannustehokkaampi tapa tukea vähäpäästöisten 
autojen edistämistä kuin suora tuki autojen hankintaan. Tuloverokertymän 
pienenemistä vastaavalla summalla voitaisiin tukea vähäpäästöisten auto-
jen hankintaa noin 2 000 eurolla autoa kohden. Tällöin näiden autojen 
hinnat alenisivat keskimäärin 4 %, mikä ei vielä merkittävästi lisäisi niiden  
kysyntää.

Työsuhdeautojen verotusarvon alentamisen vaikutusta voitaisiin täy-
dentää kohdentamalla erittäin vähäpäästöisten autojen riskituki julkisen 
sektorin ja yksittäisten kotitalouksien ajoneuvohankintoihin. Tämä lisäisi 
myös tukijärjestelmän oikeudenmukaisuutta kansalaisten ja julkisen sektorin 
näkökulmasta.

Julkisten hankintojen tuki tulisi kohdentaa ensisijaisesti vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla toimivien kaupunkibussien ja jakeluautojen hankintaan sekä 
polttoaineiden jakeluinfran kehittämiseen, sillä näiden ajoneuvojen vuosi-
suoritteet ovat suuria ja elinkaari on suhteellisen lyhyt. Hankintatuella voitai-
siin kompensoida vielä toistaiseksi korkeampaa hankintahintaa ja rajatumpaa 
jakeluinfraa. 

Ulkomailta saatujen kokemusten mukaan myös paikallisten kannustei-
den merkitys erittäin vähäpäästöisen autojen yleistymisessä on merkittävä. 
Kunnat voivat osaltaan lisätä vähäpäästöisten autojen kysyntää ja autojen 
yhteiskäyttömahdollisuuksia tarjoamalla pysäköintietuja tai mahdollisuutta 
hyödyntää rajoitetusti joukkoliikennekaistoja kaupunkialueella. Tällaisille 
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autoille voidaan tarjota ilmainen tai huomattavasti edullisempi pysäköinti. 
Vähäpäästöisille autoille ja yhteiskäyttöautoille voidaan lisäksi tarjota vain 
niille varattuja liityntäpysäköintipaikkoja joukkoliikenteen solmukohtiin. 

Yhtenä esteenä vaihtoehtoisten polttoaineiden yleistymiselle on rajallinen 
jakelu- ja latausinfrastruktuuri. Sähkö- ja kaasuautojen määrä on Suomessa 
vielä niin pieni, että latausinfra ei kehity markkinaehtoisesti. Latausinfraan 
tulisi kohdentaa julkista tukea siten, että päätieverkon latausasemien ver-
kosto saataisiin maantieteellisesti kattavaksi. Vaikka täyssähköautojen mää-
rä meillä on vielä pieni, ladattavien hybridiautojen määrä kasvaa nopeasti 
ja pikalatausasemat lisäävät mahdollisuuksia sähkön käyttöön ajovoimana 
myös pidemmillä matkoilla. Kuntien ja tulevaisuuden alueellisessa hallinto-
mallissa maakuntien tulisi laatia tavoitteellinen suunnitelma sähköverkosta 
ladattavien autojen julkiselle latauspisteverkolle. Kaasunjakelussa tukea tulisi 
kohdentaa erityisesti hajautuneiden biokaasun tuotantolaitosten kytkemi-
seksi kaasunjakeluverkkoon.

Autokannan päästöjen kannalta ongelmallisin ikäryhmä ovat ennen vuot-
ta 2008 käyttöönotetut autot, sillä hiilidioksidipäästöjen väheneminen alkoi 
näkyä ensirekisteröinneissä vasta tuon vuoden jälkeen. Autokannan suurim-
mat ikäluokat ovat vuosina 2003–2006 ensirekisteröidyt autot, joita tällä 
hetkellä tuodaan eniten maahan myös käytettyinä.

Päästöt ovat vähentyneet ensisijaisesti EU:n autonvalmistajille asettamien 
sitovien raja-arvojen (v. 2015 ja 2021) takia. Ajoneuvotekniikan kehitys on 
toisaalta vähentänyt merkittävästi pakokaasupäästöjen ja polttoaineenkulu-
tuksen määrää. Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 
kymmenen viime vuoden kuluessa keskimäärin 4 % vuodessa. Terveydel-
le haitallisten säänneltyjen päästöjen määrä on samaan aikaan vähentynyt 
selvästi enemmän, koska säänneltyjen päästöjen raja-arvoja on tiukennettu 
useaan otteeseen 2000-luvulla. Näin avaintoimenpiteinä autokannan pääs-
töjen vähentämiseen ovat ajoneuvokannan kiertonopeuden lisääminen ja 
hankinnan verotuksen alentaminen siten, ettei meille olisi tarvetta tuoda 
käytettynä keskimäärin lähes 10-vuotiaita autoja.

8.2.2.3 Bioenergia ry

Strategiassa merkittävä kasvu on laskettu erityisesti metsähakkeen varaan. 
Sen osuus odotetusta uusiutuvan energian kasvusta vuosien 2015 ja 2030 
välillä on kolmannes. Metsähakkeen käytön kehitys on kasvutoiveista huo-
limatta polkenut Suomessa paikallaan, vaikka puun energiakäyttö kokonai-
suudessaan on viime vuosina ollut kasvusuunnassa. Metsähakkeen käyttö 
lämpö- ja voimalaitoksissa oli vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna 
2012. Luonnonvarakeskus arvioi, että metsähakkeen kokonaiskäyttö vuon-
na 2017 on samalla tasolla kuin vuonna 2016. Toteutuneen kehityksen ja 
ennustetun trendin valossa energia- ja ilmastostrategian skenaario metsä-
hakkeen käytön kasvusta näyttää epätodennäköiseltä. Jos metsähakkeelle 
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odotettu kasvu ei toteudu, uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden 
lisäämiseen kohdistuva paine voi siirtyä enenevässä määrin liikennesektorille.

Voitaisiin ottaa käyttöön vähäpäästöinen teknologianeutraali biopolttoai-
neiden ja biosähkön käytön veromalli. Sen soveltaminen sopii sekä nykyiseen 
autojen veromalliin että mahdolliseen tieverkon käyttömaksujen veromal-
liin. Puhtaan biopolttoaineen käyttö voidaan osoittaa polttoaineen myy jien 
rekisteröimien polttoainemyyntien avulla. Tämä ratkaisu toimii kaikilla 
puhtailla biopolttoaineilla, ja tarvittavat tiedot ovat jo lähes valmiina ole-
massa autokohtaisen luottokortin ja jakeluyhtiökohtaisen asiakaskohtaisen 
tiedonkeruun ansiosta. Todentamisen taakka jää veronpalautuksen hakijalle, 
ja jakeluyhtiöt antavat kootusti kaikki tarvittavat tiedot. Kuitteja ei tarvitse 
kerätä. Polttoaineen myyjillä on valmius toimittaa kaikki palautukseen tar-
vittava dokumentointi. Palautus on mahdollista vain todennettavissa olevaa 
biopolttoainetta käytettäessä.

Nykyistä veromallia voidaan kehittää teknologianeutraalilla veromallilla, 
jossa autoveron ja ajoneuvoveron suuruus määräytyy pelkästään fossiilis-
ten päästöjen (todellisten biopolttoaineiden käytön) mukaan ja siirtämällä 
verotaakkaa vähäpäästöisten autojen hankinnasta (mukaan lukien poltto-
moottorilla varustetut autot, joissa todistettavasti käytetään biopolttoaineita) 
fossiilista polttoainetta käyttävien autojen hankintaan.

Bioenergia ry ei suoraan tue ajoneuvon ostoon liittyviä kiinteitä hankin-
tatukia (tietty euromäärä per ajoneuvo). Tällaiset toimet eivät olisi kustan-
nustehokkaita. Hankintatukiin liittyy kysymyksiä myös oikeudenmukaisesta 
jakautumisesta eri hintaluokkien autoihin ja eri tuloluokkiin. Vähäpäästöi-
sen liikenteen veromallissa voidaan autoveron ja ajoneuvoveron perusveron 
veronhuojennukset ja/tai käyttömaksut määritellä niin, että palautettavalle 
veromäärälle asetetaan enimmäissumma, joka estää veronhuojennusedun 
kasvattamisen liian suureksi. Näin vähennetään nykyistä eriarvoisuutta auto-
jen hankinnassa. Nykyinen järjestelmä ei suosi näiden biopolttoainelaatujen 
käyttöä muutoin kuin kampanjoinnin yhteydessä. Pysyvä muutos saadaan 
aikaan palkitsemalla uusien autojen ostajia veronpalautuksella, kun he käyt-
tävät mainittuja polttoainelaatuja.

Bioenergia ry esittää veron alentamista sähköautoille ja korkeiden bio-
polttoaineseosten käyttäjille. Suurimman veroprosentin autoille esitetään 
leikkuria (esim. 4 000 euroa) uusien autojen ostajien väestöryhmien yhden-
vertaisuuden ja kohtuuttoman suuren veronpalautuksen estämiseksi.

Autoilun verotuksen siirtyessä mahdollisesti väylämaksujen käyttöön 
voidaan samoilla perusteilla verottaa biopolttoaineiden käyttäjiä lievemmin 
kuin fossiilisten polttoaineiden käyttäjiä.
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8.2.2.4 Eera Oy

Oikein toteutettuna päästövähennyskeinot tarjoavat mahdollisuuden kustan-
nustehokkaaseen päästöjen vähentämiseen, uuden liiketoiminnan kehittämi-
seen suomalaisille yrityksille sekä koko liikennejärjestelmän kehittämiseen. 

Raskaan kaluston kohdalla Suomessa eletään osittain puutteellisen tiedon 
ja vajavaisen näkemyksen varassa. Toimialalla vallitseva näkemys on, että ras-
kaan kaluston päästövähennykset voivat perustua vain biopolttoaineiden tai 
biokaasun varaan. Sähköinen voimansiirto on kuitenkin jo arkipäivää monis-
sa maissa erityisesti bussien ja vakituisia reittejä ajavien hyötyajoneuvojen 
kohdalla. Esimerkiksi Kiinassa myytiin vuonna 2015 yli 110 000 sähköbus-
sia ja vuonna 2016 myynti oli jo yli 130 000. Samaan aikaan akkuteknolo-
gia on halventunut huomattavasti, ja kehitys nopeutuu edelleen. Sähköisen 
voimansiirron saavuttaessa kustannuspariteetin polttomoottorin kanssa voi 
numerot tunteva ja rationaalinen ammattiliikenne nopeastikin siirtyä käyttä-
mään puhtaasti sähköä biopolttoaineiden jäädessä erittäin pitkien matkojen 
kuljetusten käyttövoimaksi. Myös kaupunkien vaatimukset lähipäästöjen 
leikkaamiseksi ohjaavat tähän.

Kumipyörälogistiikan kustannustehokkuus on tärkeä tekijä Suomen 
kilpailukyvylle. Tässä onnistumiseksi raskaan liikenteen tulevaisuus on säh-
köinen ja autonominen, ei kalliisiin biopolttoaineisiin perustuva. Biopoltto-
aineilla on tärkeä rooli siirtymäkauden ratkaisuna, mutta T&K-panostusta 
pitäisi meillä jo nyt kohdentaa sähköisten ja autonomisten ajoneuvojen 
yhteishankkeisiin.

Suomi on valinnut muista EU-maista poikkeavan linjan liikenteen bio-
polttoaineissa ja erityisesti suhteessa dieselmoottoreihin. Meillä biodiesel 
nähdään puhtaana tulevaisuuden polttoaineena, joka on sekä CO-neutraali 
että lähipäästöneutraali. Tämä sisältää ison riskin. Dieselmoottorit ovat vii-
me aikoina joutuneet erityisesti Euroopan kaupungeissa uhanalaisiksi, ja 
niiden alasajo voi koskea uusien autojen lisäksi nopeutetusti myös vanhaa 
autokantaa (esim. siten, että kielletään dieselmoottorit kaupunkialueilla, 
mikä pakottaa nopeaan luopumiseen vanhoista dieselautoista). Suomen 
päästövähennystavoitteet on rakennettu sellaisen tuotteen ympärille, jonka 
kysyntä ehkä nopeasti putoaa vuoden 2025 jälkeen. Samalla Suomen kil-
pailukyky heikkenee liikenteen viedessä suhteellisesti enemmän resursseja 
kilpailijamaihin nähden. Tähän oman haasteensa tuovat meillä biopolttoai-
neisiin tehdyt suuret panostukset ja poliittiset sitoumukset, jotka edellyttävät 
erityisesti kotimarkkinan imua.

Autoilun päästöjä voidaan vähentää vaikuttamalla kuluttajien käyttäyty-
mistottumuksiin. Tämä tapahtuu tehokkaimmin taloudellisella ohjauksella, 
jonka tavoitteena on siirtyä tuotteesta palveluun ja polttoaineesta sähköön. 
Liiallisia markkinahäiriöitä aiheuttavia toimenpiteitä tulee välttää, mutta 
samalla toimenpidelinjan on oltava selkeä ja tulevaisuuden kestäviä liiken-
neratkaisuja tukeva. Nykyisestä omistamiseen perustuvasta, polttomoottorin 
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kehittämiseen ja väliaikaisiin biopolttoaineratkaisuihin tukeutuvasta liiken-
nejärjestelmästä tulee siirtyä määrätietoisesti ja hallitusti kohti 2030-luvun 
multimodaalista, älykästä, jaettua, sähköistä, autonomista ja palveluihin 
perustuvaa liikennettä. Halutun kehityksen oloissa autokannan korkean iän 
tuomat negatiiviset ulkoisvaikutukset vähenevät vähäpäästöisten autojen 
vallatessa markkinoita. Kehittyvät biopolttoaineet ovat hyvä siirtymäajan 
ratkaisu nykyiselle autokannalle. Biopolttoaineet eivät kuitenkaan saa olla 
hidaste, jonka takia Suomessa takerrutaan yli 100 vuotta vanhaan poltto-
moottoriteknologiaan.

Autoilun päästöjä voidaan vähentää uudenlaisilla veromalleilla, joiden 
avulla sähköautojen käyttöaste saadaan maksimoitua. Näin vähennetään 
sekä automäärää että päästöjä. Esimerkiksi konkreettinen ja tehokas keino 
erittäin vähäpäästöisten ja etenkin ladattavien ajoneuvojen määrän kasvatta-
miseksi liikenteessä on päästöperusteisen työsuhde-edun verotuskäytännön 
käyttöönotto. 

Keinoissa pitää keskittyä luomaan markkinoita uusille liikenneratkaisuille 
ja käyttövoimille, joiden ansiosta liikenne sujuu aiempaa joustavammin ja 
vähäpäästöisemmin. Yhden ongelman ratkaisut, jotka tähtäävät vain yhteen 
tavoitteeseen (esim. bio-osuuden lisääminen polttoaineissa X prosenttiin 
saakka) eivät hyödytä Suomea pitkällä aikavälillä eivätkä saata maatamme 
päästöjen vähentämisen kannalta kestävälle uralle. Keskipitkällä aikavälillä 
kustannustehokkain ratkaisu henkilöautoliikenteen vähentämiseksi suurilla 
kaupunkiseuduilla on yhteiskäytön lisääminen porkkanan, ei kepin, avulla. 
Laajentuvan metroverkoston ja Pisara-radan ansiosta pääkaupunkiseutu on 
hyvä alue laajamittaisiin ja rohkeisiin kokeiluihin, joiden avulla liikennejär-
jestelmän energiatehokkuutta voidaan parantaa.

8.2.2.5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Logistiikka ja liikenteen palvelut ovat kasvuala erityisesti siellä, minne kasvu 
keskittyy, eli kaupunkiseuduilla. Työssäkäynnin, asioimisen ja harrastamisen 
edellytys on monipuolinen liikennejärjestelmä, jossa kaikki liikennemuodot 
voivat täydentää toisiaan. Mitä paremmat liikenneyhteydet ja liikennepalve-
lut ovat tarjolla, sitä tehokkaammin käyttäjät voivat optimoida liikkumistaan 
ja valita itsepalvelun ja ostopalvelun välillä. Henkilöautoliikenteen kasvun 
pysäyttäminen ei sellaisenaan tulisi olla tavoite, vaan tavoitteena tulisi olla 
päästöjen vähentäminen. 

Autoveron muuttaminen käyttöön perustuvan vuosimaksun suuntaan 
voisi edistää ilmastotavoitteita. Jos verotusta muutetaan, tulisi välivaiheen 
verojen ja maksujen olla oikeudenmukaiset kaikkien autonomistajien kan-
nalta, toisin sanoen jo maksetut verot tulisi huomioida auton tulevassa vuosi-
maksussa.

Energia- ja ilmastostrategian suurimmat kustannusvaikutukset yrityksille 
tulisivat liikenteen ja logistiikan lisäkustannusten kautta. Kustannusten nou-
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sun hillitsemiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi liikenteen 
kustannusten nousu tulisi kompensoida yrityksille. Käytännössä toimivia 
malleja kompensoinnin järjestämiseksi on varsin vähän. Paras vaihtoehto 
olisi dieselöljyn veron palautusjärjestelmän luominen. Järjestelmän tulisi olla 
mahdollisimman yksinkertainen, jottei yritysten ja viranomaisten hallinnol-
linen työ merkittävästi lisääntyisi.

8.2.2.6 Energiateollisuus ry

Päästöjen vähentämisen nopeuttamiseksi Suomessa tulisi ottaa käyttöön 
määräaikainen tuki päästöttömien autojen saamiseksi liikenteeseen. Myös 
jakeluvelvoitetta on kehitettävä siten, että se voidaan täyttää muillakin 
vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Biopolttoaineet ovat tärkeä keino päästöjen 
vähentämisessä etenkin lyhyellä aikavälillä, kun nykyinen polttomoottorei-
hin perustuva autokanta on vielä käytössä. Erityisen tärkeä rooli biopolttoai-
neilla on sellaisissa käyttökohteissa, joissa akkuteknologia ei vielä ole riittävän 
kehittynyttä, kuten lento-, laiva- ja raskaassa liikenteessä. Biopolttoaineita 
tulisi kehittää nimenomaan näihin käyttökohteisiin. 

Strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomessa olisi vuonna 2030 
vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa. Tavoitteen tulisi olla suurempi, 
jotta päästövähennystavoitteet varmasti saavutettaisiin ja taattaisiin päästö-
jen vähentymisen pitkäjänteinen kestävä kehitys myös tuon vuoden jälkeen. 
Tavoite vuodelle 2030 tulisi olla 400 000 sähköautoa. 

Strategiassa todetaan, että vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyminen 
tarvitsee riskitukea, jonka vuotuiseksi tarpeeksi vuosina 2018−2021 arvioi-
daan noin 25 miljoonaa euroa. Kyseinen yhteensä 100 miljoonan euron 
tuki on erittäin tärkeä, jotta sähköautoilu saadaan Suomessakin liikkeelle. 
Toistaiseksi sähköautojen hankintahinta on korkeampi kuin polttomoottori-
autojen, joten tuella kompensoitaisiin tätä hintaeroa. Kyseinen tuki olisi 
otettava käyttöön mahdollisimman pian. Energiateollisuus ehdottaa seuraa-
via keinoja: 

1. Hankintatuki sähköauton ostajalle 
 4 000 euron hyvitys uuden täyssähköauton hankintahinnasta, 
 2 000 euron hyvitys ladattavan hybridin (<50 CO

2
 g/km) hankinta-

hinnasta.
2. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon laskentamuutos.

Määräaikaiset tukikeinot ovat tärkeitä, jotta sähköautoilulle saadaan Suo-
messa alkusysäys. Akkuteknologian kehittyessä ja sähköautojen valmistus-
määrien kasvaessa hankintahinnat laskevat, eikä tukia myöhemmin enää 
tarvita. 

Positiivisia esimerkkejä onnistuneesta ohjauspolitiikasta löytyy mm. 
Norjasta, Ruotsista ja Hollannista. Esimerkiksi Norjassa uusista myytävistä 
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autoista 35 % on sähköautoja, kun Suomessa vastaava luku on noin 1 %. 
Sähköisen liikenteen nopea kehitys on maamme elinkeinoelämän kannalta 
tärkeää, jotta suomalaiset toimijat saavat kotimarkkinan teknologian kehit-
tämistä ja tuotteistusta varten (esim. latauspalvelut, älyliikenteen ratkaisut). 
Sähköinen liikenne tukee myös älykkään energiajärjestelmän kehitystä ja 
sitä kautta mm. energiatehokkuutta, kysyntäjoustoa ja uusiutuvan energian 
käyttöä. 

Pidemmällä aikajänteellä biopolttoaineiden käyttö painottuu toden-
näköisesti lento- ja laivaliikenteeseen sekä raskaaseen liikenteeseen, joissa 
muita vaihtoehtoja uusiutuvan energian lisäämiseksi on vähemmän tarjolla. 
Henkilöliikenteessä sähköautot ovat globaalisti kasvava valtavirran ratkai-
su. Raskaassa liikenteessä sekä laiva- ja lentoliikenteessä akkuteknologia ei 
kuitenkaan ole vielä riittävän kehittynyttä, joten biopolttoaineet tulisikin 
kohdistaa nimenomaan näihin kohteisiin. 

Etenkin kaupunkien jakelu- ja bussiliikenteessä akkuteknologian hyödyn-
täminen päästöjen vähentämisessä on jo nykyisin mahdollista. Sähköbussien 
avulla saadaan kaupunkien ilmanlaatua parannettua ja melutasoa alennettua. 
Sähköbussit ovat käyttökustannuksiltaan edullisempia kuin polttomoottoril-
la varustetut autot. Sähköbussien hankintahinta on kuitenkin kalliimpi kuin 
polttomoottoriautojen. Lisäksi sähköbussit tarvitsevat toimiakseen kunnol-
lisen latausinfran. Myös kaupunkien jakelu- ja bussiliikenteen sähköistämi-
seen tarvittaisiin alkusysäyksen varmistamiseksi poliittisia ohjauskeinoja. 

Yksi vaihtoehto olisi jatkaa romutuspalkkiokampanjaa ja siinä yhteydessä 
ohjata kuluttajia hankkimaan romutetun auton tilalle erittäin vähäpäästöisiä 
tai päästöttömiä autoja. 

Olemassa olevan autokannan päästöjä voidaan vähentää mm. biopoltto-
aineilla. Pitkäjänteisen liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta on 
kuitenkin tärkeämpää keskittyä siihen, että autokantaa saadaan nopeasti 
uudistettua päästöttömäksi ja erittäin vähäpäästöiseksi. On kansantaloudelli-
sesti järkevää kehittää liikennejärjestelmää jo hyvissä ajoin samaan suuntaan, 
johon autoteollisuus ja globaali kehityskin etenevät. 

Autojen käyttöastetta saataisiin alennettua kehittämällä yhteiskäyttöpal-
veluita. Ruuhkamaksut voivat olla yksi mahdollinen ratkaisu kaupunkien 
automäärän hillitsemisessä. Jos ruuhkamaksut otetaan käyttöön, tulisi mak-
sun suuruus kytkeä vahvasti auton päästöihin.

CO
2
-päästöjen lisäksi polttomoottoriautoista aiheutuu merkittävä määrä 

muita päästöjä, kuten typen oksideja, häkää ja erilaisia pienhiukkasia. Nämä 
ovat terveydelle haitallisia ja heikentävät erityisesti kaupunkien ilmanlaatua. 
Suomi on sitoutunut vähentämään näitä päästöjä päästökattodirektiivin 
velvoittamana, ja typenoksidien päästövähennys on erityisen vaativa liiken-
nesektorilla. 
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8.2.2.7 Espoon kaupunki

Jos energia- ja ilmastostrategian tavoitteet aiotaan saavuttaa, tarvitaan val-
tiolta kuntiin ja asukkaille sekä keppiä että porkkanaa. Esimerkiksi kun-
nille voitaisiin antaa velvoitteita/kannusteita rakentaa julkista latausinfraa, 
erityisesti pikalatauspisteitä. Biopolttoaineista puhuttaessa tulee huomioida 
tutkimustieto niiden vaikutuksesta sekä hiilinieluihin että luonnon moni-
muotoisuuteen. Biopolttoaineet eivät ole ongelmattomia, eikä strategiaa 
kannattaisi rakentaa niiden varaan.

Espoossa tarvitaan rahoitusta erityisesti HSL:n runkobussiyhteyksien ja 
laadukkaiden pyöräväylien suunnitteluun ja toteutukseen. Raideliikenteen 
rahoittamiseen valtio on osallistunut kiitettävästi, mikä mahdollistaa Espoon 
kehittämisen sähköisen liikenteen verkon alueella. Lisäksi tulee kehittää esi-
merkiksi yhteiskäyttöautoinfrastruktuuria. 

Liikenteen päästöjen vähenemisellä on myös terveyshyötyjä, kun typen 
oksidipäästöt ja hiukkaspäästöt vähenevät erityisesti suurten väylien varsil-
la. Tästä hyötyvät erityisesti ilman epäpuhtauksille herkemmät väestöryh-
mät, kuten lapset, vanhukset ja hengityselinsairaat. Ilmanlaadun kannalta 
epäedullisella alueella on Espoossakin lukuisia kouluja ja päiväkoteja sekä 
seniori asumista. Polttomoottoriautojen väheneminen vähentää osaltaan 
myös liikenteen melua.

8.2.2.8 Finnair Oyj

Lentoliikenne kuuluu EU:n päästökaupan piiriin, ja kansainvälisestä päästö-
vähennysjärjestelmästä sovittiin Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä 
vuonna 2016. Lisäksi alalla on omia energiatehokkuustavoitteita. Biopoltto-
aineilla on tärkeä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Suomen ja EU:n olisikin 
luotava suotuisat edellytykset biopolttoaineiden käytölle myös lentoliiken-
teessä.

Lentoliikenne on toimialana asettanut itselleen kunnianhimoiset päästö-
vähennystavoitteet. Tavoitteena on parantaa polttoainetehokkuutta 1,5 % 
vuosittain ja puolittaa kokonaispäästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 
mennessä. Näiden tavoitteiden lisäksi Finnair asetti vuonna 2009 tavoitteek-
seen vähentää itse operoimassaan liikenteessä myytyihin tonnikilometreihin 
suhteutettuja hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2017 mennessä. Tämä 
tavoite lähestulkoon saavutettiin, sillä hiilidioksidipäästöt vähenivät kysei-
sellä aikajaksolla 19,4 % myytyihin tonnikilometreihin suhteutettuna.

Markkinapohjainen järjestelmä tukee lentoliikenteen muita, vahvasti lii-
ketoimintaan linkittyviä keinoja päästövähennysten saavuttamiseksi. Näitä 
keinoja ovat mm. operatiiviset toimet, uuden teknologian kehittäminen ja 
käyttöönotto sekä infrastruktuuriparannukset. Markkinapohjaisessa päästö-
vähennysmekanismissa lentoyhtiöt lisäksi maksavat niistä päästöistä, joita ne 
eivät pysty muutoin vähentämään.
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Ilmailun päästöjen vähentämisessä nestemäistä kerosiinia korvaavat bio-
polttoaineet ovat keskeisessä roolissa. Toisin kuin tieliikenteessä, lentoliiken-
teessä niille ei ole lähitulevaisuudessa näkyvissä muita realistisia vaihtoehtoja. 
Biopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä rajoittaa kaksi tekijää: tar-
jonta ja hinta. Biokerosiinin tuotantomäärää tulee kasvattaa tarvetta vastaa-
vasti, ja tulee varmistaa tuon polttoaineen saatavuus lentoliikenteeseen. Nyt 
Suomessa ei ole jatkuvaa jakelua millään lentokentällä eikä toimivaa logis-
tiikkaketjua. Biokerosiinin hinta ei ole tällä hetkellä kilpailukykyinen. Lento-
liikenteen luonteen vuoksi polttoainekulujen nousu jollakin lentokentällä 
tai jonkin lentoyhtiön toiminnassa johtaisi välittömästi matkustajavirtojen 
kanavoitumiseen toisille reiteille. Suomen lentoliikenne perustuu merkittä-
vässä määrin vaihtomatkustajiin, joten se on erityisen herkkä tämäntyyppi-
sille muutoksille.

8.2.2.9 Fortum Oyj

Liikenteen sähköistymisellä on keskeinen merkitys Suomen päästövähen-
nystavoitteiden saavuttamisessa. Sähköautot vähentävät merkittävästi sekä 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä että energiankulutusta. Henkilöautojen 
50 %:n päästövähennystavoite vuodesta 2005 vuoteen 2030 tarkoittaa noin 
kolmen miljoonan CO

2
-tonnin vuosittaista vähennystä, jota ei voida saavut-

taa ilman sähköautoja. Fortum pitää strategiassa esitettyä arviota 250 000 
sähköautosta vuonna 2030 oikeansuuntaisena, joskin konservatiivisena. Säh-
köautojen käyttöönotto vähentäisi liikennepolttonesteiden kulutusta 5 % ja 
henkilöautoliikenteen vuosittaisia CO

2
-päästöjä 0,6 miljoonaa tonnia. Säh-

köautot lisäisivät sähkönkulutusta ainoastaan yhden prosentin.
Jokainen kotimaisella uusiutuvalla sähköenergialla ajettu kilometri vähen-

tää riippuvuuttamme tuontipolttoaineista, parantaa huoltovarmuutta ja lisää 
omavaraisuutta. Sähköautoilu on energiatehokasta: samalla matkalla sähkö-
auto kuluttaa vain noin kolmanneksen vastaavan bensa-auton kuluttamasta 
energiasta. Sähköauto on liikenteessä päästötön, ja sen käyttämän sähkön 
tuottamisesta aiheutuvat päästöt ovat vain 16 g/km (vuoden 2016 päästö-
tiedoilla). Sähköauton CO

2
-kokonaispäästöt eli polttoaineen tuotannosta ja 

käytöstä syntyvät päästöt jäävät noin kahdeksasosaan bensa-auton kokonais-
päästöistä.

Päästöjen kannalta yleisesti ja Suomen taakanjakosektorin päästövähen-
nystavoitteen kannalta erityisesti on olennaista, että sähköautot siirtävät lii-
kenteen CO

2
-päästöt päästökaupan piiriin. Koko sähköntuotantoketju on 

päästökaupan piirissä, eikä sähköautoilu näin ollen lisää kokonaispäästöjä.
Sähköautojen käyttöönottoa tulee Suomessa välittömästi nopeuttaa 

useilla toimenpiteillä. Näistä yksi on riskituki hankinnalle. Valtion tulee 
huolehtia siitä, että sähköautojen osuus autokannasta saadaan markkinoi-
den toimivuuden näkökulmasta riittävälle tasolle. Auton hankintahintaan 
suoraan kohdistuva tuki on tehokas toimenpide autokannan uudistamiseen; 
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tästä on hyviä kokemuksia mm. Saksasta. Vähäpäästöisten autojen hankin-
taan kannustavan hankintatuen nopeasta toimeenpanosta on huolehdittava. 
Energia- ja ilmastostrategiassa esitetty 100 miljoonan euron rahoitus ener-
giatehokkaiden autojen (sähkö ja kaasu) hankinnan edistämiseen tulisi sisäl-
lyttää osaksi budjettia. 

Toinen keino on työsuhdeautojen verotusarvon muutos. Työsuhdeauto-
jen verotusarvo tulisi muuttaa päästöperusteiseksi, jolloin se kannustaisi suo-
raan auton käyttäjää sähköauton valintaan. Suomen uusista henkilöautoista 
menee 30–40 % työsuhdeautoiksi, joten tämä toimenpide olisi vaikuttavuu-
deltaan laaja. Tulisi myös harkita määräaikaista investointitukea yritysten 
hankkimille vähäpäästöisille ajoneuvoille.

Kolmas keino on latausinfrastruktuurin edistäminen. Fortum tukee näke-
mystä markkinaehtoisesta latausinfran kehityksestä. Ensin tarvitaan sähkö-
autoja, sitten rakennetaan latausinfraa. Latausinfran kehittämisedellytysten 
parantamiseksi voitaisiin harkita sitä, että latauspaikan tarvitsema sähköliit-
tymä verkosta latauspaikalle voisi kuulua yleisen sähköverkkotariffin piiriin.

Autokannan uudistuminen edistää latausinfrastruktuurin kehittämistä. 
Luotettava sähkön perusinfrastruktuuri on lähinnä Etelä-Suomessa jo ole-
massa, ja latausverkon rakentaminen on tarpeellinen laajennus- ja täyden-
nysinvestointi. Sähkön kotimainen tuotantokapasiteetti on riittävä myös 
kasvavan sähköautoilun tarpeisiin. Sähköautojen latausverkko on välttämä-
tön osa modernia älykästä sähköjärjestelmää. Kysyntäjousto-ohjattu älykäs 
sähköverkko linkittää tehokkaasti energian tuotannon ja kulutuksen. Sähkö-
autojen älykäs lataus tasaa sähkön kulutushuippuja ja tehostaa uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä. Sähköautot toimivat liikkuvina sähkövarastoina, 
ja niillä voikin jatkossa olla tärkeä rooli yhä enemmän vaihtelevaan sähkön-
tuotantoon perustuvan sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Sähköautojen 
akkujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin mm. sähköva-
rastojen verotukseen liittyvien yksityiskohtien selkiyttämistä sähköverolaissa 
(ml. sähköautojen akkujen erilaiset hyödyntämisvaihtoehdot). On tärkeää, 
ettei sähkövarastojen käyttöön kohdistu esimerkiksi kahdenkertaista vero-
tusta.

Eri toimijoiden roolit ja velvoitteet on myös määriteltävä selkeästi. EU:n 
komission tavoin Fortum katsoo, että monopoliasemassa olevat toimijat 
eli kantaverkko- ja jakeluverkko-operaattorit eivät saa omistaa, käyttää ja 
operoida sähkön varastolaitteita, sähköautojen lataustoimintaa ja järjestel-
mäpalveluja.

Fortum edistää sähköajoneuvojen laajempaa käyttöä Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa. Sillä on jo nyt Pohjoismaiden laajin, yli 1 200 latauspistettä 
käsittävä oma latausverkosto. Fortum rakentaa ensimmäisen sähköautojen 
suurteholatausverkon Oslon, Tukholman ja Helsingin välille, jolloin vuoden 
2018 aikana markkinoille tulevilla uusilla sähköautomalleilla voidaan ajaa 
Helsingistä Osloon yhtä nopeasti kuin polttomoottoriautoilla.
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8.2.2.10 Gasum Oy

On tärkeää panostaa erityisesti vähäpäästöisten polttoaineiden kysynnän 
lisäämiseen. Esimerkiksi Ruotsissa on saavutettu erinomaisia tuloksia tuke-
malla loppukäyttöä liikennesektorilla (yksityinen ja julkinen). Määräai-
kainen suora hankintatuki henkilö- ja raskaan liikenteen kaasukäyttöisille 
ajoneuvoille nopeuttaisi ajoneuvokannan kasvua alkuvaiheessa. Julkisen sek-
torin hankintoja tulisi ohjata tehokkaammin kohti vähäpäästöisyyttä.

Jotta biokaasun liikennekäyttöä olisi mahdollista lisätä, tulee myös bio-
kaasun tuotantoa kasvattaa tulevaisuudessakin. On tärkeää säilyttää nykyi-
nen biokaasulaitoksille myönnettävä energiatuki sekä helpottaa alueellisten 
kaasuekosysteemien muodostumista hyödyntämällä muita tukimuotoja 
(esim. maataloustuet).

Biokaasun sertifikaattijärjestelmää tulee kehittää siten, että mahdolliste-
taan bio-ominaisuuden joustava kauppa ilman mittavia investointeja jake-
lukanavaan. Tuotetun biokaasun bio-ominaisuus tulee voida hyödyntää 
muualla ilman tuotteen fyysistä siirtämistä. 

Liikennekaasuihin liittyvän verokohtelun ennustettavuus ja pysyvyys on 
varmistettava. Kehittyvä liikennekaasujen markkina ei kestä epävarmuutta 
verotuksen suhteen.

Raskas liikenne synnyttää runsaasti päästöjä; esimerkiksi yksi ajoneuvo-
yhdistelmä kokoluokasta riippuen vastaa vuosipäästöltään noin 50–80:tä 
henkilöautoa. Raskaan kaluston osalta LNG sekä nesteytetty biokaasu pys-
tyvät tarjoamaan todellisen vaihtoehdon fossiiliselle dieselille ilman merkit-
täviä lisäkustannuksia. Gasum sai kesällä 2015 EU:lta tukea ensimmäisten 
neljän raskaan liikenteen LNG-tankkausaseman rakentamiseen Suomeen. 
Kaksi ensimmäistä asemaa (Helsinki, Turku) valmistuivat vuonna 2016, ja 
seuraavat kaksi asemaa (Vantaa, Jyväskylä) valmistuvat vuoden 2017 aikana.

Jotta muutos on mahdollista saavuttaa raskaassa liikenteessä ja siirtymä 
puhtaampiin kalustohankintoihin tapahtuu aidosti, raskaassa liikenteessä ja 
jakeluliikenteessä oleville kaasukäyttöisille autoille tulisi myöntää verohelpo-
tus vuosittaisessa käyttövoimaverossa.

Biokaasun kohdalla asetettu tavoite uusiutuvien polttoaineiden määrän 
lisäämiselle on jo nykyisessä markkinatilanteessa täytetty (v. 2016 yli 50 % 
myydystä liikennekaasusta oli biokaasua). Tästä syystä jakeluvelvoite ei toi-
mi biokaasun kohdalla riittävänä kannustimena. Tarvitaan lisätoimenpiteitä 
liikennebiokaasun hyödyntämisen lisäämiseksi.

Biokaasua on jo riittävästi saatavilla asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. 
Myös jakeluinfrastruktuuri on parhaillaan syntymässä markkinaehtoisesti. 
Energia- ja ilmastostrategiassa esitetty tavoite (50 000 autoa) voisi olla bio-
kaasun kohdalla suurempikin.

Tuki biokaasulle on säilytettävä. Liikennekaasuihin liittyvän verokohtelun 
ennustettavuus ja pysyvyys on varmistettava. Tämän vuoksi maa- ja biokaa-
sun verokohtelun on säilyttävä nykymallin mukaisena.
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Todellinen markkinatilanne ja kehittyvä biokaasutuotanto huomioon 
ottaen kaasukäyttöisten autojen hankinnan ja käytön aikaisten ajoneuvo-
verojen CO

2
-päästöarvo tulisi määritellä siten, että siinä otetaan huomioon 

biokaasun nollapäästöisyys. Lisäksi vähäpäästöisten vaihtoehtoista polttoai-
netta käyttävien autojen määrää voitaisiin lisätä voimistamalla päästöarvojen 
vaikutusta työsuhdeautojen verotusarvoihin esimerkiksi Ruotsissa käytetyn 
mallin mukaisesti; siinä kaasukäyttöisiin työsuhdeautoihin liittyy veronke-
vennys käyttäjälle.

Merkittävimmät hyödyt paikallisesti tuotetusta biokaasusta ovat saavutet-
tavissa kaupunkialueilla joukkoliikenteen polttoaineena. Kaupungeissa suuri 
osa busseista voisi liikkua esimerkiksi alueen jätevesistä tuotetulla biokaasulla 
ja samalla edistää paikallista kiertotaloutta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
jätevesien biokaasumäärällä liikkuisi 250 bussia ja HSY-alueen koko biokaa-
supotentiaalilla jopa 1 200 bussia, Oulun jätevesistä tuotetulla biokaasulla 
puolestaan liikkuisi noin 50 bussia tai 1 700 henkilöautoa. Gasum panostaa 
vahvasti myös kaasun siirtoverkon ulkopuolisiin alueratkaisuihin. 

Biokaasun ja maakaasun käytöllä liikenteessä on mahdollista vähentää 
paitsi hiilidioksidipäästöjä myös terveydelle haitallisia typen oksideja kau-
punki-ilmassa. Biohajoavan jätteen ja sivuvirtojen mädätys mahdollistaa 
paitsi biokaasun hyödyntämisen energiana myös ravinteiden palauttamisen 
lannoitteiksi ravintoketjuun. Biokaasutuotantoon sitoutuneet ravinteet ja 
hiili sitoutuvat uuteen kasvustoon jopa saman kasvukauden aikana. Kasvu-
kyvyn parantumisen myötä myös hiilidioksidia sitoutuu ilmasta enemmän. 
Biokaasun tuotanto peltobiomassasta parantaa peltojen kasvukuntoa ja aut-
taa sitomaan entistä enemmän hiiltä. Ravinnekierrätyksen avulla voidaan 
korvata fossiilisin tuotantopanoksin valmistettuja epäorgaanisia lannoitteita.

Biokaasutuotannon laajentaminen luo uusia työpaikkoja, liiketoimin-
taa ja elinvoimaisuutta Suomen maaseudulle. Esimerkiksi kasvava bio-
kaasun liikennekäyttö ja biokaasulla kulkeva autokanta mahdollistavat 
tankkausasemien rakentamisen ja kehittyvän liiketoiminnan pienimuotois-
ten biokaasuntuotantolaitosten yhteyteen. Kotimaisen biokaasun tuotannon 
kasvattaminen myös parantaa energiaomavaraisuutta.

8.2.2.11 Helsingin kaupunki

Liikennejärjestelmätason muutoksissa tulisi tukeutua vankkoihin runko-
linjoihin, joihin yhdistetään joustavia ensimmäisen ja viimeisen kilometrin 
ratkaisuja koko matkaketjun ajalta. Tässä tehokkaat raideliikenneyhteydet 
ovat avainasemassa. Tieliikenteen päästöistä 37 % muodostuu kuorma- ja 
pakettiautoista, mutta selonteon toimenpideohjelma keskittyy pääosin hen-
kilöliikenteeseen.

Vähäpäästöisen kaluston hankintaan tarvittaisiin kannustimia. Pohjoinen 
ilmasto asettaa vähäpäästöisten autojen ja niiden monimutkaisten päästöihin 
vaikuttavien komponenttien toiminnalle haasteita. Tämä nostaa ajoneuvo-
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kannan elinkaarikustannuksia. Jotta raskaan kaluston päästöjä voidaan 
vähentää, on tuettava vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja nykyisen 
kaluston jälkivarustelua moottoriemissioiden jälkikäsittelyteknologialla. 

Raskaan kaluston päästöjä saadaan kaupunkialueella vähennettyä myös 
maankäyttöä ja liikennejärjestelmää kehittämällä. Tukikohta- ja välivarasto-
verkostojen sijoittaminen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla on 
yksi tämäntyyppinen keino. Raskaan liikenteen osalta on tärkeää, että kul-
jetusketjut ovat toimivia ja sujuvia. Tällä hetkellä kansallisesti on puutteita 
etenkin raskaan liikenteen taukopaikoista. Raskaan liikenteen digitaalisten 
palvelujen ja kuljetusketjuja tukevan infrastruktuurin kehittämisellä voidaan 
vaikuttaa kuljetusketjujen saumattomuuteen ja siten elinkeinoelämän toimi-
vuuteen. 

Raskaan liikenteen päästöjen paikalliseen vähentämiseen on Helsingissä 
käytössä ympäristövyöhyke, joka koskee Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän (HSL) kilpailuttamia busseja sekä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY) kilpailuttamia jäteautoja. Tällä vyöhykkeellä 
liikennöivältä kalustolta edellytetään kilpailutuksessa tiukempia päästönor-
meja kuin muilla reiteillä liikennöivältä kalustolta.

HSL vähentää bussiliikenteen päästöjä toteuttamalla kalustoskenaario-
ta, jonka mukaan 30 % suoritteesta ajetaan sähköbusseilla vuonna 2025. 
Dieselkaluston polttoaineesta 100 % on toisen sukupolven jäteperäistä bio-
polttoainetta vuonna 2020. Toimilla saadaan myös parannettua ilmanlaatua, 
johon bussit erityisesti kaupunkien keskustoissa merkittävästi vaikuttavat.

Perusskenaariossa uusiutuvan energian käyttö liikenteessä jää 2020-luvul-
la 22 %:n tasolle, joka on vain hieman yli puolet hallitusohjelman 40 %:n 
tavoitteesta. Strategian lisätoimilla arvioidaan kuitenkin päästävän lähelle 
tavoitetta. Biopolttoaineiden osalta yleiset tavoitteet ovat kohdallaan. Kulu-
tusvolyymiä on lisättävä panostamalla biopolttoaineiden tuotekehitykseen ja 
markkinointiin sekä vaikuttamalla uusiutuvien polttoaineiden verotukseen. 
Kaikki uusiutuvat polttoaineet on sisällytettävä jakeluvelvoitteiden piiriin.

Strategiassa korostuvat, toisin kuin muualla Euroopassa, hyvin voimak-
kaasti biopolttoaineet sähköisen liikenteen ja energiatehokkuuden sijaan. 
Myös biopolttoaineiden tuotannon ympäristönäkökulmat tulee huomioi-
da, ja tulee korostaa kiertotalouden kautta saatavia hyötyjä ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi. Biopolttoaineiden laajamittaisen lisähyödyntämisen 
kääntöpuolena on mahdollinen metsien hiilinielujen heikkeneminen, jota 
ongelmaa sähköautoilla, energiatehokkuuden parantamisella tai kulkumuo-
tojakauman muutoksella ei ole.

Autokannan uudistumiseen pyritään vaikuttamaan erityisesti vähäpääs-
töisten ajoneuvojen hankintaveroa keventämällä. Uusiutumista voisi edes-
auttaa myös jatkamalla romutuspalkkioiden käyttämistä kompensoimaan 
vähäpäästöisen auton hankintahintaa. Toisaalta kaluston keski-iän alenta-
misen tavoitteissa tulisi huomioida koko elinkaaren päästöt, myös valmistus 
ja romutus. Muita vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa edistäviä keinoja 
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olisivat myös ajoneuvoveron alennukset ja käyttövoiman verotukseen liit-
tyvät keinot. Autojen konvertointia esimerkiksi kaasukäyttöisiksi voitaisiin 
tukea energiatuella. 

Autokannan uusiutumiseen voidaan jossain määrin vaikuttaa lisäksi anta-
malla vähäpäästöisille autoille etuuksia myös liikennejärjestelyissä. Helsingis-
sä on asetettu kriteerit vähäpäästöisille ajoneuvoille, joille voidaan myöntää 
alennuksia pysäköintimaksuista.

Erityisesti kaupungeissa korostuvat sähköautojen hyödyt, kuten päästöt-
tömyys ja hiljaisuus. Sähköautojen roolia henkilöautoilussa sekä kestävien 
lihasvoimalla ja sähköllä toimivien liikkumismuotojen roolia voitaisiin entis-
tä voimakkaammin korostaa. Sähköautojen polttoainehyötysuhde (90 %) 
myös on ylivertainen perinteisten polttomoottoriautojen vastaavaan hyöty-
suhteeseen (25 %) verrattuna, mikä vähentää merkittävästi luonnonvarojen 
kulutusta.

Sähkön liikennekäytön edistämiseen verotuksellisin toimin sopisi hyvin 
sähköbussien ajoenergian säätäminen sähköverosta vapaaksi, niin kuin rai-
deliikenteessä. Sähköbussien ajoenergian vapauttaminen sähköverosta voi-
taisiin toteuttaa teknisesti samalla tavalla kuin raideliikenteessä, vapautus 
koskisi ainoastaan lataukseen käytettävää sähköä. Sähköbussien vapautus 
sähköverosta edistäisi osaltaan myös hallituksen tavoitteita sähkön liiken-
nekäytön lisäämisestä linja-autoliikenteessä ja erityisesti joukkoliikenteessä 
pyrittäessä korvaamaan dieselpolttoainetta ympäristöystävällisemmillä vaih-
toehdoilla.

Tieliikenneajoneuvoissa uuden teknologian kehitys on ollut nopeaa. 
Työkoneiden osalta se on ollut hitaampaa ja keskittynyt lähinnä dieseleiden 
päästövaatimuksien kiristämiseen. Kaupunkien yleistyvät nollapäästöalueet 
edellyttävät nimenomaan sähkökäyttöisiä koneita, mutta ongelmana on ollut 
tarjonnan puute. Markkinoilla ei ole yhtään (hybridi)sähköistä monitoimista 
ympäristönhuoltokonetta; vain pieniä lakaisukoneita on tarjolla jonkin ver-
ran. Sähköhybridikoneet ovat perinteistä tekniikkaa käyttäviä koneita vähä-
päästöisempiä, joten ne tukevat kaupunkien ympäristöarvoja ja olisivat siten 
kannattavia investointeja korkeammasta hankintahinnastaan huolimatta.

Latausinfrastruktuuri on keskeinen sähköautojen yleistymisen este. On 
erittäin tärkeää, että uusille teknologioille taataan latausinfra kaupunkiseu-
tujen lisäksi myös haja-asutusalueilla, jolloin sähköautojen käyttäminen 
pidempimatkaisessa liikenteessä tulee mahdolliseksi. Valtio voisi kannustaa 
asuinkiinteistöjä, myös asunto-osakeyhtiöitä, parantamaan sähköautojen 
latausvalmiutta. 

Nykyisen ajoneuvokannan päästöjä voidaan vähentää erityisesti kahdel-
la tavalla. Vaikuttavimmat keinot ovat nykyisessä ajoneuvokannassa siirty-
minen uusiutuvien polttoaineiden käyttöön sekä nykyisen raskaan auto- ja 
työkonekannan varustaminen retrofit-jälkiasennuslaitteilla. Henkilö- ja 
pakettiautokannan päästöihin on mahdollista vaikuttaa myös muuttamalla 
bensiinikäyttöisiä autoja maakaasu- tai biokaasukäyttöisiksi. Kustannus-
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tehokkain tapa vähentää nykyisen autokannan päästöjä on vähentää ajet-
tavia kilometrejä eli autoliikenteen liikennesuoritetta. Tällä tavoin saadaan 
vähennettyä myös liikenteen energiantarvetta. Samoin pääliikenneväylien ja 
tärkeimpien kokoomakatujen liikenteen sujuvuutta tulisi pääkaupunkiseu-
dulla lisätä. Päästöjä syntyy ruuhkissa, joissa kiihdytyksissä ja paikallaanolos-
sa autot polttavat suuria määriä polttoainetta. 

Merkittävä mahdollisuus pienentää polttoaineen kulutusta ovat nopeus-
rajoitukset etenkin korkeilla nopeuksilla ja automaattinen nopeudenvalvon-
ta. Onnettomuusriskin pieneneminen alentaa myös välillisiä ilmastopäästöjä 
materiaalisten vaurioiden pienentyessä.

Huolestuttavaa on, että maankäyttö tulee muuttumaan uuden maan-
käyttö- ja rakennuslain myötä suuntaan, jossa hajarakentaminen helpottuu. 
Riskinä on päivittäistavarakaupan keskittyminen alueille, joilla liikkuminen 
muilla kuin henkilöautoilla on haastavaa. Kehitys on ristiriidassa päästö-
vähennystavoitteiden kanssa.

Helsingin uudessa yleiskaavassa keskeisenä tavoitteena on vähäpäästöi-
siin liikennemuotoihin tukeutuva kaupunkirakenne. Tulevina vuosina uutta 
rakentamista suunnataan sekä nykyisen että tulevan verkostomaisen raide-
liikenteen läheisyyteen. Yleiskaavassa on korostettu täydennysrakentamisen 
tärkeyttä kestävän kaupunkirakenteen muodostumisessa. Noin kolmannes 
uudesta rakentamispotentiaalista sijoittuu jo nykyisin rakennetuille alueille. 

Kävelyä ja pyöräilyä tukevalla lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä sille, 
että nämä liikkumismuodot ovat luontevia valintoja jokaiselle liikkujalle. 
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrän nostaminen 30 %:lla on hyvin kun-
nianhimoinen tavoite, joka vaatii toteutuakseen merkittäviä toimenpiteitä. 
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrän kasvuun ei kuitenkaan tulisi pyrkiä 
yksityisautoilun edellytysten kustannuksella, vaan kaupunkitila tulisi suun-
nitella kokonaisuutena huolehtien keskustojen saavutettavuudesta, esteettö-
myydestä ja eri liikkumismuotojen yhteensovittamisesta. Tällä varmistetaan 
elinvoimainen ja virikkeellinen kaupunkikeskustojen kehittyminen ja luo-
daan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle. Toimiva kokonaisuus edellyttää 
laadukkaiden liityntäpysäköintialueiden ja hyvän joukkoliikennetarjonnan 
järjestämistä.

Valtiolla on lukuisia veropoliittisia ohjauskeinoja, joilla haluttaessa voi-
taisiin kannustaa autojen käyttäjiä siirtymään kestävämpiin liikkumismuo-
toihin. Sellaisia keinoja ovat esimerkiksi kilometrikorvausten alentaminen 
(määrittämällä laskennallinen ajoneuvon hinta uudelleen), vapaan autoedun 
(joka kannustaa ylimääräiseen ajoon) tarjoamisen kielto yrityksille sekä työ-
matkakulujen verovähennysoikeuden pienentäminen (joka kannustaisi ihmi-
siä asumaan lähellä työpaikkaa). Polttoaineveron korottaminen on erittäin 
tehokas keino vähentää turhaa autoilua.

Hiilidioksidipäästöjen ja ylipäänsä autoilun vähentämiseen sekä vähähii-
lisiin polttoaineisiin siirtymiseen tähtäävät toimenpiteet edesauttavat ilmas-
tonmuutoksen hillintää. Useimmilla päästöjä vähentävillä toimilla on myös 
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muita positiivisia ympäristövaikutuksia. Jokaisen toimenpiteen kohdalla 
täytyy kuitenkin huomioida vaikutukset erityisesti ilmanlaatua heikentäviin 
päästöihin ja meluun. Esimerkiksi energiatehokkaiden dieselhenkilöautojen 
suosiminen ja niiden osuuden kasvu viime vuosina ovat merkittävästi huo-
nontaneet ilmanlaatua kaupunkien keskustoissa, koska dieselautojen suorat 
typpidioksidipäästöt ovat hyvin korkeat. 

Sähkön ja kaasun suosimisella voidaan vähentää myös hiukkaspäästö-
jä, millä on merkittäviä terveysvaikutuksia. Sähköautot vähentävät lisäksi 
melua. Katupöly ja sen aiheuttamat haitat eivät tule vähenemään, vaikka 
sähkö- ja muiden vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus kasvaisi. Rengasvalin-
nat sekä ajoneuvomäärät vaikuttavat suuresti hiukkasten muodostumiseen.

Etenkin biopolttoaineosuuden kasvattamiseen tukeutuvan päästöjen 
vähentämisen osalta tulee ottaa huomioon kaikki elinkaaren aikaiset vaiku-
tukset, mm. hiilinieluvaikutuksen pienenemisen ehkäiseminen.

8.2.2.12 Helsingin seudun liikenne HSL

Joukkoliikenteellä on keskeinen merkitys toisaalta kaupunkiseutujen sisäi-
sessä liikenteessä, toisaalta kaupunkiseutujen välisillä matkoilla. Helsingin 
niemen rajalla joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus aamun ruuhkatuntina 
on 74 % motoroiduista matkoista.

HSL:n jäsenkunnat panostavat joukkoliikenteeseen vuosittain yli 300 
miljoonaa euroa, ja lipputuloista saadaan suurin piirtein sama osuus. Valtion 
tehtävänä on huolehtia joukkoliikenteen infrasta ja toimintaedellytyksistä 
valtakunnallisesti. Valtion suora rahoitus joukkoliikenteelle koko maassa on 
vuoden 2017 talousarvion mukaan noin 84 miljoonaa euroa.

Kaupunkiseudut ovat keskeisessä asemassa liikennejärjestelmän energiate-
hokkuuden parantamisessa. Kaupungistumisen megatrendi jatkuu niin maa-
ilmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta 
voidaan parantaa kolmen vaikutusmekanismin kautta:

1) vaikuttamalla liikkumisen tarpeeseen (tiivis maankäyttö)
2) vaikuttamalla liikkumisen hintaan (tiemaksut)
3) vaikuttamalla liikkumisen vaihtoehtoihin (monipuoliset ja edulliset 

joukkoliikenneyhteydet).

Valtion on tähän asti ollut hyvin vaikeaa osallistua kuntien kävelyä, pyöräi-
lyä tai joukkoliikennettä edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Ratkaisuna 
tähän on esitetty liikenneverkkoyhtiö Liven perustamista. Muitakin ratkaisu-
ja löytyy. Liikenneverkkoyhtiöllä olisi tarkoitus edistää valtion väylien kehit-
tämistä, eivätkä kuntien kadut ja kevyen liikenteen väylät silloin kuuluisi sen 
piiriin. Kaupunkiseutujen liikenteen ja liikenneverkkojen kehittämiseksi ja 
rahoittamiseksi sekä liikennesuoritteen vähentämiseksi on useita maailmalla 
jo toimiviksi todettuja malleja, kuten Tukholmassa ruuhkamaksu.
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Biopolttoaineiden käyttöönotossa on tärkeää ottaa huomioon tuotan-
tokapasiteetin riittävyys. Jakeluvelvoite on tehokas keino varsinkin, jos se 
päätetään riittävän pitkälle aikavälille. Tällöin toimijat uskaltavat investoida 
tuotantoon.

Asiaa pitäisi tarkastella kokonaisuutena, jossa auton hankinnan verotuk-
sesta siirrytään yhä enemmän käytön verotukseen. Liikenneverkkoyhtiö voi 
olla tähän yksi vaihtoehto, mutta myös muut verojen ja maksujen uudista-
miset ovat mahdollisia. Kaupungeissa voidaan ottaa käyttöön paikallisempia 
kannusteita (vyöhykkeitä, joilla ei saa kulkea paljon saastuttavilla ajoneu-
voilla).

Autokanta uudistuu Suomessa edelleen hitaasti, joten nykyinen veromalli 
ei ole ollut riittävä kannustin. Verotusta ja kannustimia suunnattaessa tulee 
kiinnittää huomiota vaikuttavuuteen ja vaikutusten jakautumiseen. Yksi-
tyiskäyttöön tarkoitettujen sähköautojen hankinnan tuki suuntautuu yksit-
täisille yleensä hyvässä taloudellisessa asemassa oleville henkilöille. Jos sen 
sijaan tuetaan uusien teknologioiden yleistymistä joukkoliikenteessä, hyödyt 
kohdistuvat suuremmalle massalle.

Tuet ja kannustimet kannattaa suunnata erityisesti ammattikäytössä 
oleviin ajoneuvoihin (bussit, taksit ja muu henkilökuljetukset sekä tavara-
kuljetukset ja liikkuvat palvelut, esim. kotihoito), jolloin saatu hyöty on 
suurempi. Näillä ajoneuvoilla kuljetaan enemmän kilometrejä autoa kohti, 
kuormitusaste on korkeampi kuin yksityiskäytössä olevilla ja ajoneuvot ovat 
tehokkaammassa käytössä.

Nykyisen ajokannan päästöjen vähentämisessä on keskeistä liikennesuo-
ritteen vähentäminen. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on tähän tehokas 
keino. Hinnoittelu voidaan porrastaa ajoneuvon päästöjen mukaan. Liiken-
nesuoritteen vähentyessä matkoja tehdään nykyistä enemmän ympäristöys-
tävällisillä kulkutavoilla: joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. Olemassa 
olevan autokannan päästöjä voidaan vähentää myös nykyisille autoille sopi-
vien biopolttoaineiden jakelulla ja oikealla hinnoittelulla.

Kaupunkiseutujen kehittämisen avaimena on toimiva liikennejärjestelmä, 
jonka rungon muodostavat joukkoliikenne (erityisesti raideliikenne) sekä sitä 
täydentävät liityntäliikenne ja liityntäpysäköinti. Tiivis maankäyttö vähen-
tää auton tarvetta sekä mahdollistaa kävellen ja pyöräillen tehtävät matkat. 
Lisäksi henkilöautoliikenteen kasvua kaupunkiseuduilla on tarpeen rajoittaa 
ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla.

Henkilöautojen täyttöastetta voidaan parantaa kannustamalla taloudelli-
sesti kimppakyyteihin. Paikallisesti voidaan suosia ajoneuvoja, joissa on kul-
jettajan lisäksi vähintään kaksi matkustajaa. Voidaan myös rajoittaa joillekin 
alueille sellaisten ajoneuvojen pääsyä, joissa on vain kuljettaja.

Monipuolinen ja tiivis maankäyttö houkuttelee kävelemään tai pyöräi-
lemään. Kaupunkisuunnittelussa lyhin matka pitäisi olla kävelijällä, toisek-
si lyhin pyöräilijällä; joukkoliikenteen pysäkeille pitäisi päästä kävelemään 
sujuvasti ja joukkoliikenteen tulisi kulkea mahdollisimman lähelle keskei-
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siä kohteita. Henkilöautojen reitit voisivat olla vähän kauempana, samoin 
autojen pysäköinti. Kävelyreittien kunnossapito (erityisesti talvella) sekä 
ympäristön viihtyisyys ja reittien esteettömyys ovat keskeisiä asioita kävelyn 
lisäämiseksi. Mikäli pyöräily halutaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen kans-
sa, pyöräreittien tulee olla autoliikenteen reittejä suorempia ja lyhyempiä. 
Tärkeää on myös luoda laadukkaat ja turvalliset pyörien säilytysmahdolli-
suudet esimerkiksi asemilla.

Liikenteen päästöjen vähentäminen parantaa ihmisten terveyttä ja lisää 
erityisesti kaupunkikeskusten viihtyisyyttä. Vähäpäästöiset kulkutavat ovat 
yleensä myös meluttomia.

8.2.2.13 INFRA ry – Rakennusteollisuus RT 

Strategian biopolttoainelinjaukset kohdistuvat käytännössä vahvasti kuorma-
autoliikenteeseen, joka tulee vielä pitkään käyttämään dieseliä energialäh-
teenä. Suurimmat kustannusvaikutukset yrityksille tulisivat liikenteen ja 
logistiikan lisäkustannusten kautta. 

Strategian mukaan liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen 
osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta nostetaan 30 %:iin 
vuoteen 2030 mennessä. Koska bensiiniin voidaan sekoittaa maksimissaan 
noin 10 % biopolttoainetta, nostetaan dieselin biopolttoaineosuus 39 %:iin. 
Tästä seuraisi dieselin pumppuhintaan noin 10 snt/l:n nousu. Näin ollen 
juuri raskaalle liikenteelle on strategiassa osoitettu iso taakka päästöjen 
vähentämisessä. Dieseliä käyttävällä henkilöautoliikenteellä tulee energia-
lähteiden valikko vähitellen laajenemaan, kun sähkö-, vety- ja kaasuautojen 
määrä lisääntyy. 

Väyläverkoston kunto ei itsessään aiheuta päästöjä, mutta asianmukaisesti 
hoidettu väyläverkko vaikuttaa merkittävästi ajoneuvojen – niin olemassa 
olevan autokannan kuin uusiutuvankin autokannan – päästöihin. Verrat-
taessa hyvin hoidettua ja huonosti hoidettua tienpintaa on havaittu jopa 
5 %:n ero hiilidioksidipäästöissä. Jos 1/3 tieverkostosta päivitettäisiin, niin 
laskelmien mukaan saavutettaisiin EU:ssa 14 miljoonan tonnin säästö CO

2
-

päästöissä. Vastaava säästö saataisiin muuttamalla kolme miljoonaa autoa 
täysin päästöttömäksi.

8.2.2.14 Liikennevirasto

Kestävien logististen ketjujen edistäminen on yksi keino raskaan liikenteen 
päästöjen vähentämiseksi. Kestävät logistiset ketjut syntyvät eri kuljetus-
muotojen yhdistelmistä, ja niiden kehittämisen tulisi tapahtua yhteistyössä 
elinkeinoelämän kanssa.

Ilmasto- ja energiastrategiassa biopolttoaineelle asetettu 30 %:n tavoite 
pyritään saavuttamaan mm. metsästä saatavilla raaka-aineilla. Tutkijat ovat 
tuoneet esille ristiriitaisia kannanottoja biopolttoaineiden tuottamisen kestä-
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vyydestä ja vaikutuksista hiilinieluihin. Biopolttoaineelle asetettua tavoitetta 
tulisikin tarkastella lisää ja selvittää ristiriitaisuudet.

Autojen päästöjen vähentämisessä on olennaista liikkumistarpeen vähen-
täminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen. Liikkumistarpeen vähentä-
misen keinoista yhtenä esimerkkinä on etätyö. Autolla liikuttaessa päästöjä 
voidaan vähentää tehokkaimmin uudistamalla autokantaa, sujuvoittamalla 
liikennettä, vähentämällä autojen seisomista ruuhkissa sekä parantamalla 
autojen täyttöastetta. Liikennettä voidaan sujuvoittaa ja ruuhkissa seisomista 
vähentää paitsi nopeusrajoituksin myös vaihtuvilla nopeusrajoituksilla, kais-
taohjauksella ja valo-ohjauksella, dynaamisella liikennevalojen optimoinnil-
la, joukkoliikenteen valoetuuksilla ja tehostamalla liikennettä vaarantavien 
häiriöiden poistamista.

Henkilöautoliikenteen kasvun pysäyttäminen kaupunkiseuduilla edel-
lyttää nykyistä vahvempia taloudellisia ohjauskeinoja, yhdyskuntarakenteen 
tiivistämistä, joukkoliikenteen kilpailukyvyn edistämistä, uusien liikkumis-
palvelujen edistämistä sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Mainitut kei-
not ovat pääosin jo nykyisinkin käytössä, joten ilman lisäpanostuksia ei ole 
odotettavissa tavoiteltuja tuloksia.

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vaikuttaa joukkoliikenteen kannat-
tavuuteen ja vähentää liikkumistarvetta. Joukkoliikenteen tulevaisuuden 
ratkaisuihin tarvitaan uutta ajattelua ja pohdintaa mm. rahoituksen suun-
taamisesta. Toimiva joukkoliikenne kaupunkiseuduilla tulee edellyttämään 
kuntien ja valtion tukea jatkossakin, mutta esimerkiksi joukkoliikenteen 
valtiontuen suuntaaminen voimakkaammin ilmastovaikutusten kannalta 
keskeisille alueille eli juuri kaupunkeihin sekä nykyistä monipuolisempaan 
palvelukokonaisuuteen tulisi ottaa tarkasteluun. Autoilun kasvun pysäyttä-
minen edellyttää joukkoliikenteen kilpailukykyistä hinnoittelua, lippu- ja 
maksujärjestelmän uudistamista sekä kehitettäviä liikennejärjestelmätason 
hinnoitteluinstrumentteja. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmään liittyvi-
en palvelujen rakennetta ja järjestämistä tulee muuttaa niin, että saavutetaan 
sellainen palvelujen taso, jossa yksityinen henkilöautoilu ei ole enää tarkoi-
tuksenmukainen vaihtoehto.

Kulkutapajakaumaan on saatavissa parannusta kävelyä ja pyöräilyä edis-
tävillä infrastruktuuri- ja väylänpidon toimenpiteillä. Kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisessä uusi avaus voisi olla rahoitusrakenteiden muutos, jossa olisi 
kuntien ja valtion infrarahoituksen potti. Tällöin seudullisesti pystyttäisiin 
etsimään keinoja kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi hallinnollisista kunta–
valtio-rajoista riippumatta. 

Henkilöautojen täyttöastetta tulisi lisätä kimppakyytejä edistämällä, mut-
ta tätäkin tulisi tarkastella uudesta näkökulmasta vaikuttavuuden parantami-
seksi; voisivatko kimppakyydit esimerkiksi käyttää joukkoliikennekaistoja.

Liikenteen vähentämisellä ja liikenteen päästöjen vähentämisellä on useita 
hyötyjä. Ilman terveydelle haitallisten hiukkasten sekä pölyn määrät vähene-
vät, tienkäyttäjien turvallisuus paranee ja melu vähenee. Mikäli kävelyn ja 
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pyöräilyn osuus lisääntyy autoilun kustannuksella, sillä on myönteisiä ter-
veysvaikutuksia.

8.2.2.15 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Ajoneuvokannan uudistuminen on keskeinen keino päästöjen vähentämisek-
si. Se edistäisi myös liikenneturvallisuutta, sillä kuoleman tai loukkaantumi-
sen todennäköisyys on uusissa autoissa 10–40 % pienempi kuin kymmenen 
vuotta vanhoissa autoissa. Suomen ajoneuvokanta on yksi Euroopan unionin 
vanhimmista, ja se on jatkanut tasaisesti vanhenemistaan. Raskaan liikenteen 
päästöjä vähennettäessä tulisi huomioida kestävien biopolttoaineiden lisäksi 
myös sähköistämispotentiaali ilmastovaikutusten ja terveydelle haitallisten 
päästöjen vähentämiseksi. Ajoneuvoyhdistelmien suurempien mittojen ja 
massojen sekä letka-ajon edistämistoimien jatkaminen on tärkeää. Kuljetus-
ten siirtymistä rautateille tulisi yleisesti edistää. Raskaan kaluston valmistajia 
velvoittavien CO

2
-raja-arvojen aikaansaaminen on tärkeää, joskin toimenpi-

teenä se lienee hidasvaikutteinen. 
Biopolttoaineiden saatavuutta ja käyttöä tulisi edistää myös lentoliiken-

teessä. Biopolttoaineiden valmistuskustannukset ovat vielä suuret, ja niiden 
hinta on 2–3-kertainen fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Polttoaineen 
hinnan vaikutus on noin 40 % lentoyhtiön kustannuksista, ja kilpailu on 
kansainvälistä.

Henkilöautoilun hinnoittelun päästöohjaavuutta tulisi yleisesti lisätä, ja 
painopistettä tulisi siirtää hankintavaiheesta käyttövaiheeseen. Ajoneuvojen 
kiertonopeutta tulisi kasvattaa ja kierrätystä kehittää autokannan kasvun 
hillitsemiseksi.

Vaihtoehtoisia käyttövoimia edistäisivät kattava jakeluinfra ja informaa-
tio-ohjaus, mutta myös erilaiset etuudet, hankinnan tuki ja muut taloudel-
liset ohjauskeinot. Työsuhde- tai yritysautojen verohelpotukset edistäisivät 
käytettyjen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen markkinoiden 
muodostumista. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta strategian tavoittee-
na on vähintään 250 000 sähkökäyttöistä ja 50 000 kaasukäyttöistä autoa 
vuonna 2030. Ottaen huomioon arvion vuonna 2030 liikennekäytössä ole-
vasta henkilöautokannasta tavoite tarkoittaisi, että sähköautoja olisi tuolloin 
8,5 % ja kaasuautoja 1,7 % kannasta. Vuoden 2016 lopussa liikennekäytös-
sä olevista henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla 
(sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja flex fuel) toimivien osuus oli vain noin 
0,3 %. 

Edistämällä ja tukemalla uudenlaisia kuljetuspalveluita ja yhteiskäyt-
tömahdollisuuksia voitaisiin edistää tavoitteiden saavuttamista. Alueiden 
käytössä ja kaavoituksessa tulisi enenevässä määrin ottaa huomioon jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Sähköautojen yleistyminen 
vähentäisi terveydelle haitallisia lähipäästöjä sekä melua alhaisilla ajonopeuk-
silla.
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8.2.2.16 Maailman Luonnon Säätiö (WWF)

Energia- ja ilmastostrategian hyvät tavoitteet, joista iso osa keskittyy liiken-
teeseen, kompastuvat metsien hiilinielujen puolittamiseen. Strategiassa esi-
tetty biopolttoaineiden 30 %:n sekoitevelvoite nähdään täytettäväksi suurin 
piirtein puoliksi yhtäältä puupohjaisilla raaka-aineilla ja toisaalta tähteillä ja 
sivuvirroilla. Strategiassa ei ole kuitenkaan esitetty arviota siitä, mistä tähteis-
tä ja sivuvirroista olisi kyse ja millaisia vaikutuksia näiden energiakäytöllä on 
– taikka niiden mahdollisilla kustannusvaikutuksilla, mikäli ilmastopolitiik-
ka hinnoittelee hinnan nykyiseen nähden eri tavalla tulevaisuudessa. Esimer-
kiksi kemianteollisuus on ollut huolissaan raaka-aineidensa saatavuudesta, 
jos mm. mäntyöljyn energiakäyttö lisääntyy. Strategian vaikutusarviossa on 
todettu: ”Tähteiden ja sivuvirtojen lisääntyvä hyödyntäminen biopolttoai-
neina saattaa aiheuttaa merkittäviä kilpailuvaikutuksia, mikäli raaka-aineet 
olisi muussa tapauksessa todennäköisesti käytetty johonkin muuhun. Tällöin 
seurauksena saattaa olla jopa kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen.”

Strategiassa ei ole huomioitu EU:n ja kansainvälisen tason trendejä hii-
linieluja reguloivan politiikan osalta. EU:n lainsäädännöllisen kehikon tuli-
si olla selvä ennen kuin valtion rajallisia resursseja ohjataan, mahdollisesti 
teknologianeutraaliuden vastaisesti, biopolttoaineita valmistaville laitoksille. 

Strategiassa otetaan varovaisen myönteisiä askelia esimerkiksi kohti lii-
kennejärjestelmän uudistamista ja henkilöautoliikenteen sähköistämistä. 
250 000 sähköautoa suhteutettuna koko Suomen tämänhetkiseen yli kol-
men miljoonan henkilöauton autokantaan ei ole määrällisesti kovin merkit-
tävä – etenkin kun suuret autonvalmistajat kilpailevat yhä ponnekkaammin 
sähköautojen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Sähköistäminen on myös 
energian kokonaiskulutuksen kannalta kannattavampaa, sillä sähköautojen 
energiatehokkuus on huomattavasti parempi kuin polttomoottorien. Suo-
men tulisi harkita korkeamman tavoitteen asettamista. Esimerkiksi VTT 
arvioi, että sähköautojen määrää on mahdollista lisätä 400 000:een täys-
sähköautoon ja 200 000:een ladattavaan hybridiautoon vuoteen 2030 men-
nessä.

Seuraavat kirjaukset kasvun pysäyttämisestä ja kevyen liikenteen roolista 
osoittavat oikeaan suuntaan: 

 – Liikennesektorilla siirrytään nykyisestä itsepalvelumarkkinasta palvelu-
markkinoille. Tavoitteena on ”liikenne palveluna” -toimintatapaa edis-
tämällä, että henkilöautolla yksin ajettavien matkojen määrä vähenee 
ja että henkilöautosuoritteen kasvu kaupunkiseuduilla pysähtyy väes-
tönkasvusta huolimatta.

 – Kävelyn ja pyöräilyn osalta tavoitellaan 30 %:n kasvua näiden matkojen 
määrissä vuoteen 2030 mennessä. Varaudutaan liikkumistottumuksien 
muuttumiseen myös kaavoituksessa ja pysäköintinormeissa. 
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Liikennesektorille kaavaillut toimenpiteet eivät vastaa ilmastonmuutoksen 
haasteeseen, vaikka ne vähentävätkin öljyn merkitystä polttoaineena (ja sitä 
kautta parantavat omavaraisuutta ja kauppatasetta) sekä tuovat innovatii-
vista ajattelua liikennesektorin uudelleenjärjestelyyn. Lisätoimenpiteet ovat 
tarpeellisia. Olisi voimakkaammin korostettava poltosta riippumattomia 
ratkaisuja, kuten tässä tapauksessa liikenteen sähköistystä, infrastruktuurin 
päivittämistä latauspisteiden lisäämiseksi, liikenteen siirtämistä raiteille ja 
kokonaisliikennetarpeen vähentämistä. Näin Suomen olisi helpompi pysyä 
muun maailman nopean kehityksen mukana ja tarjota täällä kehitettyjä 
ratkaisuja maailmalle. Kaikkien edellä mainittujen ratkaisujen tavoitetasoa 
tulisi korottaa. Lisäksi biopohjaisten sekä tähde- ja sivuvirtapohjaisten ener-
giaratkaisujen todelliset ilmastovaikutukset tulisi selvittää, jotteivät ohjaus-
keinot päädy luomaan kannustimia ilmaston kannalta virheinvestointeihin. 
Se jos jokin vie kauas kustannustehokkuudesta.

Hallituksen sinänsä oivalliset linjaukset öljyn käytön puolittamisesta 
jäävät energia- ja ilmastostrategiassa biotaloustavoitteille alisteisiksi. Toi-
menpiteet eivät tue liikenteen aitoa ekologista kestävyyttä niin pitkään kuin 
strategian kulmakivi on ylimitoitettu biopolttoaineiden sekoitevelvoite, jon-
ka vaikutusarviot erityisesti metsien hiilinieluvaikutusten ja metsäluonnon 
monimuotoisuusvaikutusten sekä raaka-aineiden kilpailuvaikutusten osalta 
ovat puutteellisia. 

WWF peräänkuuluttaa strategista suhtautumista hyvin rajalliseen 
resurssiin, biopohjaisiin polttoaineisiin. Tämän tulisi heijastua raskaissa 
maantiekuljetuksissa (sekä lento- ja meriliikenteessä), jotka liikenteen säh-
köistymisestä huolimatta ovat todennäköisesti riippuvaisia nestemäisistä 
polttoaineista myös lähivuosikymmeninä. Biopolttoaineiden käyttö tulisi 
ohjata raskaisiin maantiekuljetuksiin henkilöautoliikenteen sijaan. Lisäksi 
tulisi selvittää, miten tavarakuljetusten siirtäminen raiteille voitaisiin mah-
dollistaa entistä paremmin. Raideliikenne on energiatehokkaampaa, ja se on 
mahdollista sähköistää helpommin. 

Tärkeintä on, että bioenergian rooli liikenteessä olisi maltillinen ja strate-
gian pääpaino on muualla kuin polttamiseen ja polttomoottoriteknologiaan 
perustuvissa ratkaisuissa. 

Etenkin isoissa kaupungeissa tulisi voida mahdollistaa kokonaan henkilö-
autoton liikenneratkaisu asukkaille ja karsia tehottomat ajosuoritteet alueilla, 
joilla julkinen liikenne on mahdollista toteuttaa.

WWF:n arvion mukaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen reu-
naehdot huomioiden puuta olisi saatavilla noin nykyisten hakkuiden ver-
ran. Hakkuita ollaan kuitenkin lisäämässä huomattavasti energiasektorin, 
mukaan lukien liikenteen, fossiilisen energian käytön leikkaamiseksi. Hak-
kuutavoitteita tulee maltillistaa. 
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8.2.2.17 Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto MTK

On tärkeää, että päästöjen vähennystoimet eivät kohdistu suhteettomas-
ti rasituksena maaseudun ja haja-asutusalueiden yritystoimintaa kohtaan. 
Pitkien etäisyyksien maassa täysin päästötön liikennejärjestelmä on erittäin 
vaikeasti saavutettavissa. Mittavat päästöjen vähennystoimet vaativat nykyi-
sen liikennejärjestelmän perusteellista tarkastelua, jossa tiiviin yhteiskuntara-
kenteen alueiden ja haja-asutusalueiden ratkaisut voivat olla olennaisestikin 
erilaisia.

Keskeisiksi keinoiksi liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat nousseet 
vaihtoehtoisten käyttövoimien (biokaasu, biopolttoaineet ja sähkö) osuuden 
kasvattaminen liikenteessä ja liikennejärjestelmän rakenteelliset muutokset 
siten, että liikenne toimii nykyistä tehokkaammin. Liikennesuoritteet eivät 
ole koskaan vähentyneet, joten päästöjen syntyminen liikennesuoritetta koh-
den on keskeisessä asemassa liikenteen kokonaispäästöjen vähentämisessä.

Raskaan kaluston käyttövoimana säilyvät vielä pitkään pääasiallisesti 
dieselmoottorit. Näin biodieselin asema on päästöjen vähentämisessä kes-
keinen. Metaanikäyttöisiä kuorma- ja linja-autoja on myynnissä jo nyt, ja 
taajamaliikenteessä niitä olisi syytä suosia esimerkiksi joukkoliikenteen kil-
pailutuksissa. Raskaan kaluston päästöjen vähentämisessä biopolttoaineiden 
ja biokaasun roolia ei voida väheksyä. Suomessa tapahtuvien tavarakuljetus-
ten painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin kumipyörille. Raskaan kaluston 
osalta biopolttoaineiden ja biokaasun teknisiä sovelluksia on jo nyt käyttöön 
otettavissa, ja uutta teknologiaa kehitetään koko ajan. Keskeistä on tekno-
logian kustannuskilpailukyky vaihtoehtoihin nähden. Raskaan kaluston ja 
työkoneiden kuljetukset ovat välttämättömiä elinkeinoelämän toimivuuden 
kannalta, mutta käyttövoimien päästöjä voidaan pienentää. 

Jakeluvelvoite on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi edistää biopolt-
toaineiden osuutta bensiinin ja dieselin osalta. MTK pitää oikeana, että 
jätteistä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai ligno-
selluloosasta tuotetun biopolttoaineen energiasisällön kaksinkertaisesta las-
kennasta luovutaan ja jatkossa määrät lasketaan fyysisen osuuden mukaan 
kaikkien biokomponenttien osalta. Kaksinkertainen laskenta ei tuota todel-
lisia päästövähennyksiä vaan leikkaa ainoastaan biopolttoaineen osuutta 
jakeluvelvoitteen piirissä sekä aiheuttaa epäselvyyttä ja perusteetonta epäta-
sapainoa eri biokomponenttien väliseen markkinatilanteeseen. 

Autoverotuksella on merkittävä vaikutus. Nykyisellä verotasolla autokanta 
ei tule nuorentumaan. Autoilun päästöjä voidaan ohjata verotuksella, koska 
verotus vaikuttaa vahvasti ajoneuvon käyttökustannuksiin ajoneuvon koko 
elinkaaren ajan. Jo nykyinen verojärjestelmä huomioi osittain päästöt. Autoi-
lun verotusjärjestelmää voidaan edelleen kehittää siten, että autoilun päästöjä 
koskevaan kysymykseen löydetään keinoja. Sinänsä autokannan uusiutumi-
nen ei ole itseisarvoista. Keskeistä on, minkä verran päästöjä autoilu aiheut taa 
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ajettua suoritetta kohden. Jos uudet autot aiheuttavat vähemmän päästöjä 
kuin vanhat, autokannan uusiutuminen on liikenteen päästöjen näkökul-
masta tavoiteltavaa. 

Vaikka ajoneuvoveron perusvero osittain suosii ympäristöystävällisiä 
autoja, se ei huomioi, mitä polttoainetta kulkuneuvo käyttää. Tämä joh-
tuu siitä, että verotus määräytyy suoraan CO

2
-päästöistä, jolloin se ei ota 

huomioon polttoaineen elinkaarta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
bensiiniä käyttävän auton perusvero on sama kuin esimerkiksi flex fuel 
-auton, joka käyttää bioetanolia. Mikäli ajoneuvoveron perusvero huomioi-
si käytettävän polttoaineen elinkaaren aikaiset päästöt, olisi vaihtoehtoisien 
käyttövoimien kulutukseen kykenevien ajoneuvojen hankinta houkuttele-
vampaa kuin nykyisessä veromallissa. Keskeistä on, mikä verokohtelu on 
voimassa uuden auton hankintahetkellä, koska liikenteeseen hankittu auto 
säilyy jälleenmyynnin takia markkinoilla kauan. Näin elinkaaren aikaiset 
päästöt ja toisaalta verot ratkaistaan suurelta osin uuden auton hankintahet-
kellä. Käytännössä polttoaineverotukseen sisään jo nyt rakennettu hiilidiok-
sidikomponentin painotus huolehtii, että kuluttajan on aina edullisempaa 
käyttää uusiutuvaa käyttövoimaa, kun sitä on saatavilla, mieluummin kuin 
fossiilista. 

Maa- ja biokaasukäyttöisille henkilöautoille ja pakettiautoille otettiin 
käyttöön käyttövoimavero vuoden 2013 alusta. Käyttövoimaveron käyt-
töönotolla oli haitallinen vaikutus biokaasuajoneuvojen yleistymiselle. MTK 
esittää käyttövoimaverosta luopumista kaikkien vaihtoehtoisia käyttövoimia 
käyttävien ajoneuvojen osalta. Kuten aikaisemmin kuvattu flex fuel -autojen 
ja etanolin osalta, myös biokaasuajoneuvojen matala hiilidioksidipäästö tulee 
huomioida auto- ja ajoneuvoverossa. Liikennekaasusta merkittävä osa (yli 
60 %) on biokaasua, mutta auto- ja ajoneuvoveron laskennassa käytetään 
päästönä tyyppihyväksynnän mukaisia päästöjä maakaasulla.

Biokaasun valmisteverottomuus tulee varmistaa myös pitkällä tähtäimel-
lä. Tämä poistaa yhtäkkisen poliittisen riskin ja tukee erityisesti yritysten 
mahdollisuutta tehdä hankintapäätöksiä biokaasun liikennekäytöstä.

Kaasua ja muita puhtaita käyttövoimia hyödyntävien uusien ajoneuvo-
jen hankintaa on mahdollista edistää romutuspalkkiolla tai hankintatuella 
taikka muulla vastaavalla menettelyllä. Biokaasulle, etanolille, sähkölle tai 
vedylle muunnettavien bensa- ja dieselajoneuvojen muutoskustannuksia 
on mahdollista kompensoida, esimerkiksi kotitalousvähennyksen kautta. 
Hankinnan kannustimien kustannustehokkuus ja dynaamiset vaikutukset 
kansantalouteen on kuitenkin varmistettava.

Suoraviivainen tapa ohjata autoilun päästöjä olisi poistaa autovero vaih-
toehtoisilta käyttövoimilta. Esimerkiksi Suomen myydyimmän henkilöau-
ton Škoda Octavian kaasumalli muuttuisi autoverottomana koko malliston 
edullisimmaksi malliksi. Tämä johtaisi kaasumallien nopeaan yleistymiseen 
valtion kannalta varsin pienellä panostuksella. Autoverottomuus kannustaisi 
myös tuomaan kaasuautoja käytettyinä, koska esimerkiksi Ruotsissa niitä on 
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paljon tarjolla. Päästöjen ja polttoaineenkäytön kokonaistaloudellisuuden 
kannalta olisi parempi tuoda maahan kaasuautoja kuin fossiilisia polttoai-
neita käyttäviä ajoneuvoja. 

Kaikille uusien teknologian ajoneuvoille on mahdollista tarjota kaupun-
geissa etuja vaikkapa pysäköinnin hinnassa, kenties bussikaistojen käyt-
töoikeutta jne. Nämä ovat erittäin edullisia keinoja uuden teknologian 
suosimiseen.

Keskeisin ohjauskeino olemassa olevan autokannan päästöjen vähentä-
miseen on polttoaineen bio-osuuden kasvattaminen. Tämä on suora seuraus 
olemassa olevasta autokannasta, jossa vallitsevat polttoaineet ovat bensa ja 
diesel. Nykyisen autokannan päästöjen vähentämisessä tarvitaan lisäksi sel-
laisten teknisten muutoksien yleistymistä, että olemassa olevat vanhat autot 
pystyvät käyttämään suurempia määriä vähäpäästöisempiä polttoaineita 
(esim. flex fuel ja kaasukonversiot). Tällaiset muutokset eivät kuitenkaan voi 
missään olosuhteissa läpäistä koko olemassa olevaa autokantaa, mutta siltä 
osin kuin niitä saadaan käyttöön, ne ovat kohtuullisen kustannustehokkaita. 
Mikäli romutuspalkkiojärjestelmää edelleen kehitetään, on vanhoja autoja 
mahdollista saada pysyvästi pois liikenteestä. Keskeisesti olemassa olevan 
autokannan päästöihin kuitenkin vaikuttaa se, miten tehokkaasti olemassa 
olevaa autokantaa käytetään. Liikennejärjestelmän sujuvuudella on tähän 
keskeinen vaikutus. 

Liikkumista palveluna tarjoavien yritysten on onnistuttava murtautumaan 
arjen liikkumisen todellisiksi vaihtoehdoiksi markkinaehtoisesti. Keskeistä 
tässä on palvelukokemuksen miellyttävyys ja mahdollisuus välttää pääoman 
sitomista omaan autoon. Julkinen valta voi enintään huolehtia, ettei liikku-
mista palveluna tarjoaville yrityksille ole säädöksistä johtuvia esteitä, jotka 
voivat haitata asiakaskokemuksen miellyttävyyttä. Suora taloudellinen tuki 
ei liene toimiva vaihtoehto luotaessa palveluja, joiden todellinen elinkelpoi-
suus markkinoilla mitataan asiakaskokemuksena. Ihmiset lopulta käyttävät 
liikkumiseen sellaisia vaihtoehtoja, jotka he itse kokevat toimivimmiksi. 

Joukkoliikenteen palvelujen toimivuus sekä matkoihin käytettävä aika ja 
hinta ratkaisevat sen, kuinka suuri osa ihmisistä taittaa työmatkansa jouk-
koliikenteen avulla oman auton sijasta. Pyöräilyn lisääntymistä edesauttaa 
toimiva kaupunkisuunnittelu, jossa kevyen liikenteen liikkuminen huomioi-
daan asiallisesti. Esimerkiksi Joensuu on onnistunut tässä mainiosti. 

Maaseudulla yksityisauto on välttämätön kulkuväline ja useimmille myös 
työväline, eikä koko autokantaa koskevia ajoneuvoverojen korotuksia tule 
ottaa käyttöön. Kaupungissa on vaihtoehtoja kulkemiseen, joten innovatii-
visille ohjauskeinoille, kuten ruuhkamaksuille, voi löytyä tarvetta.

Liikenteen päästöjen vähentymisen ympäristövaikutukset ovat myöntei-
siä. Liikenteen sujuvuus paranee ja saastuttavuus pienenee. Myös lähipäästöt 
pienenevät, ja näin ihmisten elinympäristö paranee.
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8.2.2.18 Metsä Group

”Metsä-biomassan kustannustehokas käyttö” -julkaisun mukaan puuperäis-
ten biopolttoaineiden tuotannon lisäys yli 300 000 toe/v ohjaa puuta pois 
energian ja sellun tuotannosta. Tämän poistuman korvaava energian tuotan-
to lisäisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lisäksi sellun tuotannon vähen-
nys heikentäisi työllisyyttä, sillä sellun tuotanto työllistää noin kaksi kertaa 
enemmän kuin biopolttoaineiden tuotanto.

Ainespuuta ei tule ohjata lainsäädännöllä biopolttoaineiden tuotantoon. 
EU:n biopolttoainelainsäädännön yhtenä tavoitteena on vähentää ruokapoh-
jaisten biopolttoaineiden määrää ja edistää lähinnä jäte- ja tähdepohjaisia 
biopolttoaineita. Suomen tulee varmistaa, ettei lainsäädäntö ohjaa kuitupuu-
ta biopolttoaineiden raaka-aineeksi. Kustannus- ja resurssitehokkuus sekä 
kiertotalousnäkökulma puoltavat jätteiden ja tähteiden käyttöä biopolttoai-
neiden raaka-aineena. On myös tärkeää varmistaa, ettei biopolttoaineiden 
edistämistoimilla vääristetä kilpailua puuraaka-ainemarkkinoilla. Pohjoinen 
hitaasti kasvava ja arvokas puu kannattaa ensisijaisesti jalostaa tuotteiksi, 
joissa sen erityisominaisuudet hyödynnetään ja joita ei voi tuottaa etelän 
nopeakasvuisesta puusta. Suomalaisen puun erityisominaisuudet jäävät hyö-
dyntämättä, jos puu ohjataan suoraan polttoainekäyttöön, sillä puun poltta-
misessa käytetään vain sen biohiilisisältö. 

Suomen metsäteollisuuden jo toteutuksessa olevat investoinnit lisäävät 
vuoden 2017 loppuun mennessä puunkäyttöä noin 10 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan valmistuessa 
maamme kuitupuuvarat ovat taloudellisessa täyskäytössä vuonna 2018 ja 
metsäteollisuuden tarpeisiin tarvitaan myös tuontipuuta.

Kuitupuuvarojen täyskäyttötilanteessa puun energiankäytön tukeminen 
voi vähentää puun jalostamista tuotteiksi ja johtaa Suomen työllisyyden 
heikkenemiseen.

Autonvalmistajat lisäävät voimakkaasti sähköautojen tarjontaa lähivuo-
sina alenevin hinnoin. Kaasu/biokaasu on monessa maassa laajemmin lii-
kennekäytössä, ja sen käyttö kasvaa myös raskaassa liikenteessä. Euroopan 
metsien vuotuinen kasvu puolestaan ei riitä kattamaan kuin murto-osan 
EU:n liikennepolttoainetarpeesta, eikä kotimainen puu riitä kattamaan kuin 
osan strategian esittämästä biopolttoainelisäyksestä Suomessa. 

Energia- ja ilmastostrategia toteaa biopolttoaineiden olevan siltatuote 
ennen liikenteen sähköistymistä. Lyhytikäiseksi suunnitellulle markkinalle 
on tästä huolimatta varattu merkittävästi julkisia tukia, ja hallituksen tavoit-
teena on yhteispohjoismaisten ja EU-tason biopolttoainemarkkinoiden syn-
tyminen. Kaasun ja vedyn jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatima 
latauspisteverkko sen sijaan rakennetaan markkinaehtoisesti ja ilman julkisia 
tukia. Toimenpiteet sähkö- ja kaasuautomarkkinoiden vauhdittamiseksi jää-
vät strategiakaudella muutenkin vähäisiksi. 
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8.2.2.19 Metsäteollisuus ry

Liikenteen päästöihin vaikuttaa oleellisesti tiestön kunto. Tiestön ja siltojen 
pullonkaulat voivat siirtää kuljetuksia kiertoteille, mikä pidentää kuljetus-
matkaa ja lisää polttoaineen kulutusta. Tiestön kunnossapitoon tulee panos-
taa riittävästi ja pitkäjänteisesti.

Kuljetustehokkuutta voidaan lisätä ja raskaan liikenteen tonnikohtai-
sia päästöjä vähentää ajoneuvojen mittoja ja massoja kasvattamalla. Nyt 
käynnissä on yli 76-tonnisen HCT-kaluston kokeiluja eri puolilla Suomea. 
HCT-kaluston saaminen normiksi erikseen nimettävillä yhteysväleillä on 
yksi päästövähennyskeino.

Metsäteollisuus tarjoaa monia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan 
sekä olemassa olevilla että uusilla tuotteilla. Osana kehittyvää biotaloutta 
tarjolla on ratkaisuja myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
seen. Näitä ratkaisuja ovat biopolttoaineet, biosähkö ja biokaasu. Liikenteen 
fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä vähen-
nettäessä on huolehdittava metsäteollisuuden logistisesta kilpailukyvystä. 

8.2.2.20 Neste Oyj

Määrällisesti suurin ja ajallisesti ripein vähennyspotentiaali löytyy biopoltto-
aineista. Ne ovat myös alue, jossa kansallisilla päätöksillä on tehoa. Uusien 
ajoneuvojen teknologiakehitykseen ja hintaan emme voi juuri vaikuttaa. 

Energia- ja ilmastostrategian liikennetavoite on perusteltu. Edellytyksenä 
tavoitteen toteutumiselle on toimintaympäristön vakauden ja ennustetta-
vuuden varmistaminen. Keskeisinä elementteinä tässä ovat:

1. strategian tavoitteiden kirjaaminen jakeluvelvoitelakiin
2. nykyisen tyyppisen vähäpäästöisyyteen kannustavan polttoainevero-

mallin jatkuvuuden varmistaminen
3. riittävän laajan raaka-ainepohjan varmistaminen.

EU:ssa valmisteilla olevan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) kirjauk-
silla tulee olemaan keskeinen merkitys. Olisi suotavaa, että Suomen kansal-
lisen biopolttoainepolitiikan valmistelu jatkuu samanaikaisesti RED II:een 
vaikuttamisen rinnalla ja että olosuhteiden salliessa edettäisiin lainsäädän-
nössä vielä tällä hallituskaudella.

Tieliikenteen päästövähennyksissä on järkevää keskittyä toimiin, jotka 
ovat yhtäältä kustannustehokkaita ja toisaalta kotimaisin toimin edistettä-
vissä. Vuodelle 2030 kaavaillun 50 %:n päästövähennystavoitteen saavut-
tamisessa tullaan kaikissa skenaarioissa tarvitsemaan sekä nykyistä käyttöä 
runsaammin biopolttoaineita että hiiletöntä sähköä käyttäviä sähköautoja. 
Muut keinot, kuten uusien teknologioiden yleistyminen, käyttötapojen 
muuttuminen ja liikennejärjestelmien kehittäminen ovat osaltaan tärkeitä 
tavoitteen saavuttamisessa.
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Raskaan kaluston näkymässä korostuvat erityisesti uusiutuvat nestemäiset 
polttoaineet, koska muiden käyttövoimavaihtoehtojen valikoima on varsin-
kin pitkän matkan liikenteessä vähäinen. 

Autokannan uusiutumisen edistämisessä kansantaloudelliset laskelmat 
osoittavat uusien sähköautojen hintakehityksen ratkaisevan merkityksen. 
Tämä hintakehitys ei ole kansallisin toimin vaikutettavissa, vaan se on riip-
puvainen globaalista autoalan kehityksestä. Autoverotuksen päästöperustei-
suus suosii jo nyt voimakkaasti sähköautoja: autoveron CO

2
-laskenta katsoo 

sähköauton nollapäästöiseksi eikä siis ota huomioon sähköntuotannon pääs-
töjä. Koska veroetu on jo olemassa, Neste ei kannata käyttövoimaan sidottua 
hankintatukea. Se ei pidä sitä kansantalouden ja ilmastopäästöjen vähentä-
mispotentiaalin kannalta tehokkaana ratkaisuna. 

Liikenteen verotuksella on vahva ohjausvaikutus ajoneuvokantaan ja 
 käyttövoimavalintoihin. Valtion kannalta liikenteen verotulot ovat merkit-
tävät ja niiden ennustettavuus on taloudenhoidon kannalta avainasemassa. 
Suomalainen liikenteen veromalli on moderni ja kannustaa vähäpäästöisyy-
teen sekä ajoneuvo- että polttoainevalinnoissa. Tästä on kuitenkin muutama 
poikkeus, jotka on syytä oikaista. Maakaasun, biokaasun ja sähkön käyttöä 
liikenteessä tulee verottaa liikenteen muiden polttoaineiden veromallilla. 
Nykyisellään maakaasusta maksetaan lämmityspolttoaineen alempaa veroa, 
biokaasu on verotonta ja sähköstä maksetaan sähkövero. 

Dieselautojen lähipäästöt eli ilmanlaatuun vaikuttavat pakokaasupäästöt 
ovat nousseet otsikoihin viime aikoina, ja niiden vaikutuksesta kaupunkien 
ilmanlaatuongelmiin on keskusteltu. Keskustelu sai osittain alkunsa päästö-
mittausten tietoisesta vääristelystä. Tämä vauhditti EU-tason säädöskehitys-
tä, jolla todellisten ajotilanteiden päästöt saadaan vaatimusten mukaisiksi. 

Dieselmoottorit ovat energiatehokkaita, ja siten ne mahdollistavat mata-
lammat kasvihuonekaasupäästöt kuin mitkään muut polttomoottorit. 
Kaikkien polttomoottorien päästöjä on lainsäädännöllä rajoitettu jo vuosi-
kymmeniä, ja pakokaasunpuhdistusjärjestelmät ovat kehittyneet vaatimus-
ten mukaisesti. Ne yhdessä puhtaammin palavien polttoaineiden kanssa ovat 
saaneet lähipäästöt hyvin alas, kuten mittaukset linja-autoilla todellisissa ajo-
tilanteissa osoittavat.

Pakokaasupäästöstandardien päivitys (Euro 6c) ja mittausmenetelmien 
kehittyminen tuovat myös henkilöautoihin vaatimuksen todellisten ajotilan-
teiden matalista päästöistä. Siten muutaman vuoden päästä ollaan tilantees-
sa, jossa sekä bensiini- että dieselmoottorit ovat päästöiltään samalla erittäin 
matalalla tasolla todellisissakin ajotilanteissa.

Kaluston uusiutuminen on tärkeimmässä roolissa päästöjen alenemisen 
suhteen, mutta puhtaammin palavilla polttoaineilla, kuten parafiinisella 
uusiutuvalla dieselillä, myös vanhemman kaluston päästöt laskevat merkittä-
västi. Hiukkaspäästöt vähenevät noin 30 % ja typenoksidipäästöt noin 10 %.



196

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

8.2.2.21 Nissan Nordic Europe Oy

Liikenteen sähköistymisellä on keskeinen merkitys Suomen päästötavoittei-
den saavuttamisessa sähköautojen vähentäessä niin liikenteen kasvihuone-
päästöjä kuin energiankulutustakin. Sähköautot ovat nollapäästöisiä, selvästi 
energiatehokkaampia kuin polttomoottoriautot, kaupunkien ilmanlaatua 
parantavia ja liikenteen meluhaittoja vähentäviä. Liikenteen sähköistyminen 
myös tuo Suomen taloudelle ja työllisyydelle merkittäviä mahdollisuuksia. 

Sähköautojen käyttöönottoa tulee Suomessa edistää, jotta niiden osuus 
autokannasta saadaan riittävälle tasolle markkinoiden näkökulmasta. Siten 
Suomen pitäisi mahdollisimman nopeasti ottaa käyttöön määräaikaisia tukia 
päästöttömille autoille. Kasvihuonepäästöjen ja energiankulutuksen vähentä-
misen lisäksi sähköinen liikenne parantaa merkittävästi kaupunkien ilman-
laatua ja vähentää liikenteen meluhaittoja lisäten myös asumisviihtyvyyttä. 

Sähköautot ovat keskeisin trendi globaalissa autoteollisuudessa, mikä 
tarkoittaa teollisuuden merkittäviä panostuksia teknologian kehittämiseen 
ja massatuotantoon. Arvioiden mukaan sähköauton valmistuskustannukset 
alenevat vastaavan polttomoottoriauton tasolle viimeistään 2020-luvun puo-
liväliin mennessä. 

Sähköautoilla tulee olemaan myös merkittävä asema tulevaisuuden 
älykkäässä sähköjärjestelmässä. Vehicle to Grid (V2G) -teknologian avulla 
sähköautot muuttuvat sähköverkkoa tukeviksi energiavarastoiksi ja autojen 
omistajat pääsevät ottamaan aktiivisen roolin myös sähköverkon vakautta-
misessa. Sähköautojen omistajilla tulee olemaan myös mahdollisuus hyötyä 
tästä taloudellisesti.

Uusi teknologia luo Suomelle uusia, globaaleja liiketoimintamahdolli-
suuksia. Liikenteen sähköistämisessä on suomalaiselle osaamiselle merkittä-
vää kysyntää esimerkiksi komponenttirakentamisen ja uusien ohjelmistojen 
ja sovellusten kehittämisessä. 

Hallitus on asettanut energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi, että Suo-
messa olisi vuonna 2030 vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa. Nissan 
pitää tavoitetta oikeansuuntaisena mutta korostaa, että jo tähän tavoittee-
seen pääsemiseksi tarvitaan merkittäviä toimia nopealla aikataululla. Tällä 
hetkellä vain noin prosentti Suomessa myydyistä autoista edustaa sähköä tai 
muuta vaihtoehtoista käyttövoimaa. Esimerkiksi Norjassa myytiin vuonna 
2016 yli sata kertaa enemmän ja Ruotsissa yli kymmenen kertaa enemmän 
sähköautoja kuin Suomessa. 

Hallitus linjasi 24.–25.4.2017 järjestetyssä puolivälitarkastelussaan, 
että valtio rahoittaa energia- ja ilmastostrategiassa linjattuja toimia vuosina 
2018–2021 yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Tämä rahoitus pitäisi käyttää 
energia- ja ilmastostrategian alkuperäisen suunnitelman mukaan energia-
tehokkaiden autojen (sähkö ja kaasu) edistämiseen vuodesta 2018 lähtien. 

Työsuhdeautoilla on merkittävä vaikutus Suomen autokannan uudistu-
miseen. Suomen uusista henkilöautoista 30–40 % on työsuhdeautoja, joten 
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työsuhdeautojen verotusarvon muutos päästöperustaiseksi olisi erittäin 
tehokas keino edistää nollapäästöisten autojen määrää. Työsuhdeautojen 
kierto on myös normaalin autokannan kiertoa selvästi nopeampi, jolloin 
nollapäästöisen työsuhdeautoilun tukemisella maahamme saadaan luoduksi 
tehokkaasti jälkimarkkinat nollapäästöisille autoille. 

Sähköisen liikenteen edistäminen vaatii sähköautojen osuuden kasvatta-
mista autokannasta riittävälle tasolle, jotta autojen markkinat saadaan toimi-
viksi. Auton hankintahintaan kohdistuva suora tuki on tehokas toimenpide 
autokannan uudistumiseen: 

• 4 000 euron hyvitys uuden täyssähköauton hankintahinnasta.
• 2 000 euron hyvitys uuden ladattavan hybridin hankintahinnasta. 

8.2.2.22 Pyöräliitto ry

Pyöräliikenteellä on suuri potentiaali päästöjen vähentämisessä erittäin kus-
tannustehokkaasti ja vielä kansanterveyttä parantaen. Samalla saadaan vah-
vistettua Suomen kansantaloutta. 

Käyttövoiman muutos ei poista itse ongelmaa: yksityisautoilun korkeaa 
energiantarvetta. Suomalainen biodiesel ei ratkaise liikenteen päästövähen-
nystavoitteita kestävästi vaan käy yhteiskunnalle kalliiksi. Yksityisautoilu 
vaatii paljon tilaa ja kalliin infrastruktuurin, joka myös kuluu nopeasti. Se 
myös aiheuttaa ison osan liikenneonnettomuuksista ja pienhiukkaspääs-
töistä. Lundin yliopiston tutkimuksen mukaan jokainen autoilukilometri 
aiheuttaakin yhteiskunnalle 0,16 euron kustannukset. Suomalaisten autoi-
lusuoritteella tämä tarkoittaa yhteensä noin 8 miljardin euron kustannuksia 
vuosittain.

Yleinen väite on, että Suomi on iso maa ja sen vuoksi täällä tarvitaan 
yksityisautoa. Henkilöliikennetutkimus kuitenkin kertoo, että yksityisautol-
la kuljetaan

 – 1–3 km:n matkoista 53 %
 – 3–5 km:n matkoista 65 % 
 – 5–10 km:n matkoista 71 %
 – 10–20 km:n matkoista 79 %.

Erityisesti alle 10 km:n matkoista valtaosa olisi tehtävissä pyörällä tai säh-
köavusteisella pyörällä kautta vuoden. Suomessa pyöräillään eniten Oulussa 
ja Joensuussa, joissa talvi on pitkä. Näissä kaupungeissa noin puolet pyö-
räilijöistä jatkaa yli talven polkemista. Vastaava luku on Helsingissä vain 
noin 20 %. Toimenpiteet eivät strategiassa ole tasapainossa. Ne painottu-
vat liian vahvasti yksityisautoiluun ja sen nykyisen aseman säilyttämiseen 
liikennejärjestelmässä. Toimenpiteissä ei huomioida riittävästi kävelyn sekä 
pyörä- ja joukkoliikenteen kehittämistä. Pyöräliitto toivoo niihin vahvempaa 
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konkretiaa, vero-ohjausta ja investointeja. Kun liikenteen polttonesteiden 
kokonaistarve vähenisi, voisi polttoaineista yhä suurempi osuus olla koti-
maisista lähteistä. 

Kaupunkilogistiikassa iso osa kuljetuksista olisi hoidettavissa sähköavus-
teisilla polkupyörillä ja keveillä sähköisillä ajoneuvoilla. Liikennevirasto ja 
Helsingin kaupunki tekivät asiasta kattavan selvityksen, jossa on mainittu 
lukuisia esimerkkejä toimivista ratkaisuista ympäri maailmaa. Pyöräliitto toi-
voo toimenpiteitä, joilla kuljetusten energiankulutusta erityisesti kaupunki-
alueilla saataisiin vähennettyä. Keveä kalusto on kustannustehokkaampaa. Se 
parantaa liikenneturvallisuutta ja ilmanlaatua sekä vähentää melua.

Tehokkain tapa vähentää autoilun päästöjä on vähentää ajettuja kilomet-
rejä. Siinä olennaisinta on, millaista autoilutarvetta yhteiskunta luo ja mitkä 
ovat vaihtoehdot autolle. Kaavoituksella on Suomessa luotu suuri autoilun 
tarve, ja tästä kierteestä ollaan nyt onneksi useimmilla kaupunkiseuduilla 
pääsemässä irti. Nyt tulisikin vahvasti tukea vaihtoehtoisten liikennemuoto-
jen käyttöä ja niiden tarvitsemaa infraa.

Tulisi harkita työmatkakuluvähennyksen uudistamista kilometripohjai-
seen ja kulkutavasta riippumattomaan malliin. Nykyinen työmatkakuluvä-
hennys luo lisää autoilua ja heikentää muiden kulkutapojen kilpailukykyä 
suhteessa autoiluun.

Kun edistetään vaihtoehtoisia käyttövoimia valtion suurilla rahallisil-
la porkkanoilla, olisi erittäin perusteltua edistää myös muita kulkutapoja 
vähintään yhtä suurilla porkkanoilla. Esimerkiksi sähköpyörien ostoa voi-
taisiin tukea suorilla ostoseteleillä tai liittämällä ostosetelit autojen romutus-
palkkioon. Kansalaisille voisi tarjota mahdollisuutta romuttaa vanha auto ja 
ostaa tilalle sähköavusteinen polkupyörä. Auton vaihtaminen autoon ei ole 
pitkäjänteistä ja kestävää liikennepolitiikkaa. 

Valtion tulisi rahoittaa laadukkaiden pyöräteiden rakentamista kaupun-
keihin sekä ottaa itse vastuu laadukkaan, valtion omistaman pyörätieverkon 
toteutuksesta taajamien välille tiheimmin asutuilla alueilla. Suomessa on 
paljon pyöräteitä, mutta niiden taso on heikko.

Yksityisautoilun kysyntää on pakko leikata: saman matkan on oltava hou-
kuttelevampi kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä kuin yksityisautolla. 
Tähän päästään ainoastaan rajoittamalla autoilua keskustoissa, rakentamalla 
parempia pyöräteitä ja panostamalla joukkoliikenteeseen. Eritasoliittymien 
rakentaminen yksityisautoilun tarpeisiin on lopetettava kaupunkiseuduilla 
kalliina ja ilmastopolitiikan ja kansanterveystavoitteiden vastaisena.

Valtion väyläbudjetista olisi jatkossa korvamerkittävä huomattava osa 
pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen väylien kehittämiseen. Pyöräteiden 
kehittämiseen summan tulisi olla vähintään 30 miljoonaa euroa vuodessa. 
Muun tieverkon osalta keskityttäisiin elinkeinoelämän kannalta tärkeimpiin 
osuuksiin.

Liikenteen päästöjen vähentäminen voi vähentää pienhiukkaspäästöjä, 
jotka tappavat vuosittain 1 800 suomalaista. Tämä kuitenkin vaatii muutos-
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ta kulkutavoissa. Jos liikennejärjestelmämme pääsee irti yksityisautoilukes-
keisyydestä, tieinfran kuluminen vähenee merkittävästi sekä vähentää näin 
tieverkon ylläpidon kuluja ja mikromuovipäästöjä. Norjan ympäristöminis-
teriön mukaan teiden ja renkaiden kuluminen aiheuttaa yli puolet kaikista 
norjalaisten mikromuovipäästöistä.

Moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa maassamme yli 200 ennenaikaista 
kuolemaa vuosittain onnettomuuksien kautta, satoja pienhiukkaspäästöjen 
kautta ja todennäköisesti tuhansia liikkumattomuuden kautta. Kansanta-
louden kannalta liikenteen suurimmat kulut syntyvätkin sosiaali- ja terveys-
sektorilla. On arvioitu, että meillä liikkumattomuuden kustannukset ovat 
2–4 miljardia euroa. Vuonna 2014 laskettiin, että kun kävelyn ja pyöräilyn 
määrä kasvaisi 20 % kolmessatoista vuodessa, siitä aiheutuisi yhteiskunnalle 
yhteensä 4,5 miljardin euron säästöt.

Tutkimuksen mukaan työmatkansa pyöräilevät sairastuivat sydän- ja 
verisuonitauteihin tai syöpään 40–50 % epätodennäköisemmin kuin autol-
la tai julkisilla kulkuvälineillä työmatkansa kulkevat. Myös riski menehtyä 
kyseisiin sairauksiin tai muihin syihin oli heillä pienempi seurannan aikana. 
Kävellen töihin kulkevien riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin oli noin 
30 prosenttia pienempi ja riski menehtyä näihin sairauksiin 35 prosenttia 
pienempi kuin fyysisesti passiivisesti työmatkansa kulkevien. Työmatkalii-
kunnan hyödyt näkyivät senkin jälkeen, kun analyysissä huomioitiin osal-
listujien ikä, sukupuoli, etninen tausta, tupakointi, vapaa-ajalla ja työssä 
tapahtuva liikunta, fyysinen passiivisuus, ruokavalio, painoindeksi ja mah-
dolliset sairaudet.

8.2.2.23 St1 Nordic Oy

Suomen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanon yhtenä haasteena on, 
että EU:n komission ehdotuksen vuoteen 2030 tähtäävästä uusiutuvan ener-
gian direktiivistä (ns. RED II) lainsäädäntöprosessi kestää arviolta seuraavat 
kaksi vuotta. Se tulee määrittelemään biomassan kestävyyskriteerit, minkä 
lisäksi ehdotuksessa on asetettu merkittäviä rajoitteita tietyistä jätteistä ja 
tähteistä valmistettujen sekä 1. sukupolven biopolttoaineiden käyttömäärille. 
Vuoteen 2030 ulottuvaa sitovaa uutta liikenteen päästöjä koskevaa kansallista 
lainsäädäntöä ei pidä lukita ennen kuin RED II on voimassa ja sen vaikutuk-
set kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat selvinneet.

Päästövähennysratkaisuissa, joissa teknologiakehityksen ennustetaan mer-
kittävästi laskevan hintoja lähivuosien aikana, tulisi kansalliset toimenpiteet 
pyrkiä ajoittamaan kustannusten laskun jälkeiseen ajankohtaan. Kansallisten 
ilmastotavoitteiden kustannustehokkaan saavuttamisen lisäksi Suomen tuli-
si priorisoida toimenpiteitä, joissa on mahdollista saavuttaa kansainvälisesti 
johtava asema.

Saksalainen konsulttitoimisto Roland Berger julkaisi huhtikuussa 2016 
selvityksen, jonka mukaan biopolttoaineet ja hybridiautot ovat kustannus-
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tehokkaimpia tapoja vähentää liikennesuoritteen elinkaaren aikaisia päästöjä 
vuoteen 2030 mennessä. Erityisen kustannustehokkaana keinona korostuu 
etanolin lisääminen bensiiniin. Nopealla aikataululla suurin vaikutus olisi 
biopolttoaineilla, joilla voidaan saavuttaa kustannustehokkaita päästövähen-
nyksiä nykyisessä ja tulevassa autokannassa nykyistä jakeluverkostoa hyö-
dyntäen.

Lainsäädäntöohjaus tulee toteuttaa teknologianeutraalisti. Suomen nykyi-
nen polttoaineiden jakeluvelvoite on maailman mittakaavassa edistyksellinen, 
ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia sekä liikenteen päästöjen vähentämisessä 
kansallisesti että nestemäisten kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden val-
mistusteknologioissa. Jakeluvelvoite on ollut valtiontalouden näkökulmasta 
kustannustehokas tapa lisätä uusiutuvan energian osuutta liikenteessä ja saa-
vuttaa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet etuajassa. 

Suomen nykyinen polttoaineiden energiasisältöön ja päästöihin pohjau-
tuva polttoaineveromalli on edistyksellinen. Se on kannustanut vähäpääs-
töisten ratkaisujen markkinoilletuloa. Mallin etuna on, että se hinnoittelee 
suoraan sekä määrällisen ajosuoritteen (ajetut kilometrit) että ajoneuvon 
energiatehokkuuden (kulutus). Kaavaillut kilometrimaksut tai muut ajo-
suoritteeseen perustuvat maksut ovat tässä valossa tarpeettomia sekä nyky-
järjestelmään verrattuna hallinnollisesti raskaampia ja kalliimpia. Nykyisen 
veromallin heikkoutena on, että se kattaa vain nestemäiset polttoaineet. Se 
tulisikin laajentaa kattamaan kaikki liikenteen polttoaineet ja energiamuo-
dot, myös kaasumaiset polttoaineet, sähkön ja vedyn. Samalla kun näin 
poistettaisiin epäloogiset verotuet, päästövähennyskeinoja saataisiin ohjattua 
mahdollisimman markkinaehtoisiksi ja kustannustehokkaiksi. Tämä vero-
malli myös eliminoisi tarpeen ajoneuvon suoritteeseen perustuville veroille, 
myös silloin kun vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus yksityisautoilun koko-
naissuoritteesta on noussut merkittäväksi.

Autoverotuksen päästöperusteisuus osaltaan edistää energiatehokkaiden 
ajoneuvojen markkinoilletuloa. Sen ohjausvaikutus energiatehokkaampiin 
autoihin on ollut kohtuullisen hyvä polttomoottoriautokannassa. Nykymuo-
dossaan se kuitenkin suosii erityisen voimakkaasti isoja luksusluokan säh-
köautoja. Porsche Cayenne SE -hybridimallin (ladattava hybridi) autovero 
on 9 371,59 euroa. Vastaavan Porsche Cayenne S -mallin (polttomoottori) 
autovero on 54 921,62 euroa. Suora hankintahetken verotuki on näin ollen 
45 530 euroa per auto. Vuonna 2016 meillä rekisteröitiin 78 kappaletta 
SE-hybridimallia, joille annettiin siis suoraa hankintahetken verotukea yli 
3,5 miljoonaa euroa. Ilmastohyötyjen, kustannustehokkuuden ja tasa-arvon 
kannalta tämä on selkeä epäkohta, joka olisi tarpeen korjata.

Kansalliset päästövähennykset helposti nollautuvat globaalissa tarkastelus-
sa. Globaalin lentoliikenteen vuotuisen kasvun ennustetaan olevan 3–5 % 
tulevina vuosikymmeninä. Lentoliikenteessä käytetään tällä hetkellä vuosit-
tain 260 miljoona tonnia JET A-1 -polttoainetta, joten pelkkä vuotuinen 
kasvu on 10 miljoonaa tonnia. Tämä on kymmeniä kertoja enemmän kuin 



201

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

lentoliikenteeseen soveltuvia biopolttoaineita on tällä hetkellä saatavilla. Tis-
lattaessa lentokerosiinia raakaöljystä valmistuu automaattisesti myös bensii-
niä, dieseliä ja muita mineraaliöljytuotteita, jotka aina käytetään globaalisti, 
riippumatta siitä, miten vaihtoehtoisten käyttövoimien ajoneuvokanta jol-
lain yksittäisellä markkinalla, kuten Suomessa, kehittyy. 

Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen markkinoilletuloa 
edistetään jo nykyään taloudellisilla kannustimilla niin auto- kuin energia-
verotuksessakin. Tulokset ovat näiltä osin kuitenkin jääneet laihoiksi, koska 
esimerkiksi sähköautojen hinta, kaikki tuet huomioidenkin, edelleen ylittää 
tavallisen suomalaisen maksukyvyn.

Sähköautoilun kehittymisen suurin hidaste on sähköautojen korkea hin-
ta, jossa tärkein yksittäinen tekijä on akkukustannus. Useat tahot ennusta-
vat, että kun akkujen yksikkökustannus putoaa tasoon 100 €/kWh, tulee 
sähkö autoista henkilöautojen ensirekisteröintien valtavirtaa. Tällä hetkellä ei 
pystytä täsmällisesti ennustamaan, milloin tämä tapahtuu. Ei ole myöskään 
yleisessä tiedossa, tai ainakaan julkisessa keskustelussa esillä, missä tasossa 
akuston kustannus todellisuudessa liikkuu. Jotain osviittaa siitä voi saada 
vertailemalla perinteisen polttomoottoriauton ja sähköauton verottomia 
jälleenmyyntihintoja Suomessa. Esimerkiksi VW e-Golfin (100 kW), jossa 
akun koko on 35,8 kWh, hinta on (ilman autoveroa ja arvonlisäveroa) reilut 
15 000 euroa vastaavaa bensiini-Golfia kalliimpi. Jos hintaero selittyisi yksin 
akun hinnalla, mikä tuskin on koko totuus, muodostuisi akun yksikköhin-
naksi 425 €/kWh, josta hinnoittelukertoimella 1,8 saataisiin yksikkökustan-
nukseksi noin 236 €/kWh. 

Sähköistä liikennettä edistävien intressiryhmien mukaan akkujen kus-
tannus laskee nopeaa vauhtia. Teslan oman ilmoituksen mukaan Model 
3 -mallin akkukustannus tulisi olemaan jopa 35 % nykyistä alhaisempi, jolta 
pohjalta Electrek-verkkojulkaisu on arvioinut sen saavuttavan 124 $/kWh:n 
tason. Tästä näkökulmasta on loogista ja kansantalouden kannalta kustan-
nustehokasta, että sähköautotavoite (250 000 kpl) pyritään saavuttamaan 
ilman nykyistä suurempia valtion tukia ajoittuen siihen ajankohtaan, kun 
teknologian kehitys on laskenut kustannuksen kilpailukykyiselle tasolle.

Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen mahdollisia verotukia 
pohdittaessa on järkevää seurata tiiviisti Saksan automarkkinan kehitystä. 
Saksa on Euroopan suurin ja autoistunein kansantalous sekä EU:n merkittä-
vin autoteollisuusmaa. Kun sähköautojen kysyntä siellä lähtee voimakkaaseen 
kasvuun, on perusteltua olettaa, että se voi tapahtua myös Suomessa ilman 
kohtuutonta kansantaloudellista rasitetta. Saksalla on Suomea suuremmat 
intressit ja resurssit sähköautoilun edistämiselle, minkä voi tässä tilanteessa 
katsoa palvelevan Suomen etua. Tämä etu olisi kansallisista lähtökohdista 
järkevää hyödyntää eikä pyrkiä olemaan eturintamassa.

Raskaan ammattiliikenteen käyttövoima on tulevinakin vuosikymmeninä 
diesel. Tässä segmentissä merkittävä päästövähennyskeino on energiatehok-
kuuden parantaminen siinä määrin kuin se on vielä mahdollista. Samoin 
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kuormakoon kasvattaminen lisää kuljetus- ja energiatehokkuutta, jossa Suo-
mi onkin ollut yksi kehityksen edelläkävijöistä.

Työkoneissa käytettävälle polttoöljylle ehdotettua 10 %:n sekoitusvelvoi-
tetta ei tule toteuttaa. Työkoneiden käyttövoimat ja käyttöolosuhteet tulevat 
vielä vuoteen 2030 tultaessakin vaatimaan talvilaatuisten dieselpolttoainei-
den käyttöä. Soveltuvan talvilaatuisen HVO-dieselin markkinaehtoinen saa-
tavuus, joka valtaosalta vielä pohjautuu patentein suojattuun tuotantoon, on 
erittäin rajoitettu. Sekoitusvelvoitteella luotaisiin lainsäädäntöön perustuva 
monopolistinen markkina. Tämän tyyppinen velvoite olisi sekä kilpailuoi-
keudellisesti kestämätön että kustannustehoton.

Lämmityskäyttöön tarkoitetulle polttoöljylle ehdotettua 10 %:n sekoi-
tusvelvoitetta ei tule toteuttaa. Ainoa tarpeeksi pitkään säilyvä biokompo-
nentti olisi arvokas ja pitkälle jalostettu HVO-diesel, jonka käyttäminen 
rakennusten lämmittämiseen olisi yhteiskunnallisesti tehotonta ja kallista. 
Lämmityksen päästöjen vähentämisen tulisi pohjautua energiatehokkuuden 
parantamiseen ja muiden vähäpäästöisten energiamuotojen, kuten maaläm-
mön, hyödyntämiseen.

Tiukentuvien ilmastotavoitteiden johdosta tulevat kaikki biopolttoaineet 
ja erityisesti fossiilista dieseliä korvaavat biopolttoaineet, kuten HVO, ole-
maan niukkuustuotteita. Tämä korostuu, jos RED II -ehdotuksen mukai-
sesti useiden HVO:n tuotantoon soveltuvien, sinällään erittäin kestävien, 
raaka-aineiden käyttöä rajoitetaan nykyisestään. HVO tulisi saada liiken-
nesektorille, jossa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on muutoinkin 
erittäin haasteellista. 

Raskaassa liikenteessä on myös käytettävissä tehtaalla korkealle etanoli-
pitoisuudelle muokattu dieselmoottori, jolla voidaan saavuttaa merkittäviä 
päästövähennyksiä. Siinä käytettävä polttoneste on ED95 (95 % etanolia, 
vettä ja loput tarvittavia lisäaineita), jonka myyntiverkosto olisi helpos-
ti kasvatettavissa hyödyntämällä nykyistä polttonesteiden logistiikka- ja 
jakeluverkostoa, jos kysyntä saataisiin kasvuun. Näitä Scanian valmistamia 
ED95-käyttöisiä moottoreita on jo vuosia käytetty ongelmitta Ruotsissa 
mm. Tukholman bussiliikenteessä sekä jakeluliikenteessä yleensä. Nämä 
käyttötarkoitukset olisivat myös Suomessa ED95:n selvimpiä kohteita. Tuot-
teen laajemman käyttöönoton esteenä on verotaso, joka ED95:lle asetetaan 
pohjautuen EU:n määrittelemään dieselin minimiveroon. Suomen tulee 
aktiivisesti etsiä keinoja tämän vero-ongelman ratkaisemiseksi.

Liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysisen osuuden nostami-
nen kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta 30 %:iin vuoteen 2030 
mennessä on jo itsessään erittäin kunnianhimoinen tavoite. Määrällisesti se 
olisi arviolta yli miljoona tonnia kestävyyskriteerit täyttäviä biopolttoaineita. 
RED II:ssa esitetään vuodelle 2030 ensimmäisen sukupolven biopolttoainei-
den enimmäismääräksi 3,8 % liikenteen kokonaisenergiasta, mikä Suomessa 
vastaa noin 140 000 tonnia vuodessa. Tietyistä jätteistä tai tähteistä (Annex 
IX, osassa B luetelluista raaka-aineista) valmistetuille biopolttoaineille vas-
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taava maksimimäärä olisi 1,7 %, eli Suomessa arviolta noin 60 000 tonnia 
vuodessa. Pahimmillaan Suomen markkinoille jouduttaisiin siis tuomaan yli 
800 000 tonnia täysin uusia biopolttoaineita.

Kun suunnitellaan kasvavia biopolttoainevelvoitteita, on yhtä tärkeää 
pyrkiä maksimoimaan niiden käyttömahdollisuus myös bensiiniautoissa. 
Kustannustehokkain tapa on korvata bensiiniä etanolilla. Olemassa ole-
vassa bensiiniautokannassa se on mahdollista konvertoimalla ajoneuvo flex 
fuel -ajoneuvoksi (FFV) eli käyttämään E85-polttonestettä (85 % etanolia 
ja 15 % bensiinikomponentteja). Se on hallinnollisesti mahdollista ennen 
vuotta 2007 rekisteröidyille autoille. Nyt olisi tärkeää asetuksilla mahdol-
listaa myös uudempien bensiiniautojen konvertointi. Suomen pitäisi lisäksi 
aktiivisesti pyrkiä löytämään keinoja, joilla kannustetaan uusien flex fuel 
-ajoneuvojen hankintaan. Jos Suomi tulee ylipäätään ottamaan käyttöön 
vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatukia tai muita kannustinmekanisme-
ja, tulee FFV-autot ehdottomasti sisällyttää niiden piiriin. E85-polttonesteen 
saatavuus ei muodostu pullonkaulaksi; tätä polttoainetta on maankattavasti 
myynnissä yli sadalla jakeluasemalla jo nyt. Myyntiä voidaan helposti kasvat-
taa sadoille olemassa oleville jakeluasemille, jos kysyntä sen mahdollistaisi.

Käytännössä lähes kaikki uudet bensiiniautot pystyvät teknisesti käyttä-
mään E20-bensiiniä (80 % bensiiniä ja 20 % etanolia) jo nyt. Eurooppa-
lainen E15/E20-polttoainestandardi on kuitenkin vasta valmisteilla, minkä 
vuoksi autonvalmistajat eivät vielä anna sille käytettävyystakuita. Suomen 
tulee aktiivisesti pyrkiä edistämään eurooppalaisen E20-standardin laatimista 
ja käyttöönottoa.

Rationaalisesti ajatellen uudet yksityisautot tulisi suunnitella esimerkiksi 
100–120 km/h:n huippunopeuteen, samalla logiikalla kuin hehkulamput 
kiellettiin tai pölynimureille on suunniteltu maksimitehoja. Sillä saavutet-
taisiin merkittäviä ilmastohyötyjä sekä ajoneuvojen valmistuksessa että käy-
tössä. Mutta tämä edellyttäisi autoiluun liittyvien vahvojen psykologisten 
tekijöiden ja ihmisten mielihaluihin perustuvien asioiden kytkemistä irti liik-
kumistarpeesta. Tämäntyyppisiin rajoituksiin suuret autonvalmistajamaat 
tuskin tulevat suostumaan. Koska autojen huippunopeuden rajoittaminen ei 
siis ole näköpiirissä, korostuu autoilijan omien valintojen merkitys. Tärkein 
valinta tehdään autokaupassa. Energiatehokkaan auton valinta, riippumatta 
käyttövoimasta, on ympäristön kannalta aina paras ratkaisu.

Koska Suomen ajoneuvokannan muuttuminen kokonaan kestää noin 20 
vuotta, voidaan jo nyt ennustaa kohtuullisen tarkasti se, millaisilla käyttö-
voimilla täällä liikutaan 2030-luvulla. Polttomoottoritekniikka tulee edel-
leen olemaan vallitseva. Siksi on tärkeää jatkaa panostuksia siihen, että 
vähähiilisempiä ratkaisuja on entistä enemmän saatavilla sekä nykyiseen 
että 2030-luvulla vallitsevaan autokantaan. Käytännössä ratkaisuna ovat 
kehittyneet biopolttoaineet, joiden osuus Suomen maantieliikenteen ener-
giakulutuksesta vuonna 2015 lähenteli 15 %:a. Niiden osuutta voidaan koh-
tuullisen kustannustehokkaasti kasvattaa noin 25 %:n tasoon vuoteen 2030 
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mennessä  olettaen, että RED II ei tiukenna nykyisiä kestävyyskriteerejä tai 
rajoita raaka-ainepohjaa nykyisestä. 

Vaikka uudet käyttövoimat, kuten sähkö tai vety, korostuvat julkises-
sa keskustelussa, on niiden merkitys tulevana vuosikymmenenä vähäisin. 
Toisaalta vaihtoehtoisetkaan käyttövoimat eivät ole automaattisesti pääs-
töttömiä. Siksi keinoja valittaessa on tärkeää huomioida niillä saavutettavat 
elinkaaren aikaiset päästövähennykset suhteessa yhteiskunnalle aiheutuvaan 
kustannukseen.

Käyttövoimakeskusteluun sotkeutuvat usein käsitteet digitaalisuus, äly, 
itseajavat autot ja liikenteen uudet palvelut, jolloin voi muodostua vaiku-
telma nurkan takana odottavasta nopeasta ihmeratkaisusta. Älyliikenne, 
digitaalisuus ja liikenteen uudet palvelut ovat kaikki täysin riippumattomia 
auton käyttövoimasta, eikä niitä tule siihen keinotekoisesti kytkeä. Älyliiken-
nettä ja uusia palveluita kannattaa kuitenkin ehdottomasti edelleen kehittää 
niiden omista lähtökohdista, silloin kun niillä voidaan vähentää liikenteen 
päästöjä ja/tai luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä edistetään kestävästi parantamal-
la niiden kilpailukykyä, houkuttelevuutta, saavutettavuutta ja toimivuutta. 
Siinä onnistuminen vähentäisi yksityisautoilun määrää ”win–win”-periaat-
teen mukaisesti. Liityntäpysäköintimahdollisuuksien parantaminen nykyi-
sestään olisi yksi konkreettinen ja edullinen keino. Muutokseen ei tule pyrkiä 
huonontamalla yksityisautoilun olosuhteita; se johtaisi helposti ”lose–lose”-
tilanteeseen. Suomen maantieteelliset ominaispiirteet, alhainen asukastiheys 
ja pitkät etäisyydet asettavat liikenteelle omat vaatimuksensa, ja tässä yksi-
tyisautoilulla on tulevaisuudessakin merkittävä rooli.

8.2.2.24 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen tärkein syy on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Suo-
men keskilämpötila on noussut noin kaksi kertaa enemmän kuin maapallolla 
keskimäärin. 

Suomen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että päästöjen raja-arvojen 
mittaus suoritetaan koko elinkaaren aikaisista päästöistä eikä vain pakoput-
ken päästä mitattavista päästöistä. Nykymalli suosii sähkövoimalla kulkevia 
ajoneuvoja biopolttoaineiden kustannuksella. 

Raskaan liikenteen osalta on tärkeää huomioida maamme erityisolo-
suhteet sekä ajoneuvojen suuremmat sallitut mitat ja massat. Isoimmilla 
kuormilla energiatehokkuus paranee ja päästöt pienevät tonnikilometreillä 
mitattuna. Raskaan liikenteen raja-arvojen mittaustapa on tärkeä edunval-
vontatyön kohde EU-politiikassa. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 
biopolttoaineilla on lyhyellä aikavälillä kustannustehokkain keino. Päästö-
vähennykset saadaan nopeasti alenemaan ilman erillisiä kalusto- ja jakelu-
infrastruktuuri-investointeja.
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Toisaalta tarvitaan mittavia julkisia investointiavustuksia, jotta biopolt-
toaineen tuotantoinvestoinnit käynnistyvät siinä määrin kuin energia- ja 
ilmastotavoitteissa on päätetty. Kuitenkaan Suomen oma tuleva käyttö ei 
takaa riittävää markkinakysyntää, jotta tuotantoinvestoinnit toteutuisivat 
ilman valtion tukea. 

Biopolttoaineiden varaan rakentuvaan päästövähennyspolitiikkaan liittyy 
myös politiikkariskejä etenkin, kun vaikutusvaltaiset autonvalmistajat panos-
tavat vahvasti sähköautoihin.

Liikenteen verotuksessa ovat perustellusti korostuneet fiskaaliset tavoit-
teet, joskin ympäristöystävällisyyttä on viime vuosina painotettu. Autokan-
nan uusiutumisen nopeuttamiseksi tarvitaan voimakkaampaa verotuksellista 
ohjausvaikutusta. Verotuksen painopistettä tulee siirtää auton hankinnasta 
käytön verotukseen suunnitelmallisesti. Tulee laatia asteittainen etenemis-
polku, joka varmistaa verotuotot ja estää markkinahäiriöt. Suunnitelman 
uskottavuuden kannalta on tärkeää, että täytäntöönpano alkaa heti syksyn 
budjettiriihessä.

Tehokkain keino on vaikuttaa liikenteen hinnoittelulla, johon on neljä 
päämallia. Ensimmäinen on konservatiivinen nykylinja, jossa kiristetään 
polttoaineiden verotusta päästövähennystavoitteiden tahdissa ja pidetään 
autoverotus pääpiirteissään nykymuotoisena. Maaseudulla, jossa yksityisau-
toilu on välttämätön liikkumismuoto vielä pitkään, maksetaan sama lisähinta 
kuin kaupunkiseuduilla, vaikka joukkoliikenne olisi aito vaihtoehto. Malli 
tarjoaa heikot kannustimet kestävimpien kulkumuotojen käyttöön eikä ole 
alueellisesti tasapuolinen suhteessa liikkumisvaihtoehtoihin.

Toinen vaihtoehto on luoda paikannukseen perustuva valtakunnallinen 
tienkäyttömaksujärjestelmä, joka mahdollistaa useiden ohjausvaikutuksien 
sisällyttämisen järjestelmään, esimerkiksi sen, missä ja milloin ajetaan ja 
onko kyseessä ammattiliikenne. Samat verotulot voidaan kerätä samalla kun 
kyetään asettamaan vahvat kannustimet kestävimpiin liikkumistapavalintoi-
hin ja jakamaan liikenne tasaisemmin liikenneverkon kapasiteetille. Jos tien 
kapasiteetti on esimerkiksi 2 000 autoa tunnissa, ruuhka muodostuu nopeas-
ti, kun kapasiteettiraja ylittyy. Kun liikenteen hinnoittelun myötä tietty osa 
ihmisistä valitsee joukkoliikenteen ja tietty osa voi siirtää ajonsa ruuhka-ajan 
ulkopuolelle, liikenne sujuvoituu ja investointitarpeita voidaan lykätä.

Kolmas vaihtoehto ovat alueelliset tienkäyttömaksut, joita suunnitel-
laan HSL-alueelle. Helsingin seudun asukas- ja työpaikkamäärä kasvaa 
merkittävästi seuraavien 30 vuoden aikana, mikä lisää liikenteen määrää 
ja ruuhkautumista. Ruuhkautuminen heikentää seudun sisäistä ja ulkoista 
saavutettavuutta sekä kilpailukykyä. Nykyisellä investointitasolla ei pystytä 
vastaamaan seudun kehittymisen liikenneverkolle asettamiin vaatimuksiin. 
Helsingin seudulla on hyvät edellytykset ohjata työ- ja vapaa-ajan liikennettä 
enemmän joukkoliikenteen varaan.

Neljäntenä vaihtoehtona on staattinen kilometrivero, joka toimii ohjaus-
keinona periaatteessa yhtä huonosti kuin polttoaineen verotus nykyään. Sen 
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etu on, että se estää veroeroosion, joka muodostuu uusista käyttövoimista, 
kuten sähköautoista. 

Ruuhka- tai tienkäyttömaksuilla vähennetään liikenteen ympäristöhait-
toja ja lisätään ympäristötietoisuutta, parannetaan liikenneturvallisuutta 
sekä sujuvoitetaan liikennettä ja vähennetään ruuhkia. Kuluttajille syntyy 
enemmän edellytyksiä vaikuttaa omilla valinnoillaan liikkumisensa hintaan.

Tienkäyttömaksujärjestelmän edellyttämä joukkoliikenteen voimakas 
kehittäminen parantaa työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta ilman 
henkilöautoa, mikä parantaa erityisesti pienituloisten asemaa. 

Joukkoliikenteen, kävelyn sekä pyöräilyn käyttö lisääntyy ja toiminta-
mahdollisuudet ilman autoa paranevat tiivistyvän yhdyskuntarakenteen 
myötä. Kansainvälisesti on tunnettua, että mitä vähemmän kaupunkialue 
perustuu autoiluun ja mitä enemmän se perustuu kävelyyn ja pyöräilyyn, 
sitä tiiviimpi on sen yhdyskuntarakenne ja sitä tuottavampi kaupunkiseutu 
on. Tuottavuuden parantaminen lisää palkanmaksukykyä.

Vähentyneen autoliikenteen vuoksi kaupunkiympäristöjen viihtyisyys 
lisääntyy. Tienkäyttömaksun avulla verkon välityskykyä parantavia inves-
tointeja pystyttäisiin parhaimmillaan lykkäämään ja kehittämispanostuksia 
suuntaamaan sen sijaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen. 

Tienkäyttömaksujärjestelmä tulee suunnitella siten, että se tukee maan-
käytön tiivistämistä ja hillitsee yhdyskuntarakenteen hajaantumista. Tiiviim-
mällä rakenteella kyetään nostamaan talouden tuottavuutta ja edistämään 
talouskasvua.

Erityisesti nopeasti kehittyvällä Helsingin seudulla liikennejärjestelmän 
toimivuuden ongelmista uhkaa muodostua seudun kehityksen pullonkaula. 
Tienkäyttömaksut mahdollistavat kaupunkien nopeamman kasvun voimis-
tuvan investointikyvyn myötä. Kaupunkien kasvu taas lisää talouskasvua ja 
parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. 

Yksityisautoilun ja perinteisen joukkoliikenteen väliin kehittyy digitaalisia 
jakamispalveluita, joiden avulla henkilöautojen ja kutsuohjatun joukkolii-
kenteen käyttöasteita kyetään nostamaan.

SAK:n mielestä
 – eri sektorien päästövähennystavoitteet eivät ole tasapainossa,
 – liikenteen maksu- ja verorasitusta ei pidä kokonaisuudessaan nostaa 
nykyisestä,

 – ammattiliikenteelle tulee rakentaa kompensaatiojärjestelmä, jotteivät 
Suomen elinkeinoelämän kilpailuedellytykset heikkene,

 – sosiaalisista vaikutuksista sekä vaikutuksista työvoiman liikkuvuuteen 
tulee laatia erilliset selvitykset ja tarpeen mukaan luoda kompensaatio-
järjestelmä, 

 – Suomen tulee pyrkiä hyödyntämään EU-edunvalvonnassa joustokeinot 
ja vaikuttamaan siihen, että luodaan oikeudenmukaiset mallit päästö-
raja-arvojen mittaamiseksi,
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 – autoilun verotuksessa tulee siirtyä asteittain auton hankinnan verotta-
misesta käytön verottamiseen,

 – paikannukseen perustuvilla tienkäyttömaksuilla kyetään rakentamaan 
kaikkein oikeudenmukaisin ja hienosyisin liikenteen hinnoittelujärjes-
telmä, joka samalla mahdollistaa tehokkaat keinot harmaan talouden 
torjunnalle, 

 – valtion tulee luoda puitelainsäädäntö alueellisista tienkäyttömaksuista,
 – valtio sitoutuu tukemaan erillisellä investointipaketilla, mikäli jokin 
alue ottaa käyttöön alueelliset tienkäyttömaksut,

 – politiikkaa tulee vahvistaa tiiviimmän yhdyskuntarakenteen synnyttä-
miseksi ja

 – toimenpiteitä valittaessa tulee pyrkiä teknologianeutraalisuuteen ja kus-
tannustehokkuuteen.

8.2.2.25 Suomen ilmastopaneeli

Teknologisilla keinoilla voidaan saavuttaa päästötavoitteet, mutta yhdyskun-
tarakenteeseen, kulkutapavalintoihin ja auton käyttötapojen muutoksiin vai-
kuttavat keinot ovat selvästi kustannustehokkaampia.

Energia- ja ilmastostrategian skenaarioon liittyy suurta epävarmuutta, 
koska päästövähennykset ovat käytännössä kokonaan henkilöautojen ener-
giatehokkuuden kehittymisen varassa vuoden 2020 jälkeen. Henkilöautojen 
todellinen energiankulutus ja päästöt eivät ole laskeneet juuri lainkaan viime 
vuosina, vaan ero testisyklin ja todellisen ajon energiankulutuksen välillä 
on kasvanut voimakkaasti. Strategian tavoitteet fossiilisten polttoaineiden 
korvaamisen päästövähennyksestä ovat ylimitoitettuja strategiassa esitetyllä 
uusiutuvien polttoaineiden 30 %:n osuudella. 

Kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi voidaan edelleen kasvat-
taa kuorma-autojen suurimpia sallittuja mittoja ja massoja. Vuonna 2013 
toteutetut mitta- ja massarajojen kasvattamiset vähensivät kuorma-autojen 
hiilidioksidipäästöjä noin 3,5 % vuonna 2015. Pelkästään uudet massarajo-
jen korotukset tuskin vähentäisivät päästöjä enää yhtä paljon, koska tälläkin 
hetkellä vain kahdeksan tavaralajia 45:stä hyödyntää suurempia massoja yli 
50 %:ssa kuljetussuoritteesta. Samanaikaisella mittarajojen kasvattamisella 
voidaan edistää energiatehokkuutta mahdollistamalla esimerkiksi kahden 
40 jalan kontin tai raakapuukuljetuksissa yhden lisänipun kuljettaminen. 
On kuitenkin huomattava, että mitta- ja massarajojen korotukset nopeutta-
vat teiden pintarakenteen ja pohjarakenteiden kulumista, ja joillekin silloille 
olisi asetettava painorajoituksia, jolloin kuljetusmatkat saattaisivat pidentyä.

Kuljetusten energiatehokkuuden parantaminen jää pääosin kuljetusten 
tilaajien ja kuljetusyritysten toimintatapojen kehittämisen varaan. Mahdol-
lisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:
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 – investointitukien myöntäminen energiatehokkuutta parantavien toi-
menpiteiden käyttöönottoon Trafin vastuullisuusmallia käyttäville 
kuljetusyrityksille 

 – ohjelman perustaminen kuljetusten tilaajien yhteistyön kehittämiseksi 
ja kuljetusyrittäjien parhaiden käytäntöjen levittämiseksi

 – kaupunkikeskustojen yhteisjakelukeskusten perustaminen ja sähkö-
kuorma-autojen käytön edellyttäminen keskusta-alueella.

Koska kiinteitä biomassoja hyödyntävien biopolttoaineiden tuotanto on 
30–50 % kalliimpaa kuin nykyisillä jäterasvoihin ja öljyihin perustuvilla 
menetelmillä, tällaisten biopolttoaineiden tuotantokustannukset ylittä-
vät biopolttoaineiden nykyisen markkinahinnan ja tuotantoa pitäisi tukea 
jatkuvasti. Energia- ja ilmastostrategiassa on varattu käytettäväksi osa 360 
miljoonan euron investointitukia biojalostamoille. Tätä tukea ei kuitenkaan 
tulisi käyttää kiinteän biomassan käyttöön perustuvien biopolttoainelaitos-
ten tukemiseen, koska nämä nostavat puun hintaa. 30 %:n sekoitusvelvoite 
on itsessään riittävä ohjauskeino biopolttoaineiden käytön edistämiseen. 
Ilman tukia velvoite voi nostaa biodieselin hintaa, mikä osaltaan ohjaa myös 
energiatehokkaampien autojen hankintaan. Mikäli polttoaineen hinnan 
katsotaan nostavan liikaa tavarankuljetusten kustannuksia, voidaan harkita 
kuljetustukien käyttöä. Kuitenkin polttoainekustannusten osuus on suuril-
lakin kuorma-autoilla vain kolmannes kuljetuskustannuksista, ja 40 %:n 
biodieselin osuus nostaisi pumppuhintaa nykyisestä vain noin 5 %. 

Henkilöautot ovat liikenteessä vain noin 5 % ajasta. Näin ollen tehokkain 
keino edistää autojen keski-iän alentamista ja nopeuttaa uusien teknologioi-
den yleistymistä on autojen yhteiskäytön edistäminen. Yhteiskäyttöautoilua 
voidaan tukea esimerkiksi luopumalla autopaikkanormeista rakentamisen 
yhteydessä, varaamalla katupysäköintipaikkoja yhteiskäyttöautoille ja vapaut-
tamalla yhteiskäyttöautot pysäköintimaksuista. Yhteiskäyttöautot voitaisiin 
myös vapauttaa auto- ja ajoneuvoveroista, mikä laskisi niiden kustannuksia. 

Verotusratkaisuilla voidaan nopeuttaa uusien teknologioiden yleistymistä. 
Nykyinen päästöporrastus on erittäin loiva alle 100 g CO

2
/km päästävien 

autojen osalta. Auto- ja ajoneuvoverojen päästöporrastusta tulisikin tiukentaa 
huomattavasti nykyisestä, jotta täyssähkö- ja lataushybridiautojen hankin-
taan muodostuisi kannuste. On myös huomattava, että tutkimusten mukaan 
autoveron vaikutus on suurempi kuin ajoneuvoveron. Autoveron poistami-
nen kokonaan kaikilta autoilta ei sen sijaan todennäköisesti vähentäisi auto-
jen päästöjä lainkaan, koska suurempien autojen hinta laskisi pienten autojen 
hintaa enemmän ja kysyntä siirtyisi siten suurempiin autoihin. Autoveron 
vaikutuksen osoittaa vertailu Suomen, Tanskan ja Ruotsin välillä. Ruotsissa 
ei ole autoveroa, ja Tanskassa puolestaan on Suomen veroa korkeampi auto-
vero, joka kasvaa erittäin nopeasti suurille autoille. Tanskassa pienten autojen 
osuus onkin 43 % uusista autoista, kun Suomessa ja Ruotsissa osuus on 
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noin 15 %. Suurten autojen osuus puolestaan on Tanskassa 8 %, Ruotsissa 
32 % ja Suomessa 49 %. Työsuhdeautojen osuus uusien autojen myynnistä 
on noin kolmannes, joten työsuhdeautojen verotuksen muutoksilla voidaan 
myös tehokkaasti vaikuttaa uusien teknologioiden yleistymiseen.

Olemassa olevan autokannan päästöjen vähentämisessä avaintekijänä on 
kuljettajien ajotapa. Kuljettajien välinen ero polttoaineenkulutuksessa voi 
olla kaupunkiajossa 30 % ja maantieajossa noin 15 %. Taloudellisen ajotavan 
koulutusta voitaisiin edelleen lisätä kuljettajakoulutuksessa. Ajotapaan liittyy 
myös autojen keskinopeus, joka on säännönmukaisesti Suomen maanteillä 
noin 10 % suurinta sallittua nopeutta suurempi. Ajonopeuksien alentami-
set nopeusrajoituksia alentamalla ja automaattista valvontaa (myös keski-
nopeusvalvontaa pistenopeuden lisäksi) lisäämällä ovat mahdollisia keinoja 
päästöjen vähentämiseksi. 

Olemassa olevan autokannan päästöjä voidaan vähentää myös edistämällä 
bensiiniautojen muuntamista korkeaseosetanolia käyttäviksi. Etanolimuu-
tossarjoja on myynnissä 300–500 euron hinnalla.

Yhteiskäyttöautoilun edistäminen edistää myös autojen täyttöasteen 
parantumista. Uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan ottaa autot yhteiskäyt-
töön ja tarjota liikkumiseen tarpeen mukaisia matkaketjuja eri kulkutapojen 
yhdistelmillä yhden suunnittelu- ja maksusovelluksen kautta.

Kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen sekä joukkoliikenteen kulkutapa-
osuuksien kasvu parantavat liikennejärjestelmän energiatehokkuutta. Kul-
kutapamuutosten toteuttaminen edellyttää kulkutapojen priorisointia 
yhdyskuntarakenne- ja liikennesuunnittelussa siten, että kävelyn, pyöräilyn 
ja joukkoliikenteen käyttöä edistetään kokonaisvaltaisesti. Kaupunkiseuduil-
la maankäyttöä, asumista, liikennettä, palveluja ja elinkeinoja tulee suunni-
tella kokonaisuutena siten, että uudis- ja täydennysrakentaminen kohdistuu 
aluerakenteessa jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Joukkoliikenteen 
palvelutasoa tulee nostaa raidejoukkoliikenteellä ja vuorotarjontaa lisäämällä. 
Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneväylien tulee olla laadukkaita ja mahdol-
listaa henkilöautoilua nopeampi liikkuminen. 

Liikkumispalvelujen, liikenteen hinnoittelun ja liikennemuotojen integ-
roinnin teemat yhdistyvät pysäköinnin järjestämisessä. Pysäköinti on kau-
pungeissa tyypillisesti vahvasti subventoitua, eli pysäköinnistä perityt maksut 
eivät kata pysäköintipaikan kunnossapidon kustannuksia, vielä vähemmän 
rakentamiskustannuksia. Lisäksi pysäköintipaikkojen rakentamista edel-
lyttävät autopaikkanormit nostavat rakentamisen kustannuksia ja samalla 
heikentävät vaihtoehtoisten kulkutapojen houkuttelevuutta. Myös liityntä-
pysäköintiä tulisi kehittää. Pysäköinnin järjestelyillä ja hinnoittelulla voidaan 
myös tukea autojen yhteiskäyttöä ja vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa. 

Liikenteen hinnoittelun muuttaminen kilometriperusteiseksi ja joukkolii-
kenteen tarjonnan mukaan porrastetuksi tukisi joukkoliikenteen edistämis-
tä erityisesti pitkämatkaisessa kaupunkiseutujen välisessä liikenteessä. Myös 
työmatkakulujen verovähennysoikeuden porrastaminen kulkutavan mukaan 
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tukee tällä hetkellä henkilöautoilua, joten vähennysoikeus tulisi muuttaa kul-
kutavasta riippumattomaksi ja työmatkan pituuden mukaan määritettäväksi.

Liikenteestä aiheutuu haitallisia ympäristövaikutuksia erityisesti hiuk-
kas- ja typenoksidipäästöjen sekä melun vuoksi. Liikennejärjestelmän tehok-
kuuden parantaminen kulkutapamuutosten kautta vähentää kaikkia näitä 
vaikutuksia erittäin paljon. Vähäpäästöisten autojen suosiminen vähentää 
typenoksidipäästöjä ja hiukkasia, mutta on huomattava, että merkittävä 
osuus hiukkaspäästöistä aiheutuu renkaan ja tien kosketuspinnasta, ja sii-
hen auton käyttövoiman muutos ei vaikuta. Melun osalta sähköautot ovat 
kaupunkinopeuksissa muutaman desibelin verran polttomoottoriautoja hil-
jaisempia, mutta maantienopeuksissa ero on hyvin pieni. Edistyneet bio-
polttoaineet ovat puhtaampia kuin fossiiliset polttoaineet, joten ne voivat 
myös vähentää pakokaasupäästöjä. Muihin ympäristövaikutuksiin niillä ei 
ole vaikutusta. 

Päästöjen aiheuttamien terveysvaikutusten ohella on tärkeää ottaa huo-
mioon myös vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä aktiivisen liikkumi-
sen positiiviset terveysvaikutukset. Lihasvoimainen liikkuminen kävellen ja 
pyörällä pienentää merkittävästi riskiä sairastua useisiin sairauksiin, kuten 
diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Liikenneturvallisuuden näkö-
kulmasta kävely ja pyöräily on henkilöautoilua turvattomampaa, mutta on 
otettava huomioon, että onnettomuuksista suuri osa tapahtuu autojen kanssa 
ja pyöräilyn lisääntyessä suhteellinen onnettomuusriski pienenee. Liiken-
neturvallisuuden näkökulmasta joukkoliikenteen käyttö on erittäin suosi-
teltavaa, koska linja-automatkustajan onnettomuusriski on kymmenesosa 
henkilöautoilijan riskistä ja raidejoukkoliikenteessä onnettomuusriski on 
käytännössä olematon.

8.2.2.26 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 

Koska raskaassa liikenteessä on tehty jo varsin paljon päästöjen vähentämi-
seksi, jokainen prosenttiyksikkö päästövähennystavoitetta lisää on aiempia 
kalliimpi. Tämän vuoksi tasainen taakanjako päästökaupan ulkopuolisten 
sektoreiden kesken on kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaista. Liiken-
teen päästövähennyskeinoina ovat liikennejärjestelmän energiatehokkuuden 
parantaminen, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisten 
öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla polttoaineilla.

Trafin vastuullisuusmallissa on esitetty kuljetusyrityksille hyviä toimen-
piteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Myös liikenteen sujuvuuteen 
panostamalla ja sitä kautta erityisesti raskaan liikenteen tarpeettomia pysäh-
dyksiä ja hidastuksia vähentämällä voidaan vaikuttaa päästöihin. 

Energiatehokkuutta parantaa myös tehtävään sopivan kaluston käyttö. 
Siksi on todettava, että lakiin liikenteen palveluista sisältyvä pakettiautojen 
jättäminen ilman pakettiautoliikennelupaa tulee lisäämään usean pienen ajo-
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neuvon käyttöä sopivan kokoisen kuorma-auton käyttämisen sijasta ja näin 
tarpeettomasti lisäämään päästöjä. 

Keskieurooppalaisia mittoja ja massoja suurempien mittojen ja massojen 
hyödyntäminen ja niiden mahdollinen edelleen kasvattaminen vähentäisi 
päästöjä kuljetettavaa tavaramäärää kohti. Muutos johtanee kalustoinves-
tointeihin, jolloin on huomioitava myös kaluston hankinnan ja kehittä-
misen kustannukset. Mittoja ja massoja pohdittaessa on erityisesti otettava 
huomioon tiestön kestävyys sekä tienhoidon ja kunnossapidon taso etenkin 
massojen kohdalla. Energiatehokkuus edellyttää, että tiestö kestää olemassa 
olevat ja tulevat mitat ja massat ongelmitta. Erityisesti tiestön talvihoito tulee 
saattaa sellaiselle tasolle, jota turvallinen liikennöinti nykyisen kokoisilla ja 
mahdollisilla tulevilla suuremmilla ajoneuvoilla edellyttää. 

Vähäpäästöisten liikennevälineiden osalta Suomen tulee osallistua pääs-
töjä koskevien raja-arvojen valmisteluun ja käyttöönottoon EU:ssa. Ras-
kaalle kalustolle ei vielä ole valmistajille määriteltyjä sitovia raja-arvoja, ja 
mittaustapaa ollaan vasta kehittämässä. Raskaan kaluston osalta pitää saada 
kuljetussuoritteeseen (tonnikilometrit) suhteutetut päästöjen raja-arvot. 
Kuorma-autokaluston energiatehokkuuden parantamisessa tavoitteena tulisi 
olla kokoon, kuljetustehtävään ja kuljetuskapasiteettiin nähden mahdolli-
simman vähäpäästöisen kaluston valinta.

Biopolttoaineiden käytön lisääminen toisi vähennyksiä nopeasti ja ilman 
kalustoinvestointeja, joten sen tulee olla ensisijainen päästövähennyskeino. 
Biopolttoaine on hankintahinnaltaan kalliimpaa, jolloin käyttökustannuk-
sia on kompensoitava. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi verotuksen keinoin, 
mutta samalla on huomioitava, ettei fossiilisen polttoaineen verotus saa 
kiristyä, jotteivät ammattiliikenteen kokonaiskustannukset kasva. Myös 
uusiutuvan polttoaineen saatavuus voi olla ongelmakohta, joten yksittäinen 
vaihtoehtoinen polttoaine ei kuitenkaan voi olla ainoa ratkaisu päästövä-
hennyksiin.

Investointituki esimerkiksi raskaisiin kaasuajoneuvoihin olisi mahdolli-
nen. Tukien suunnittelussa tulee tarkoin harkita niiden todellinen vaikutus 
päästövähennyksiin. 

Olemassa olevan autokannan päästöjä voitaisiin vähentää biopolttoainei-
den lisääntyvällä käyttöönotolla sekä varmistamalla, että biopolttoaineita on 
saatavilla mahdollisimman paljon. Liikennejärjestelmää voitaisiin kehittää 
niin, että turhat pysähdykset ja hidastukset vähenevät, sekä tiestön kuntoa 
parantamalla. Taloudellista ajotapaa voidaan kehittää ja kuljettajia kouluttaa. 
Olisi varmistettava, että kuorma- ja linja-autonkuljettajien jatkokoulutukses-
sa säilyvät turvallisen ja taloudellisen ajamisen aiheet tasapuolisesti.
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8.2.2.27 Suomen Kuntaliitto

Erityisen tärkeässä asemassa päästöjen vähentämisessä ovat kaupunkiseudut, 
joissa on suuret liikkumisen ja kuljetusten volyymit. Keskeistä on hyvin pal-
veleva ja hinnaltaan kilpailukykyinen joukkoliikenne siellä, missä on jouk-
koja. 

Harvaan asutuilla alueilla ongelmat ja ratkaisukeinot ovat erilaisia kuin 
tiiviissä taajamissa. Harvaan asutuilla alueilla tarvitaan joustavien kuljetus-
ratkaisujen kehittämistä, sillä säännöllisen joukkoliikenteen edellytykset voi-
vat olla heikot. Sote-kuljetusten ja muiden henkilökuljetusten tarpeiden ja 
resurssien koordinointi ja yhteensovittaminen ovat jatkossa tärkeitä, ja niille 
tulee luoda edellytyksiä ja kannusteita. Kutsujoukkoliikenne sekä erilaisten 
liikkumis- ja kuljetusratkaisujen yhdistely on tarpeen, jotta käytettävissä 
olevilla resursseilla saadaan enemmän palvelua ja vahvistetaan uuden liike-
toiminnan kysyntäpohjaa. Tämä on tärkeää myös päästöjen näkökulmasta, 
sillä harvaanasutuilla alueilla välimatkat ovat pitkiä, jolloin päästöt henki-
lökilometriä tai kuljetusyksikköä kohden voivat muodostua korkeiksi ilman 
yhdistelyä ja kuljetusten optimointia.

Hinnoittelun painopisteen siirtäminen yhä enemmän auton omistami-
sesta auton käyttöön on kannatettava periaate. Erilaisten hinnoittelumallien 
selvittämistä tulee jatkaa. Henkilöautokannan uusiutumista voidaan vauh-
dittaa verotuksen keinoin, mutta tämä tulee tehdä ympäristönäkökulmaa 
painottaen, jottei samalla tulla kannustaneeksi useamman auton hankintaan 
ja autoilun lisäämiseen.

Tarvitaan sen kirkastamista, millaista liikennejärjestelmää tavoitellaan ja 
mikä on eri kulkumuotojen, kuten raideliikenteen, muun joukkoliikenteen 
ja pyöräilyn, rooli. Miten ympäristö- ja turvallisuustavoitteisiin vastataan, 
miten kaupungistumista ja työssäkäyntialueiden saavutettavuutta tuetaan, 
miten elinkeinoelämän tarpeista huolehditaan, miten maan eri osien poten-
tiaalin hyötykäyttöä edistetään ja koko maan saavutettavuutta parannetaan. 
Digitalisaatio, kestävät kulkutavat, uudet liikkumispalvelut, automaatio ja 
autokannan uudistaminen ovat keskeisiä keinoja.

Raskaan kaluston osalta biopolttoaineiden sekoitus ja kaasu sekä sähkö-
bussit ovat mahdollisuuksia. Sähköbussit ovat tulossa kaupunkiliikenteeseen. 
Ne vähentävät ilmastopäästöjä ja terveydelle haitallisia päästöjä ja melua 
(vaikkakin tarvitsevat edelleen talvikäytössä öljykäyttöisiä sisälämmittimiä).

Kehittyneiden biopolttoaineiden lisääminen (drop-in) vaikuttaa kustan-
nustehokkaimmalta ratkaisulta, joka toimii niin kauan kuin vaihtoehtoiset 
käyttövoimat eivät ole yleisiä, aikajänne on 10–20 vuotta. Biopolttoaineta-
voitteiden tulee perustua ensi sijassa kotimaisiin raaka-aineisiin (huoltovar-
muus). 

Autokannan uusiutumista ja keski-iän alentamista tulisi edistää han-
kintaan sisältyvän autoveron päästöporrastuksella, CO

2
-päästöpohjaista 

vuotuista ajoneuvoveroa hyödyntäen sekä polttoaineverolla tai uusilla hin-
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noitteluinstrumenteilla. Huomio tulisi kiinnittää suurten vuotuisten ajo-
määrien kalustoon (pihassa seisova kakkosauto ei juuri kuluta eikä aiheuta 
päästöjä). Uusien teknologioiden (sähkö-, vety- ja kaasuautot) yleistymisen 
nopeuttamisessa avainasemassa ovat tuotekehitys ja hinta–laatu-suhde sekä 
vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon laajentaminen ja kehittäminen. 
Kestävien julkisten hankintojen neuvontaan tarvitaan pysyvä organisaatio. 

Myös sähköautojen edistämistoimien tulee perustua kustannustehokkuu-
teen. Sähköauto on parhaimmillaan lyhyillä matkoilla ja kaupunkiliikentees-
sä. Talvikäytössä niissä tarvitaan vielä öljykäyttöiset sisälämmittimet.

Olemassa olevan autokannan päästöjä voidaan vähentää biopolttoai-
neiden osuutta kasvattamalla ja ajotapoihin vaikuttamalla (tähän tarvitaan 
koulutusta ja neuvontaa) sekä vaikuttamalla ajosuoritteisiin esimerkiksi hin-
noittelun keinoin.

Henkilöautoliikenteen kasvun pysäyttämisessä pääkaupunkiseudulla 
perustan luovat yhdyskuntarakenteen täydennysrakentaminen ja tiivistämi-
nen sekä uudisrakentaminen erityisesti joukkoliikenteen kannalta edullisille 
alueille. Tämä luo pohjan toimivalle asumisen, työpaikkojen ja palveluiden 
saavutettavuudelle, kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvattamiselle sekä uusien 
liikkumispalveluiden kysynnälle.

Hyvän kaupunkisuunnittelun prioriteettijärjestys on tämä: kävely, pyö-
räily, joukkoliikenne, henkilöautoliikenne. Myös tavaraliikenteen tarpeista 
on huolehdittava. Kävelyn ja pyöräilyn kannalta ovat avainasemassa lyhyet 
etäisyydet, sujuva pyöräilyinfra ja laadukkaat pyöräilyn palvelut, kuten pysä-
köinti. Kaupunkipyörä- ja vuokrapyöräjärjestelmien toteutusmalleja tulee 
kehittää niin isoissa kaupungeissa kuin pienilläkin paikkakunnilla matkaket-
jujen toimivaksi osaksi. Sähköavusteisen pyöräilyn tarpeiden huomioiminen 
on tärkeää esimerkiksi pysäköinnissä.

Kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kokonaisvaltainen kehittäminen 
on peruslähtökohta. Avainasemassa ovat myös joukkoliikenteen integraa-
tio muihin liikkumispalveluihin, liityntäpysäköinti, toimivat matkaketjut ja 
vaihdot valtakunnallisiin ja kansainvälisiin liikenneyhteyksiin sekä solmu- ja 
vaihtopisteiden hyvä suunnittelu siten, että palvelut toimivat.

Kaupunkiseutujen tienkäyttömaksuille tulisi luoda lainsäädännölliset 
edellytykset, jotta maksuja voidaan kokeilla tai testata niin haluttaessa. Hel-
singin seudulla on tutkittu tienkäyttömaksuja jo useita kertoja. Tienkäyttö-
maksut olisivat tehokas keino ohjata kulkutapavalintoja kestävään suuntaan, 
vähentää päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä saada lisärahoitusta 
seudullisesti järkeviin liikennehankkeisiin. 

Pysäköintipolitiikassa on paljon potentiaalia myös kestävän liikkumisen 
näkökulmasta, esimerkiksi pysäköinnin toteutuksen uudet toteutustavat, 
kuten pysäköinnin hinnan erottaminen asunnon hinnasta, älykkäät digitaa-
liset ratkaisut pysäköinnin ohjaukseen ja hinnoitteluun sekä pyörien, vähä-
päästöisten ajoneuvojen ja yhteiskäyttöautojen suosiminen pysäköinnissä.
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Yhtenä keinona on jaettujen taksipalvelujen sekä kimppakyytien ja auto-
jen jakamis- ja yhteiskäyttöpalvelujen edistäminen (etuudet esim. pysäköin-
nissä). Tavoitteena on, että nämä palvelut korvaavat yksinajoa tai tuovat 
lisäarvoa joukkoliikenteen matkaketjuun.

Tärkeitä ovat myös työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimenpiteet: 
esimerkiksi terveysliikunnasta palkitseminen, laadukkaat pyöräilijän fasili-
teetit, joukkoliikennelippu, työmatkasetelit, joustotyö ja etätyö sekä mak-
sullinen pysäköinti yksin ajavalle.

8.2.2.28 Suomen luonnonsuojeluliitto SLL ry

Energian säästö liikenteessä sekä koko maan kattavan raideliikenteen edelly-
tykset ansaitsevat lisähuomiota. Yksityisautoilun vähentyminen helpottaisi 
huomattavasti päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi nyt 
ehdotettuun 50 %:n päästövähennystavoitteeseen päästäisiin vuoteen 2030 
mennessä myös seuraavalla keinovalikoimalla:

 – vähentämällä jokaisen auton kulutusta 20 %
 – vähentämällä autojen määrää 20 %
 – vähentämällä 20 % jokaisen auton kulkemaa ajomatkaa
 – lisäämällä julkista liikennettä 20 %.

Liikenteelle kohdistetaan edelleen merkittäviä ympäristölle haitallisia tukia 
lähes kaksi miljardia euroa vuositasolla. Suurin osa näistä rahavirroista on 
epäsuoria verotukia. Nämä haitalliset tuet pitäisi poistaa ja osaa suuremmasta 
verokertymästä käyttää tukemaan liikennesektorin vähäpäästöisiä ratkaisu-
ja. Puuttumalla haitallisiin tukiin syntyisi ohjausvaikutus, joka vähentäisi 
liikenteessä sekä päästöjä että suoritteen määrää ja ohjaisi tehokkaasti kohti 
vähähiilistä liikennettä.

Talouden suhdanteiden johdosta raskaan liikenteen osuus on ollut las-
kussa. Raskaan liikenteen kasvun tilalle ei ole strategiassa esitetty esimerkiksi 
raideliikenteen lisäämistä ja kehittämistä. Raskaan liikenteen käyttövoimien 
muuntaminen voi olla suurelta osin mahdollista, esimerkiksi biokaasun tai 
nesteytetyn biokaasun avulla. Ruotsin esimerkki biokaasun hyödyntämisessä 
raskaassa liikenteessä kannattaisi ottaa positiivisena esimerkkinä.

Mahdollisia keinoja raskaan liikenteen biokaasukäytön edistämiseksi ovat 
mm. jakeluasemille kohdistettava investointituki sekä taloudelliset tuet, jot-
ka kohdistetaan vähäpäästöisiä kuljetuksia edellyttäville yrityksille tai vähä-
päästöisiin liikennemuotoihin siirtyville yrityksille. 

Biopolttoaineiden käyttötavoite on vuoteen 2030 mennessä 30 % fyy-
sisestä energiasisällöstä – 40 %, jos huomioidaan kaksoislaskenta. Nämä 
tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, suorastaan ylimitoitettuja. Jakelu-
velvoite ohjaa kyllä tavoitteen täyttämiseen tehokkaasti varmistamalla bio-
polttoaineiden markkinat. Luonnonsuojeluliitto on huolissaan siitä, miten 
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varmistetaan tavoitteen kestävä toteuttaminen. Lisäksi biopolttoaineiden 
jakeluvelvoite jatkaa öljyriippuvuutta liikenteessä, kun taas biokaasu, sähkö 
ja tietyt aidosti jätepohjaiset biopolttoaineet mahdollistaisivat fossiilivapaan 
liikkumisen 2020-luvulla.

Resurssipohjaan viitaten kilpailu erilaisista biojakeista tulee todennäköi-
sesti voimistumaan, koska monien muiden metsäraaka-aineisiin perustu-
vien tuotteiden kysyntä on kasvamassa. Jännitteitä resurssipohjaan nousee 
jo nykytilanteessa esimerkiksi liittyen mäntyöljyyn, jossa kemianteollisuus ja 
biojalostamot kilpailevat samasta metsäteollisuuden sivutuotteesta.

Kotimaisessa valmistelussa on toistaiseksi suhtauduttu optimistisesti bio-
polttoaineiden vientimahdollisuuksiin. Tämä oletus on kyseenalainen, kun 
huomioidaan tuoreet panostukset esimerkiksi sähköautoiluun. 

Autokannan uudistumista on pidetty keskeisenä välineenä liikenteen 
päästöjen vähentämiseen. Autokannan mahdollisimman nopea uudistami-
nen on ehdotuksena ristiriitainen. Kiertotalousajattelun näkökulmasta auto-
kannan kiertonopeuden merkittävä lyhentäminen on myös luonnonvaroja 
kuluttavaa ja päästöjä aiheuttavaa, vaikka diesel- tai bensiiniautojen käytön 
aikaiset päästöt arvioidaankin yhä merkittävästi tuotantovaiheen päästöjä 
suuremmiksi. Lisäksi uusien autojen päästöt on usein arvioitu perustuen teo-
reettisiin lukuihin, joihin on testituloksiin liittyvän keskustelun valossa hyvä 
suhtautua varauksellisesti. Tehokkaamman moottoritekniikan käyttöönotto 
saattaa myös vaikuttaa haitallisesti moottoreiden käyttöikään. 

Esimerkiksi autokannan sovittaminen biokaasukäyttöiseksi voisi merkit-
tävästi vähentää olemassa olevan autokannan lähi- ja kasvihuonekaasupääs-
töjä huomattavasti vähäisemmillä investointimenoilla.

Vetyautot ovat nykymuodossaan vielä kehittyvä teknologia, jonka edelly-
tykset nopeaan skaalaamiseen ovat rajalliset. Sen sijaan sähköautojen ja (bio)-
kaasukäyttöisten autojen edistäminen on hyödyksi. Sähköautoille asetettua 
250 000 auton ja biokaasuautoille asetettua 50 000 auton tavoitetta voidaan 
pitää alimitoitettuina. Sähköautojen potentiaali on suurin kaupunkialueilla 
ja taajamissa. 

Sähköautoilu parantaa liikenteen energiatehokkuutta, koska sähköauto 
kulkee samalla energiamäärällä noin 2,5 kertaa polttomoottoriautoa pidem-
mälle. Siten esimerkiksi sähkön tuottaminen yhdistetyn tuotannon (CHP) 
bioenergialaitoksissa ja lataaminen sähköautoon tuottaa saman liikennesuo-
ritteen vähäisemmillä päästöillä ja resurssitehokkaammin.

Sähköautoilun potentiaali on suurin Etelä-Suomessa ja kaupunkikes-
kuksissa. Tällöin harkittavaksi tulee Norjan mallin mukaisesti väliaikainen 
hankinnan veronalennus tai verovapaus, jotta syntyy riittävä markkina lata-
usinfrastruktuurin laajenemiseksi. Lataus- ja tankkauspisteiden varmista-
minen uusille käyttövoimille on perusedellytys, jossa myös rajattu velvoite 
taloyhtiöille voi tulla harkittavaksi. Sähköautoiluun liittyvät panokset tulisi 
suhteuttaa myös siitä myöhemmin saataviin hyötyihin, jotka liittyvät osaa-
miseen, tietotaitoon ja vientipotentiaaliin.
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Biokaasun edellytykset ovat myös hajautetussa tuotannossa ja raskaassa 
liikenteessä. Se on siis harvemmin asutuilla seuduilla erittäin varteenotettava 
liikenteen käyttövoima. Biokaasun osalta kiinnostavin referenssi lienee Ruot-
si. Siellä tuotetaan vuosittain biokaasua lähes 2 000 GWh:n energiamäärä, 
josta yli puolet (1 131 GWh) suuntautuu liikennekäyttöön. Biokaasun osalta 
Suomen tuotanto on Ruotsin tuotannosta noin kolmannes. 

Liikennebiokaasua käyttää Ruotsissa yli 50 000 ajoneuvoa, joista 47 000 
on henkilöautoja, 2 300 linja-autoja ja 750 kuorma-autoja. Kasvu on ollut 
viime vuosina nopeaa. Muutosta kiihdyttäneitä keinoja tulisi arvioida myös 
Suomessa: 

 – biokaasulaitosten investointituet 
 – maatilojen lannasta tuotettavan biokaasun käytön tukeminen
 – biokaasuajoneuvojen verottomuus ensimmäisen viiden käyttövuoden 
aikana

 – biokaasuautoja käyttävät yhtiöt saavat (vero)etuja.

Uusien teknologioiden yleistymistä voitaisiin tukea sitomalla liikenteen tuet 
siirtymäajalla edistyksellisiin käyttövoimiin ja rakentamalla toimivia  ohjaus- 
ja tukimalleja sekä ajoneuvojen hankintaan että infrastruktuurin edistä-
miseen. Samalla tulisi varmistaa, että keinot ovat yhteensopivia julkisen ja 
kevyen liikenteen edistämisen kanssa. 

Henkilöautoliikenteen kasvu voidaan kaupunkiseudulla estää yhdistämäl-
lä erilaisia keinoja. Näitä ovat julkisen ja kevyen liikenteen edistäminen sekä 
infrastruktuurin että käytettävyyden osalta ja esimerkiksi ruuhkamaksujen 
kaltaiset rajoittavat keinot.

Liikenteen negawatit eli energiansäästö ja energiatehokkuus tulisi aset-
taa keinovalikoiman kärkeen. Näiden keinojen kustannustehokkuutta tuli-
si arvioida aiempaa systemaattisemmin. Kaupunkisuunnittelulla voidaan 
vähentää autoilun tarvetta tehokkaasti. Lisäksi liikenneverkkouudistus tulisi 
valmistella perinpohjaisesti niin, että ehdotukseen liittyvät ympäristövaiku-
tukset arvioitaisiin ja reformin tavoitteeksi asetettaisiin liikenteen ympäris-
töhaittojen tavoitteet. 

Pyöräilyn edistämistä tarkastelleen selvityksen mukaan metropolialuetta 
lukuun ottamatta sisemmillä kaupunkialueilla yli puolella työmatkan teh-
neistä on alle 5 km:n työmatka. Pienillä kaupunkiseuduilla osuus on peräti 
78 %. Näillä matkoilla olisi taloudellisesti sekä terveyden ja ajankäytön kan-
nalta järkevää vaihtaa työmatkan liikenneväline autosta pyörään. Pyöräilyn 
ja kevyen liikenteen edistämisen toimenpiteitä voi kartoittaa sekä Suomes-
ta että ulkomailta. Niihin liittyy taloudellinen ohjaus, autoilun haitallisten 
tukien kartoitus ja uudelleen ohjaaminen.

Liikenteen polttoaineiden osalta biopolttoaineiden valikoimasta tulisi 
rajata pois ruoka- ja rehupohjaiset biopolttoaineet. Kokemukset niiden käy-
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töstä osoittavat, että ne aiheuttavat ruokaturvaan, luonnon monimuotoisuu-
teen ja ilmastoon liittyviä ongelmia.

Dieselautojen päästötaseesta on huomattu, että hiilidioksidipäästöjen 
vähentyessä typen oksidien päästöt saattavat kasvaa. Typpioksideilla ja pien-
hiukkasilla on kaupunkialueilla ja Etelä-Suomessa sekä ihmisille että luon-
non monimuotoisuudelle haitallisia vaikutuksia. Käytännössä typen oksidien 
päästöt aiheuttavat niukkaravinteisista elinympäristöistä riippuvaisille lajeille 
erittäin suuria haasteita ja aiheuttavat myös painetta suojelualueverkostolle. 
Ne pahentavat myös vesistöjen rehevöitymistä.

8.2.2.29 Suomen Taksiliitto ry

Taksit ovat merkittävä osa julkista liikennettä. Ne huolehtivat mm. syöttö-
liikenteestä ja liikenteestä seuduilla, joilla muuta julkista liikennettä ei ole. 
Taksit eivät ole osa yksityisliikennettä, eikä niitä tule siihen rinnastaa, vaikka 
niiden ajoneuvona on henkilöauto. Taksikäytössä olevien ajoneuvojen keski-
ikä on huomattavasti koko henkilöautokannan ikää alempi. Takseissa on 
siis käytössä uusimmat ja ympäristöä hyödyntävät teknologiset ratkaisut. 
Ympäristötavoitteiden kannalta on tarkoituksenmukaista suorittaa kuljetus 
kulloinkin sopivimman kokoisella kalustolla, joka ei aina tarkoita mahdolli-
simman isoa ajoneuvoa, jos palvelua käyttävien asiakkaiden määrä on pieni.

Kun tavoitellaan yksityisautoilun vähentämistä, on syytä varmistaa, että 
valitut keinot ovat oikeita ja toimivia. Esimerkiksi joukkoistamalla tai jaka-
mistalouden nimissä tuotetut kuljetuspalvelut ovat maailmalla aiheuttaneet 
kaupungeissa automäärien lisääntymistä, ruuhkia ja turhaa tyhjäkäyntiä. 
Kyseiset palvelut ovat syöneet käyttäjiä erityisesti joukkoliikenteestä ja kevy-
estä liikenteestä, mikä ei palvele päästövähennystavoitteita. Kiintiöihin ja 
asemapaikkaan perustuvasta taksijärjestelmästä luopuminen vaikuttaa kan-
sainvälisten esimerkkien valossa siten, että pienemmillä paikkakunnilla pal-
velutaso laskee. Tämä osaltaan lisää oman auton tarvetta. 

Liikennemuotojen verotus on uudistettava. Liikenteen palveluista annettu 
laki mahdollistaa myös yksittäisten henkilöiden kuljettamisen linja-autoilla, 
jotka on vapautettu verosta. Ei ole ympäristötavoitteiden ja liikennejärjes-
telmän toimivuuden kannalta järkevää ohjata yrittäjiä hankkimaan ylisuurta 
kalustoa.

Strategiassa esitetty tukimalli on hyvä avaus. Aiemmin käytössä olleen 
tuen avulla hankittiin myös taksikäyttöön sähköautoja. Sähköautot soveltu-
vat taksiliikenteeseen kaupunkiseuduilla, mutta pitkien etäisyyksien kulje-
tuksissa esteenä ovat käyttösäde ja latausaika sekä latauspisteiden rajallisuus. 
Strategiassa asetettu tavoite sähköautojen määrän lisäykselle on epärealisti-
nen. 

Olemassa olevan autokannan päästöjen vähentämisessä merkittävä rooli 
on polttoaineella ja sen uusiutuvista raaka-aineista tuotetun osuuden lisää-
misellä. 
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Kaupunkiliikenteessä merkittävä osa autojen polttoaineenkulutuksesta ja 
päästöistä muodostuu liikkeellelähdön ja kiihdyttämisen yhteydessä. Kau-
punkiliikenteen päästöjen vähentämisen kannalta olisikin tärkeää pyrkiä 
liikenteen sujuvoittamiseen esimerkiksi liikennevalojen ajoituksella. 

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja muiden käyttövoimalähteiden kehit-
tämiseen panostaminen on järkevää. Laajempaa huomiota tulisi kuitenkin 
kiinnittää niiden tuotantoprosessien aiheuttamiin päästöihin. Esimerkiksi 
merkittävä osa sähköstä tuotetaan Suomessa edelleen kivihiilellä ja muilla 
fossiilisilla polttoaineilla.

8.2.2.30 Suomen varustamot ry

Merenkulku on globaali elinkeino, ja näin ollen kaikki merenkulun kasvi-
huonekaasuja koskevat asiat on käsiteltävä IMO:ssa (International Mariti-
me Organization). Suomen kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritus 
vuonna 2016 oli 94,6 miljoonaa tonnia. Kasvua edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli 5,7 miljoonaa tonnia. Kun taas verrataan polttoaineen kulutusta 
vuosien 2008 ja 2015 välillä, niin kulutus on pienentynyt 1,94 miljoonasta 
tonnista vuonna 2008 noin 1,7 miljoonaan tonniin vuonna 2015. Tämä on 
15 %:n vähennys. 

Tällä hetkellä vesiliikenteen käyttövoimat ovat seuraavat: 
1) fossiilinen öljy yhdistettynä erilaisiin päästövähennysteknologioihin,
2) nesteytetty maakaasu (LNG), 
3) nestemäinen tai kaasumainen biopolttoaine.

Meriliikenteessä vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisen tulee tapahtua 
IMO:ssa. Arvion mukaan kehitystä tullaan näkemään seuraavilla saroilla: 

a) maasähkön lisääntynyt käyttö lyhyillä reiteillä,
b) vetyä polttoainekennoissa (tekninen läpimurto v. 2025?).

Molemmat vaihtoehdot ovat CO
2
-vapaat, mikäli tuottamiseen ei käytetä 

fossiilista energiaa. 

8.2.2.31 Suomen ympäristökeskus SYKE

SYKE pitää erittäin tärkeänä, että
 – uusiin normeihin ja taloudelliseen ohjaukseen yhdistetään monipuoli-
nen ja tehokas viestintä,

 – toimia käynnistetään nopeasti varsinkin sellaisten asioiden yhteydessä, 
joilla on pitkän aikavälin vaikutus, kuten autokannan uusiutuminen 
ja kaavoitus,
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 – otetaan huomioon monien toimien kohdistuminen lopulta suoraan 
kuluttajiin, samoin se, että monet toimista myös edellyttävät kuluttaji-
en uudenlaisia valintoja, mm. uuden teknologian, kuten sähköautojen, 
hankintaa,

 – raideliikenteeseen panostaminen nostetaan kunnolla esiin, koska sitä ei 
vielä ole riittävästi huomioitu energia- ja ilmastostrategiassa.

Liikenteen osuus taakanjakosektorin päästöistä on nykyisin runsas kol-
mannes. Liikenteen päästövähennyksessä tavoitellaan kuitenkin päästö-
jen puoliintumista vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Onkin 
perusteltua asettaa liikenteelle merkittäviä päästövähennystavoitteita, koska 
mm. maatalouden päästöjä, joiden osuus on noin 20 % taakanjakosektorin 
päästöistä, on huomattavasti vaikeampi vähentää. Toimenpiteissä painot-
tuu erityisesti sekoitevelvoite, koska se on nykytiedon valossa varmin tapa 
vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä vuoteen 2030 mennessä. Pitkällä 
aikavälillä tulee kuitenkin pyrkiä liikennejärjestelmän uudistamiseen siten, 
että kuljetussuoritteet tehostuvat ja perustuvat muuhun kuin nestemäisiin 
polttoaineisiin. Ratkaisujen kehittäminen edistäisi Suomen edellytyksiä olla 
globaali edelläkävijä. Tämä edellyttää T&K-toiminnan vahvistamista sekä 
pilotointeja ja kokeiluja.

Strategiassa mainittu 30 %:n biopolttoaineen sekoitevelvoite vuoteen 
2030 mennessä on perusteltu keino vähentää raskaan liikenteen päästöjä, 
koska raskaan liikenteen sähköistäminen ei onnistu samalla tavalla kuin hen-
kilöautoliikenteen. Raskaan liikenteen energiatehokkuuteen ja ajosuoritteita 
vähentäviin logistisiin ja kaavoituksellisiin ratkaisuihin tulisi kuitenkin kiin-
nittää enemmän huomiota. Junaliikenteen mahdollisuuksia osana logistisia 
ketjuja tulee pyrkiä hyödyntämään nykyistä enemmän.

Biopolttoainetavoite ja toimet eivät ole sopusoinnussa vuoden 2030 
jälkeisen maailman kanssa, jossa päästöjen vähentämistarpeet nopeutuvat. 
Henkilöautoissa sähköautojen osuuden kasvattamisen tulisi olla etusijalla 
biopolttoaineen osuuden kasvattamisen sijaan. Biopolttoaineisiin nojaavalla 
henkilöautostrategialla Suomi on jäämässä melko yksin Euroopassa, minkä 
seurauksena maamme ei pysty luomaan sähköautoiluun liittyvästä osaami-
sesta kilpailuetua. Strategian mukaisilla toimilla polttomoottoriautoja on 
meillä edelleen liikaa vuonna 2030. Biopolttoaineet tulisi valmistaa etenkin 
biotuotetehtaiden sivuvirroista, ja biopolttoaineiden käyttökohteina tulisi 
ensisijaisesti olla raskas liikenne ja lentoliikenne.

Henkilöautoliikenteen sähköistämisen ja biopolttoaineisiin liittyvän 
lähestymistavan kansantaloudelliset vaikutukset tulisi arvioida nykyistä 
kattavammin ja läpinäkyvästi. Tarkastelussa tulisi ottaa huomioon välilliset 
vaikutukset, kuten liikenteen päästöjen terveysvaikutukset ja metsiin liit-
tyvät nieluhäviöt. Autokannan uusiutuminen ei ole itsetarkoitus, vaan se 
tulisi sitoa selvästi nykyistä energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien 
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autojen osuuden kasvattamiseen. Verotuksessa tulisi siirtyä auton hankinnan 
verotuksesta enemmän käytön verotuksen suuntaan, mitä on jo tuotukin 
esiin mm. Liikennekaaren yhteydessä. Auton hankinnan verotuksessa tulisi 
kuitenkin kohdistaa erittäin suuria maksuja uusille suuripäästöisille autoille, 
ja maksu voisi nousta progressiivisesti kohtuuhintaisten suhteellisen vähä-
päästöisten autojen päästöistä ylöspäin (aluksi esim. tasosta 100 g CO

2
/km 

ylöspäin).
Kuluttajien valintoihin vaikuttavia muita keinoja ovat esimerkiksi seuraa-

vat: auton energiamerkin uudistaminen niin, että nykyisen A-luokan sisäl-
le tulee vielä parempia luokkia; romutusmaksun käyttöönotto, kuitenkin 
niin, että se ohjaa autokannasta poistumaan suuripäästöisimpiä eikä vain 
vanhimpia autoja; ekoautokilpailun uudelleen käynnistys ja siihen liittyen 
metodologian edelleen kehittäminen tutkimuslaitosten yhteistyönä niin, että 
kilpailussa huomioidaan myös auton valmistuksen ympäristövaikutukset.

Lisäksi on syytä erikseen huomioida yritysten omistamat ja työsuhdeau-
tot, jotka uusitaan yleensä selvästi nopeammassa tahdissa kuin yksityishenki-
löiden omistuksessa olevat autot. Osa yrityksistä on asettanut omistamilleen 
autoille tiukkoja päästövaatimuksia. Näiden ajoneuvojen hankintapäätöksiin 
pystytään vaikuttamaan osin eri keinoin kuin yksittäisten autonomistajien 
hankintoihin, mm. myönteisten esimerkkien esiin tuomisella.

Sähköautojen latauspisteiden määrä ja sähköautojen latausinfran kehitys 
luovat välttämättömät edellytykset sähköautojen yleistymiselle. Valtio voi 
enemmän osallistua toimiin niin, että asia etenee nopeasti. Uusissa raken-
nuksissa latauspisteet tulisi ottaa huomioon suunnittelussa, ja pisteiden 
rakentamisen tulisi olla pakollista tietyn kokoluokan asuntoyhtiöissä ja eri-
laisissa palvelurakennuksissa. Latausmahdollisuuksia pitäisi parantaa myös jo 
olemassa olevilla asuinkiinteistöillä. Taloyhtiöille ja vuokratalojen omistajille 
tulisi luoda kannusteita (vrt. hissien rakentamisen avustukset), ja tietyt mm. 
taloyhtiön osakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun liittyvät kysymykset pitäisi 
ratkaista. Myös työpaikalla oman auton lataamisen verokohtelua ja oikeita 
käytäntöjä tulisi edelleen selkiyttää.

Autoverotuksessa tulisi ainakin määräaikaisesti suosia vielä nykyistä enem-
män uusia teknologioita, jotta niiden yleistymistä ja samalla esimerkiksi 
lataus infran rakentamista voidaan nopeuttaa. Tätä tulee tarkastella autoveron , 
ajoneuvoveron, käyttövoimamaksun, polttoaine- ja sähköverojen sekä mah - 
dollisten uusien pysäköinnissä ja tienkäyttömaksuissa vähäpäästöisille ajoneu-
voille annettavien etujen muodostamana kokonaisuutena. Selkeällä tiedonväli-
tyksellä havainnollisine esimerkkeineen voidaan vahvistaa ihmisten tietoisuutta 
näiden ratkaisujen taloudellisista sekä ympäristö- ja  terveyshyödyistä.

Autoilun määrään vaikuttaminen tekemällä muut, vähäpäästöisemmät 
liikkumisratkaisut (joukkoliikenne, kimppakyydit, matkaketjut, joissa kevyt 
liikenne pyörällä ja kävellen on osa matkaa) taloudellisesti houkuttelevim-
miksi on tärkeää. Niiden pitäisi olla taloudellisesti järkevä vaihtoehto, vaikka 
kotitalous omistaisikin henkilöauton. Oman auton suhteellinen edullisuus 
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vähenee myös, jos liikkumisen verotuskäytäntöjä edelleen uudistetaan niin, 
että ne suosivat nykyistä vähemmän yksityisautoilua. Uudistusten kohteena 
ovat tällöin mm. kilometrikorvaus, maksuton pysäköinti, työmatkavähennys 
ja työsuhdeautojen verotus.

Vanhojen autojen konvergointia etanoliautoiksi ja kaasuautoiksi tulisi 
verotuksellisesti ja muutenkin säädösten osalta edistää. Samoin jätepohjaisen 
bioetanolin ja biokaasun valmistusta tulisi edistää.

Autoilun vähentämisessä olennaista on vähentää autonomistusta ja pyrkiä 
erityisesti palveluperusteiseen liikkumiseen. Parantamalla erilaisten liikku-
mispalvelujen edellytyksiä (ml. yhteiskäyttöautot, tuntiveloitukseen perus-
tuvat vuokra- ja yhteiskäyttöautot, julkisten liikennevälineiden ja yksityisten 
palveluntarjoajien yhteistyö) voidaan vähentää kannustimia hankkia oma 
auto, mikä lähes automaattisesti vähentää autoilua.

Käytettävissä olevat liikkumisen vaihtoehdot sekä sosiaaliset normit vai-
kuttavat siihen, mikä liikkumistapa valitaan. Esimerkiksi ajokortittomien 
nuorten osuus on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla.

Jalankulun ja pyöräilyn lisäämisen edellytykset liittyvät lähtökohtaisesti 
palvelujen sijoittumiseen ja yhdyskuntarakenteen toiminnallisuuteen, koska 
niiden osuuteen vaikuttaa olennaisesti matkojen pituus. Tiivis yhdyskuntara-
kenne edistää lähiliikkumisen edellytyksiä. Jalankulun ja pyöräilyn suosioon 
vaikuttavat myös kevyen liikenteen väylät ja muu kaupunkiympäristön laatu. 
Näissä kaupungit voisivat hakea mallia kevyen liikenteen parhaita ratkaisuja 
toteuttaneilta kaupungeilta, ja mm. Helsingin ja muiden kaupunkien yhteis-
käyttöpyöriä koskevista palveluista olisi tiedotettava muille kaupungeille ja 
kunnille.

Henkilöautoliikenteen kasvua voidaan hillitä monipuolistamalla liikku-
mispalveluja ja eri liikkumispalvelujen välisiä kytkentöjä. Hyvä esimerkki 
on kaupunkipyörien kehittäminen tukemaan liityntäliikennettä metro- ja 
juna-asemilla. Luomalla vastaavasti yhteiskäyttö- ja vuokra-autotoimijoille 
paremmat edellytykset tarjota palveluja julkisen liikenteen solmukohdissa 
voidaan vähentää kannustimia hankkia oma auto ja lisätä käytössä  olevien 
autojen käyttöastetta. Tämä voi samalla suosia autokannan nopeampaa 
uudistumista.

Yhteiskäyttöautoille olisi hyvä kehittää erilaisia etuja mm. pysäköinnissä, 
bussikaistojen käytössä ja verotuksessa. Tätä varten yhteiskäyttö olisi termi-
nä määriteltävä hyvin. Yhteiskäyttöautojen parkkipaikoille olisi määriteltävä 
liikennemerkki. Näitä paikkoja olisi osoitettava kerrostalojen pysäköintipai-
koilla, työpaikoilla, asemilla ja kauppakeskuksissa. Kimppakyytejä koskevia 
säädösesteitä olisi poistettava niin, että kimppakyydit olisivat taloudellisesti 
järkeviä toimijoille, esimerkiksi Belgian mallilla pienimuotoisesta ansainnas-
ta ja verotusrajapintoja koskevien ratkaisujen omaksumisella Ruotsista ja 
Virosta. Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikoille olisi rakennettava sähkö-
autojen latauspisteet. Tarvitaan myös jakamistalouden liikkumispalveluille 
myönteisiä olosuhteita.
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Kaupunkien välillä liikkuminen kasvaa, ja juna on tähän tehokas ja suh-
teellisen vähäpäästöinen ratkaisu. Väyläinvestointeja onkin syytä kohdentaa 
erityisesti raideverkon kehittämiseen.

Kaupungeissa joukkoliikenteen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun on 
pelattava yhteen ja luotava asukkaille toimivat joukkoliikenteen ja kevyen 
liikenteen matkaketjut, huomioiden myös mahdollisuudet jakamistalouden 
palveluihin, kuten yhteiskäyttöautoihin ja -polkupyöriin. Kaupunkien välillä 
junan mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti, liittyen saumat-
tomasti kaupunkialueiden matkaketjuihin. Haja-asutusalueilla voi sen sijaan 
olla hyödyllistä kehittää erityisesti jakamistalouden palveluja ja mahdollis-
taa ihmisten omaehtoisia ratkaisuja mm. kimppakyytien muodossa käyttäen 
näin hyödyksi siellä muutenkin liikkuvaa autokantaa.

Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi liikenteestä aiheutuu myös muita hai-
tallisia päästöjä, kuten typenoksidien ja pienhiukkasten päästöjä. Ne aiheut-
tavat Suomessakin ennenaikaisia kuolemia sekä haitallisia terveysvaikutuksia. 
Niidenkin päästöt ihmisten elinympäristöön vähenevät autokannan uusiu-
tumisen ja liikenteen sähköistymisen myötä.

Energia- ja ilmastostrategian kirjausten perusteella bionesteiden tuotan-
non metsähakkeen vuotuiseksi tarpeeksi on arvioitu 3–4 miljoonaa kuutio-
ta. Metsähakkeen käytön lisäyksen on sekä strategiassa että vähähiilikartassa 
arvioitu kohdistuvan erityisesti kuitupuukokoiseen runkopuuhun. Luon-
nonvarakeskuksen arvioiden mukaan lisähakkuut pienentävät metsien hii-
linielua vuoteen 2040–2050 mennessä keskimäärin noin kaksi kertaa sen 
verran kuin metsästä korjattu lisähakkuukertymä sisältää hiiltä, minkä takia 
biopolttoainetavoite liikenteessä aiheuttaa merkittäviä päästöjä taakanja-
kosektorin ulkopuolella. Lisääntyvällä puunkäytöllä on vaikutusta myös 
luonnon monimuotoisuuteen. Näitä vaikutuksia on mahdollisuus vähen-
tää muuttamalla metsänhoidon käytäntöjä ja tehostamalla suojeluverkoston 
toteuttamista.

Sähköautojen tarvitseman sähkön ja kaasuautojen (bio)kaasun valmis-
tus aiheuttaa välillisiä päästöjä. Energiatuotannon päästöttömyyttä tuleekin 
kiirehtiä.

8.2.2.32 Teknologian tutkimuskeskus VTT

Biopolttoaineiden tuotantoa osittain kotimaisiin raaka-aineisiin perustuen 
olisi mahdollista lisätä niin, että biopolttoaineosuus vuonna 2030 olisi noin 
30 %. Uusi kotimainen tuotanto vaatisi todennäköisesti investointitukia. 
EU-regulaation epäselvyys haittaa tällä hetkellä selvästi biopolttomarkkinoil-
la. Osana ns. talvipakettia Komissio julkaisi marraskuussa 2016 ehdotuksen 
uusiutuvan energian edistämistä koskevan direktiivin päivittämiseksi (RED 
II). Biopolttoainetoimijat tuskin tekevät investointeja ennen kuin RED 
II:sta on lopulliset päätökset. Biopolttoaineita koskevat strategian kirjaukset 
ovat erittäin relevantteja: ”Toimintaympäristön vakauttamiseksi ja uusien 
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investointien varmistamiseksi tulee huolehtia biopolttoaineiden markkinoi-
den jatkuvuudesta koko EU:ssa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia saada 
aikaan yhteispohjoismaiset biopolttoainemarkkinat.” Suomessa voitaisiin 
tehdä kansallinen päätös biopolttoaineen jakeluvelvoitteen jatkamiseksi 
vuoteen 2030.

Verotuksen painopisteen siirtäminen auton hankinnasta ja omistuksesta 
käyttöön esimerkiksi autoveron asteittaisella poistolla ja polttoaineverojen 
nostolla saattaisi nopeuttaa henkilöautokaluston uusiutumista. Polttoaine-
verojen ja vuosittaisen CO

2
-pohjaisen ajoneuvoveron korottaminen ohjaisi 

hankintoja vähäpäästöisten autojen suuntaan. Romutusmaksu on myös yksi 
keino vanhimpien autojen poistamiseksi liikenteestä.

Kaasuautot ovat jo varsin kustannustehokkaita. Niillä on tälläkin hetkellä 
veroetu bensiini- ja dieselkäyttöisiin autoihin verrattuna. Harva tankkausver-
kosto ja se, että kaasuautojen tarjonta rajoittuu tiettyihin eurooppalaisiin val-
mistajiin, rajoittavat kuitenkin kaasuautojen yleistymistä. Täyssähköauto ei 
tällä hetkellä ole kustannustehokas yksityiskäytössä. Sähköautoihin kohdis-
tuvat mahdolliset kannustimet kannattaisi ajoittaa joidenkin vuosien päähän 
ajankohtaan, jolloin sähköautojen hinta on laskenut lähelle tavanomaisten 
autojen hintaa ja jolloin toimintamatkat ovat oleellisesti parantuneet nykyi-
sistä. Tässä vaiheessa mahdolliset tuet kannattaisi kohdistaa kattavan julkisen 
latausverkon luomiseen. Vetyautot tuskin yleistyvät Suomessa ennen vuotta 
2030, eikä niiden kannustimille ole tällä hetkellä perusteita.

Vapaaehtoiselta pohjalta henkilöautoilua voidaan vähentää joukkoliiken-
teen palvelutasoa ja houkuttelevuutta parantamalla. Esimerkiksi matkojen 
ja eri joukkoliikennevälineiden helppo yhdistäminen ja reaaliaikainen lii-
kenneinformaatio ohjaavat joukkoliikenteen käyttöön. Toisaalta henkilö-
autoilua voitaisiin rajoittaa korotetuilla pysäköintimaksuilla ja tietulleilla/
ruuhkamaksuilla. Täyteen kuormattu henkilöauto voisi mahdollisesti vält-
tää tietullit/ruuhkamaksut. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen edellyttäisi lisää 
valistustyötä (mm. hyötyliikunnan terveydelliset vaikutukset), mutta lisäksi 
pyöräilyn lisääminen edellyttäisi parempaa infrastruktuuria (pyöräteitä, pyö-
räilijöiden erottamista autojen seasta, pyöräilyreittien parempaa ja tasalaatui-
sempaa talvikunnossapitoa, ajantasaista tietoa kunnossapidon tilasta jne.).

Liikennejärjestelmän tasolla päästöjä voitaisiin alentaa paremmal-
la liikenteen ohjauksella (ruuhkien välttäminen) ja logistisia järjestelmiä 
parantamalla. Digitalisaation hyödyntäminen laajasti auttaa näissä asiois-
sa. Automaattiautojen mukana tulee paljon hyötyjä, mutta on muistettava, 
että niiden avulla esimerkiksi päivittäistä työmatkaa voi hyödyntää entistä 
paremmin, mikä voi johtaa yhteiskuntarakenteen hajautumiseen entisestään. 
Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen ja toisaalta sujuvat matka-
ketjut, joissa runkomatkat hoidetaan vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä ja 
syöttöliikenne etenkin harvaan asutuilla alueilla pienemmillä yksiköillä, esi-
merkiksi automaattiautoilla, on ympäristön kannalta edullisempi.
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8.2.2.33 Teknologiateollisuus ry

Päästövähennystoimenpiteet kohdistettaisiin erityisesti tieliikenteeseen, jossa 
vähennyspotentiaali on suurin. Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä 
syntyy tieliikenteessä. Tieliikenteen päästöistä noin 58 % aiheutuu henkilö-
autoliikenteestä ja 37 % paketti- ja kuorma-autoista.

Henkilöautoliikenteessä on tieliikenteen merkittävin päästövähennyspo-
tentiaali, joka saadaan käyttöön autokantaa uusimalla ja uusia vähäpäästöisiä 
käyttövoimia käyttöön ottamalla. Henkilöautoliikennettä tulee tarkastellakin 
erikseen johtuen suuremmasta määrästä teknologisia vaihtoehtoja. Biopolt-
toaineiden lisäksi erityisesti sähkökäyttöiset henkilöautot ovat ratkaisevassa 
roolissa vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Lyhyellä aikavälillä nykyisellä autokannalla nestemäiset biopolttoaineet 
ovat tärkeä toimenpide henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämises-
sä. Autokannan nykyinen käyttövoimajakauma asettaa kuitenkin selkeitä 
rajoitteita päästöjen vähentämiselle. Henkilöautokannastamme lähes 75 % 
on bensiinikäyttöisiä, ja autonvalmistajat ovat rajoittaneet bensiinin bio-
osuuden yleisesti 10 %:iin. On epätodennäköistä, että bensiinimoottoreita 
kehitettäisiin korkeammille biopolttoainepitoisuuksille, sillä autonvalmista-
jien kehityspanostukset on suunnattu energiatehokkaampiin moottoreihin ja 
uusiin käyttövoimateknologioihin, kuten sähköiseen voimansiirtoon. 

Henkilöautoliikenteen päästöjä voidaan kuitenkin vähentää uusiutu-
van dieselin avulla, mutta koska dieselautojen osuus autokannastamme on 
vain noin 25 %, mahdollisuudet vähentää päästöjä nykyisestä tasosta ovat 
rajalliset. Lisäksi dieselkäyttöisten henkilöautojen osuuden kasvu autokan-
nassamme on epätodennäköistä johtuen dieselmoottoreiden aiheuttamista 
pienhiukkas- ja NOx-päästöistä. Useat autonvalmistajat ovatkin indikoineet 
pienten dieselautojen poistumista markkinoilta nousevien valmistuskustan-
nusten johdosta.

Pitemmällä aikavälillä autokannan uusiutumisen myötä ajoneuvojen 
uudet käyttövoimateknologiat, kuten sähkö, ovat kestävä ratkaisu päästövä-
hennystavoitteiden saavuttamisessa. 

Päästövähennysten vauhdittamiseksi henkilöautoliikenteessä Teknologia-
teollisuus ehdottaa autokannan uudistumisen nopeuttamista verotuksellisin 
keinoin edistäen samalla energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten käyttövoi-
mateknologioiden käyttöönottoa. Mahdollisen liikenteen kokonaisvero-
tuksen muutoksen yhteydessä tulisi lisäksi huomioida jälkimarkkinoiden 
jatkuvuus ilman markkinahäiriötä.

Päästövähennysten vauhdittamiseksi henkilöautoliikenteessä Teknologia-
teollisuus ehdottaa lisäksi seuraavia määräaikaisia toimenpiteitä erityisesti 
uusien teknologioiden markkinoiden avaamiseksi:

 – energia- ja ilmastostrategian mukainen yleinen määräaikainen 25 mil-
joonan euron vuotuinen riskituki sähköautojen hankinnalle,

 – työsuhdeautojen verotusarvon laskenta enemmän päästöperusteiseksi,



225

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

 – määräaikainen investointituki yritysten hankkimille vähäpäästöisille 
ajoneuvoille

 – määräaikainen sähköautoilua edistävän ja maankattavan latauspistever-
koston laajennettu investointituki koskemaan julkisten latauspisteiden 
lisäksi myös puolijulkisia ja yksityisiä latauspisteitä.

Mainituilla toimenpiteillä vauhditetaan vähäpäästöisten teknologioiden 
käyttöönottoa. Panostus lisää henkilöautokannan uudistumista energiate-
hokkaammaksi ja vähentää päästöjä merkittävästi.

Raskas tieliikenne on päästöjen vähentämisen mahdollisuuksien osal-
ta eri tilanteessa henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Kaupunkialueita 
lukuun ottamatta raskaalla liikenteellä ei ole tarkkailujaksolla odotettavissa 
polttomoottoria korvaavaa teknologiaa. Dieselmoottori säilyttää asemansa 
kuorma-autojen voimanlähteenä. Polttoaineen osalta siirrytään todennä-
köisesti käyttämään nykyistä enemmän biopohjaisia polttoaineita. Näiden 
tuotantokustannukset ovat merkittävästi öljypohjaisten dieselpolttoaineiden 
tuotantokustannuksia korkeammat. Tieliikenteen päästöjen 50 %:n leik-
kaustavoitteen saavuttaminen merkitsee nykylaskelmin dieselin biopoltto-
aineosuuden nostamista 39 %:iin. Tästä aiheutuisi arvioiden mukaan 210 
miljoonan euron vuotuinen lisäkustannus dieselin käyttäjille. Se kohdistuisi 
teollisuudelle maantiekuljetuskustannusten nousuna, joka heikentää maas-
samme toimivan teollisuuden kilpailukykyä. Suomen kaltaisessa harvaan 
asutussa ja ohuiden kuljetusvirtojen maassa vaihtoehtoisten, kustannuksil-
taan kilpailukykyisten kuljetusvaihtoehtojen löytäminen on vaikeaa.

Suomessa toimivan teollisuuden kustannusrasitetta ei tule lisätä. Meil-
lä tulee jatkuvasti verrata logistiikan kustannusten kehitystä ja toimia niin, 
että kustannuskehitys ei heikennä täällä toimivien yritysten kilpailukykyä 
suhteessa kilpailijamaihin. Biopolttoaineosuuden kasvattamisen aiheuttamat 
kustannukset on kompensoitava yrityksille. Paras keino olisi dieselin veron 
palautusjärjestelmä. 

Laivaliikenteessä tilanne on pitkälti sama kuin maantiekuljetuksissa. Die-
selmoottori on hallitseva voimanlähde vielä pitkään. Lyhyillä reiteillä voidaan 
dieselin ohella käyttää kaasua. Koska suuri osa Suomen vienti- ja tuontikul-
jetuksista tapahtuu meritse, on laivakuljetusten kustannuksilla merkittävä 
vaikutus Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyyn. Kilpailijamaita tiu-
kemmat säännökset johtavat yritysten kilpailukyvyn heikkenemiseen. 

Bensiinikäyttöisten henkilöautojen bio-osuuden 10 %:n rajoituksesta 
johtuen sähköautojen määrän tavoitetta tulisikin tarkastella uudelleen, jot-
ta myös henkilöautoliikenteessä päästäisiin riittäviin päästövähennyksiin. 
Päästöjen suurempi vähentäminen henkilöautoliikenteen puolella sähköisen 
liikenteen keinoin vähentäisi logistiikkakustannuksiin kohdistuvia paineita 
biopolttoaineiden osalta. Uudet teknologiat ja niiden kehitys tulevaisuudessa 
tarjoavat päästövähennyspotentiaalia myös raskaaseen liikenteeseen. 
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Tämänhetkisten arvioiden mukaan sähköauton valmistuskustannuk-
set alenevat vastaavan polttomoottoriauton valmistuskustannusten tasolle 
2020-luvun puoliväliin mennessä.

8.2.2.34 Työ- ja elinkeinoministeriö

Biopolttoaineiden käytön osalta nykyinen järjestelmä eli polttoainetoimit-
tajille asetettu jakeluvelvoite yhdistettynä biopolttoaineiden elinkaaripäästöt 
huomioon ottavaan polttoaineverotukseen on osoittautunut toimivaksi ja 
johtanut toivottuihin tuloksiin. Järjestelmällä kyetään jatkossakin pääsemään 
asetettuihin kunnianhimoisiin biopolttoaineiden osuustavoitteisiin. Toinen 
keskeinen tavoite, biopolttoaineiden lisäkysynnän täyttäminen kotimaassa 
tuotettavilla kehittyneillä biopolttoaineilla, on riippuvainen tekijöistä, joihin 
liittyy epävarmuuksia.

Uusia ohjauskeinoja tarvitaan puupohjaisten biopolttoaineiden mark-
kinoille saattamiseksi. Vaihtoehtoisten käyttövoimien kasvu edellyttää 
autokannan uusiutumista. Nykyinen autoilun verotus ei riitä sähköautojen 
määrän riittävään kasvuun. Myös latausverkostoinfran ja autokannan pitää 
kehittyä samaa vauhtia. Markkinahäiriöiden minimoimiseksi mahdollisten 
tukitoimien valmistelu tulee valmistella ”matalalla profiililla” ja asiasta tie-
dottamisen tulee tapahtua vasta siinä vaiheessa, kun rahoitus ja aikataulu 
ovat selvillä.

Autoilun päästöjen vähentämisen tulee tähdätä myös liikkumisen tarpeen 
vähentämiseen ja autottoman elämän mahdollistamiseen. Tähän voidaan 
vaikuttaa tiiviillä yhdyskuntarakenteella ja tehokkaalla joukkoliikenteellä, 
mutta myös käyttämällä uudet alusta- ja jakamistalouden mahdollisuudet. 
Päästöjen vähentämisen osalta päävastuu on kaupungeilla, joissa autoilu 
perustuu usein mukavuuteen ja ajansäästöön. Haja-asutusalueella oman 
auton käyttö on välttämättömyys työssäkäynnille. Kaupunkialueilla uudet 
digitaaliset sovellukset voivat mahdollistaa kimppakyytien järjestämisen 
joustavasti ja aikaa säästäen. Työmatkojen osalta työnantajien saaminen 
mukaan tukemaan joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä ja kimppakyytejä 
suosivaksi olisi ehdottoman tärkeää.

8.2.2.35 Uber Finland Oy

Uber kannattaa toimenpiteitä, jotka kannustavat ihmisiä siirtymään henkilö-
autojen omistamisesta liikenteen palveluiden käyttöön (esim. romutuspalk-
kiot julkiseen liikenteeseen ja liikkumispalveluihin käytettävinä krediitteinä). 
Uber tukee toimenpiteitä, jotka 

 – edesauttavat kyydinjakopalveluissa olevien sähköautonkuljettajien 
mahdollisuuksia lisätä matkustajien tietoisuutta sähköautoista,

 – lisäävät edullisten ja toimintasäteeltään riittävien sähköautojen kehi-
tystä ja yleistymistä,
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 – vauhdittavat sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitystä, erityisesti 
sellaisin tavoin ja sellaisissa paikoissa, jotka tukevat sähköautojen käyt-
töä kyydinjakopalveluissa,

 – helpottavat kaikkien mahdollisuuksia kyydinjakamiseen (esim. lupa-
vaatimukset ja niiden täytäntöönpano, jakamistalouden mahdollista-
minen taksijärjestelmän rinnalla).

Uber tukee myös tiemaksujen käyttöönottoa. Uberin tavoitteena on mah-
dollistaa luotettava tapa liikkua kaikille – kaikkialla. Vuonna 2010 Uber 
aloitti ratkaisemalla yksinkertaisen ongelman: miten saada kyyti napin pai-
nalluksella? Kuusi vuotta ja yli 2 miljardia kyytiä myöhemmin Uber ratkaisee 
paljon haastavampia ongelmia: miten vähentää liikenneruuhkia sekä päästöjä 
saamalla enemmän ihmisiä pienempään määrään autoja? Uber tekee tämän 
innovatiivisen teknologiansa avulla. Uberin teknologia yhdistää kyytien tar-
joajat ja kyytejä tarvitsevat matkustajat vaivattomasti.

Uberin näkökulmasta kiinnostavin haaste on nykyisten henkilöautojen 
käyttöasteen nostaminen. Ensimmäinen askel täyden potentiaalin saavutta-
miseksi käyttöasteen suhteen on pitää kynnys kyytipalvelujen tarjoamiseen 
mahdollisimman matalana. Tämä pätee niin liikennepalvelulain täytäntöön-
panossa kuin uusien päätösten osalta. 

Luotettavat ja edulliset liikkumispalvelut voivat olla vaihtoehto henkilö-
auton omistamiselle. Uber tukee toimenpiteitä, jotka kannustavat ihmisiä 
siirtymään auton omistamisesta palvelujen käyttöön. Esimerkiksi Los Ange-
lesissa alueen hallinto kannustaa ihmisiä hankkiutumaan eroon vanhoista 
autoistaan tarjoamalla heille krediittejä. Ihmiset voivat ladata krediittejä 
CAL-korttiin, jonka avulla he voivat maksaa julkisen liikenteen matkoja. 
Hallinto tutkii mahdollisuuksia sisällyttää palvelun piiriin myös Uberin 
tyyppisiä kyytipalveluita.

Suomessa ovat olleet käytössä romutuspalkkiot. Mahdollisuuksia niiden 
uudelleen käyttöön ottamiseen tulisi tarkastella. Järkevää olisi kuitenkin 
kannustaa ihmisiä siirtymään suoraan palveluiden käyttöön uuden auton 
hankkimisen sijaan. Taloudellisilta vaikutuksiltaan tällaisia toimenpiteitä on 
vaikea arvioida ennalta. Jos romutuspalkkioita voi käyttää vain palveluihin, 
tämä lisää näiden kysyntää, mikä taas synnyttää uusia verotuloja taloudellisen 
toimeliaisuuden lisääntyessä. Alueellisesti tiheämmän asutuksen seuduilla 
palveluiden käyttöön siirtyminen on todennäköisesti helpompaa. Toisaalta, 
jos jakamistalouden mahdollisuudet hyödynnettäisiin täysimääräisesti, erot 
alueiden välillä olisivat pienemmät.

Puhtaampien teknologioiden, kuten sähkö- ja ladattavien hybridiautojen, 
potentiaali vähentää päästöjä ja lisätä liikennejärjestelmän tehokkuutta on 
suuri. Puhtaammat teknologiat voivat

1. vähentää paikallisesti ilmansaasteita, hiilidioksidipäästöjä ja melusaas-
teita,
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2. vähentää kuljettajapartnerien kilometrikohtaisia kustannuksia suhtees-
sa perinteisiin autoihin,

3. tarjota sekä kuljettajapartnereille että matkustajille laadukkaita kyyti-
kokemuksia ja

4. olla yksi parhaimmista pitkän aikavälin ratkaisuista korkean käyttöas-
teen liikennepalveluiden operoimiseen kestävän kehityksen ja taloudel-
lisuuden näkökulmista, esimerkiksi kyydinjakamisen ja autonomisten 
autojen osalta.

Kyydinjakoalustat voivat tarjota uusia markkinaehtoisia työkaluja sähköau-
tojen yleistymiseen. Poliittiset päättäjät, autonvalmistajat, sähköntuottajat 
ja kansalaisjärjestöt ympäri maailman ovat käyttäneet miljoonia kuluttajien 
kouluttamiseen ja markkinatoimijoiden sääntelyyn vauhdittaakseen säh-
köautojen ja latausinfrastruktuurin kehittymistä. Tästä huolimatta vuonna 
2017 sähköautot ovat alle yksi prosentti globaalista markkinasta, ja osuus 
Suomessa on tätäkin pienempi. Kyydinjakaminen voi lisätä sähköautojen 
käyttöastetta ja laajentaa puhtaiden kyytipalveluiden saatavuutta uusiin käyt-
täjäryhmiin riippumatta siitä, onko näillä ryhmillä mahdollisuuksia ostaa 
vielä verrattain kalliita sähköautoja.

Lontoossa vain 60 sähköauton voimin Uber pystyi tarjoamaan kyytejä yli 
35 000 matkustajalle neljän kuukauden aikana. Perinteisesti sähköautoilua 
on pyritty edistämään tapahtumien ja kokeilutilaisuuksien kautta. 

Uberin kautta on helppo välittää tietoa uusista teknologioista ja niihin 
mahdollisesti liittyvistä tuista niin kuljettajille kuin matkustajillekin. Kyydin 
aikana on helppo keskustella esimerkiksi sähköautojen ympäristövaikutuk-
sista, verotuksesta ja käyttökokemuksista.

Olemassa olevan autokannan päästöjen vähentäminen onnistuu parhai-
ten lisäämällä täyttöastetta. Perinteisesti liikenteen haasteita, erityisesti ruuh-
kia, on pyritty ratkaisemaan rakentamalla lisää teitä. Ajan myötä on nähty, 
että tämä on tehoton tapa käsitellä asiaa; mitä enemmän tilaa tiellä on, sitä 
useam pi auto tielle ilmestyy. Ilmiö on niin ennustettava, että siitä puhutaan 
teiden ruuhkautumisen lakina. Tehokkain tapa vaikuttaa tähän ovat tiemak-
sut. Tiemaksut luovat kannustimen käyttää väyliä ja tietilaa tehokkaammin. 
Niiden logiikka liittyy olennaisesti täyttöasteen nostamiseen.

Lyhyellä aikavälillä paras tapa vähentää päästöjä on pienentää matkustaja-
kilometrien ympäristövaikutuksia. Tämä onnistuu tuomalla enemmän ihmi-
siä pienempään määrään autoja eli parantamalla henkilöautojen täyttöastetta. 
Tiemaksut lisäävät liikennejärjestelmän energiatehokkuutta ja kannustavat 
ihmisiä jakamaan kyytejä. Singaporessa jokainen auto maksaa ruuhka-aika-
na tehdyistä matkoista (ERP, Electronic Road Price). Jaetussa kyydissä tämä 
maksu jakautuu useammalle ihmiselle. Kaupungeissa kaikista tehokkain tapa 
liikuttaa suuria ihmismääriä tulee aina olemaan joukkoliikenne. 
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Vuodesta 2014 asti Uber on kehittänyt uberPOOL-tuotetta, joka 
muistuttaa läheisesti Helsingissä pilotoitua Kutsuplussaa mutta toimii 
markkinaehtoisesti hyödyntäen kyydinjakopalveluissa käytössä olevaa ajo-
neuvokapasiteettia. POOL yhdistää samansuuntaisia matkoja yhdeksi mat-
kaksi. 

Myös tavalliset Uber-kyydit ovat täyttöasteeltaan esimerkiksi perinteistä 
taksia huomattavasti tehokkaampia. Suomessa, kuten myös muissa Pohjois-
maissa, takseilla on alhainen määrä maksavia asiakkaita tunnissa. Norjassa, 
jossa on samankaltainen taksialan sääntely kuin tällä hetkellä Suomessa, kerä-
tyt tiedot vahvistavat, että Oslon takseilla on matkustajia 18 minuutin ajan 
tunnista. Todellisuudessa luku on vielä matalampi, sillä mainittu 18 minuut-
tia sisältää myös asiakkaan noutamiseen käytetyn ajan. Navigaatiolaitteet 
sekä GPS- ja mobiiliteknologia voivat kasvattaa tätä lukua huomattavasti. 
Tämä on nähtävissä muilla markkinoilla, joilla Uber ja muita vastaavia pal-
veluita on tullut markkinoille. Lisäksi teknologia voi auttaa taksitoimijoita 
lyhentämään odotusaikaa matkojen välillä löytämällä asiakkaita tehokkaam-
min. Tuottavuuden kasvu mahdollistaakin alemman hinnan tarjoamisen 
matkustajille ja lisää kuljettajien saamaa tuloa.

Ihmiset eivät enää pidä auton hankkimista tarpeellisena. Tuore tutkimus 
osoittaa, että 10 % Uberia käyttävistä millenniaaleista on jo muuttanut suh-
tautumistaan auton omistamiseen. Uber-palvelun ansiosta he joko luopuvat 
autoistaan tai jättävät auton hankkimatta. Edistämällä auton omistamisesta 
palvelujen käyttöön siirtymistä voi samalla kasvattaa myös pyöräilyn ja käve-
lyn osuutta.

Parantamalla kulkuyhteyksiä alueilla, joilla yhteyksiä ei aikaisemmin ole 
ollut, Uber voi tarjota ns. ’’viimeisen kilometrin’’ yhteyden rautatie-, met-
ro- ja linja-autoasemille edistäen näin julkisen liikenteen käyttöä. Uber on 
nähnyt tämän trendin jo ympäri maailmaa: yhdysvaltalaisen American Pub-
lic Transit Associationin selvitys on osoittanut, että kyydinjakopalvelut eivät 
korvaa julkisen liikenteen palveluita, vaan ne päinvastoin lisäävät julkisen 
liikenteen käyttöä. 

Euroopan unionin komissio on vastikään korostanut jakamistalouden 
ja säästötoimenpiteiden tärkeyttä. Tämä sisältää itsenäisten työmahdolli-
suuksien luomisen, kuluttajaetujen kasvattamisen ja resurssien paremman 
käyttämisen. Komissio onkin kehottanut jäsenvaltioita tarkastelemaan ja 
päivittämään sääntelyään. Liikennekaaren ensimmäisen vaiheen alkupe-
räisessä esityksessä oli mukana pienimuotoista toimintaa käsittelevä osio. 
Uber uskoo, että mahdollisimman matalan kynnyksen kyydinjakaminen on 
tehokkain tapa lisätä henkilöautojen täyttöastetta.

Suomalaiset ymmärtävät kyydinjakamisen mahdollisuudet. Tutkimuk-
sen mukaan kaikista Pohjoismaista Suomessa oltiin positiivisimpia jakamis-
taloutta kohtaan (68 % suomalaisista vs noin puolet muissa Pohjoismaissa), 
ja vain 43 % suomalaisista ei ollut koskaan osallistunut jakamistalouteen lai-
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naamalla, jakamalla tai vuokraamalla jotakin vastiketta vastaan. 69 % suoma-
laisista sallisi autojen yhteiskäytön, kuten kimppakyydit ja kyydinjakamisen, 
maksua vastaan, ja lisäksi 21 % sallisi yhteiskäytön jonkin sääntelyn puitteis-
sa. Pääsyynä autojen yhteiskäytölle ja kyydinjakamiselle Pohjoismaissa olivat 
ympäristönäkökulmat ja edullisuus. Tutkimuksen mukaan ihmiset haluavat 
kasvattaa omaa tuloaan ja parantaa omaa henkilökohtaista talouttaan jaka-
mistalouden avulla. Tämä tarjoaa joustavan ja helpon tavan liikkuvuuteen 
ja itsensä työllistämiseen.

Copenhagen Economics -konsulttitoimisto havainnoi Tukholmaa kos-
kevassa taloustieteellisessä selvityksessään, että kyydinjakaminen voi tuoda 
alueelle yli 100 miljoonan euron vuosittaisen hyödyn. Copenhagen Eco-
nomicsin selvitys osoittaa, että hyvin toimivat jakamistalouteen perustuvat 
liikennepalvelut luovat uusia työmahdollisuuksia. Tukholmassa nämä pal-
velut voivat synnyttää lyhyellä aikavälillä työtä 3 000 työpaikan verran, kun 
autoilevat kaupunkilaiset siirtyvät kyydinjakopalveluiden käyttäjiksi.

Työn määrä lisääntyy pitkällä aikavälillä myös työntekijöiden parissa 
kahdesta syystä. Ensinnäkin täysiaikaisessa työssä olevat henkilöt voivat 
tarjota kyydinjakopalveluita vapaa-ajallaan, jolloin heidän kokonaistyömää-
ränsä lisääntyy. Toiseksi ihmiset viettävät vähemmän aikaa liikenneruuhkis-
sa, minkä ansiosta aikaa vapautuu muuhun; osan voi käyttää työntekoon. 
Copenhagen Economicsin mukaan toimiva kyydinjakojärjestelmä vähentäisi 
Tukholman kokoisessa kaupungissa automatkojen määrää 37 000 matkalla 
päivittäin, mikä vähentäisi työmatkalaisten vuosittaista matkustusaikaa seit-
semällä tunnilla. Tämä vastaa miltei yhtä työpäivää.

Uudet työmahdollisuudet vähentävät työttömyyttä, jos työttömät tarttu-
vat näihin mahdollisuuksiin. Selvityksen mukaan myös muut pohjoismai-
set pääkaupungit, kuten Helsinki, Oslo ja Kööpenhamina, voisivat saada 
samankaltaisia hyötyjä oman väestömääränsä mukaisessa suhteessa.

Autot ovat yksi suurimmista yksittäisen kotitalouden investoinneista. Ne 
seisovat käyttämättöminä yli 95 % ajasta. Yksityisautoilun väheneminen 
vähentäisi myös tarvetta parkkipaikoille, jotka vievät kaupungeista valtavasti 
tilaa. Jopa Kööpenhaminassa, yhdessä maailman pyöräily-ystävällisimmis-
tä kaupungeista, on kolme vapaata parkkipaikkaa jokaista autoa kohden. 
Auttamalla ihmisiä vähentämään yksityisautoja voidaan samalla vähentää 
autoille varatun tilan määrää ja näin vapauttaa maata asutukselle, puistoille 
ja kaupalle.

8.2.2.36 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Lyhyellä aikavälillä nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen 
kasvihuonepäästöjä on biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kasvattaminen. 
Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin todennäköistä, että henkilöautoliikenne 
sähköistyy. Tämä kehitys on riippuvainen mm. autonvalmistajia koskevasta 
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sääntelystä EU:ssa ja muiden maiden liikenteen hillintään tähtäävästä poli-
tiikasta, jotka vaikuttavat autonvalmistajien tuotantopäätöksiin.

Sähköautojen lisääntyminen linkittää liikenteen ja sähkömarkkinat toi-
siinsa. Sähköautojen akkujen lataaminen voi mahdollistaa tulevaisuudessa 
merkittävän kysyntäjoustokohteen sähkömarkkinoille, mikä tukee sähkö-
markkinoiden murrosta kohden hiilivapaata ja älykkäämpää sähkön tuo-
tantoa ja kulutusta.

Raskaan liikenteen tai lentoliikenteen sähköistyminen on henkilöauto-
liikenteen sähköistymistä vaikeampaa. Biopolttoaineiden merkitys näillä 
liikennesektoreilla saattaa olla suuri pidemmälle tulevaisuuteen kuin henki-
löautoliikenteen kohdalla.

Julkisen liikenteen rahoitusaseman osalta on olennaista huomata, että 
biojalostamoiden vaatima tuki voi lisätä valtion menoja merkittävästi. 
Energia- ja ilmastostrategiassa biojalostamoiden ja muun uuden energia-
teknologian rahoitustarpeeksi on arvioitu yhteensä 360 miljoonaa euroa 
(v. 2019–2030). Biojalostamoiden tukeminen julkisin varoin sisältää mer-
kittävän riskin. Suomi pienenä markkina-alueena ei tule vaikuttamaan 
autonvalmistajien tuotantopäätöksiin. Mikäli muissa maissa teknologinen 
suuntaus kohdentuu voimakkaammin sähköautoihin, Suomi voi joutua tar-
kistamaan biopolttoainelinjauksiaan ja biojalostamoiden kannattavuusnäky-
mät ja relevanssi päästöjen vähentämisen osalta heikkenevät.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Palkansaajien tutkimuslaitok-
sen meneillään olevat tutkimukset tulevat tuottamaan suomalaiseen aineis-
toon perustuvaa tietoa siitä, kuinka veromuutokset vaikuttavat autokantaan 
kokonaisuutena. Tutkimukset mittaavat, miten veromuutokset vaikuttavat 
uusien autojen käyttöönottoon ja vanhojen autojen poistumiseen kannasta. 
Valmistuttuaan nämä tutkimukset auttavat arvioimaan, minkä suuntaisilla 
ja suuruisilla veromuutoksilla voitaisiin edistää autokannan uusiutumista ja 
autojen keski-iän alentamista.

Suomeen tuoduista autoista noin 30 % tulee maahan käytettyinä. Kun 
arvioidaan autojen päästöintensiteettiä (tässä keskimääräiset päästöt per 
ajokilometri) ja keinoja, joilla siihen voidaan vaikuttaa, käytettynä tuotu-
jen autojen suhteellisen suuri osuus ja päästöintensiteetti olisi syytä ottaa 
huomioon. Alustavien tutkimustulosten perusteella ovat käytettynä tuodut 
autot suurelta osin verrattain suuripäästöisiä. Olisi tärkeää selvittää, kuinka 
suuripäästöisten käytettyjen autojen tuontia voitaisiin vähentää.

Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten valossa myös romutuspalkkiot voisi-
vat olla yksi tapa vauhdittaa autokannan uusiutumista. Romutuspalkkioiden 
mahdollisuuksia Suomen autokannan uusiutumisessa olisi hyvä selvittää.

Uusien teknologioiden yleistymisen esteenä ovat korkea hinta ja tarvit-
tavan infrastruktuurin puute. Esimerkiksi sähköautoista on tarjolla useita 
malleja eri valmistajilta, mutta ostohinta on edelleen niin korkea, että hal-
vemmat käyttökustannukset eivät riitä tuomaan kokonaiskäyttökustannuksia 
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halvemmaksi kuin polttomoottoriautoilla. Lisäksi sähköautojen latauspistei-
tä ei ole kattavana verkostona, ja latauspisteiden perustaminen taloyhtiöihin 
voi vaatia mittavia investointeja sähköliittymän kapasiteetin nostamiseksi. 
Tulisi myös selvittää, tuleeko latausverkkojen rakentaminen toteuttaa jul-
kisin varoin ja kuinka suuret kustannukset latausverkkojen kehittämisestä 
syntyisi. Täyssähköautoja kilpailukykyisempiä hinnan suhteen ovat hybridit 
ja ladattavat hybridit.

Siirtymää uusiin teknologioihin voidaan nopeuttaa alentamalla inves-
toinnin hintaa tai nostamalla perinteisen teknologian käyttökustannuksia 
polttoaineverojen kautta. Tutkimuksen mukaan kuluttajat reagoivat poltto-
aineen hinnan nousuun vähentämällä ajettuja kilometrejä sekä ostamalla 
polttoainetehokkaampia autoja, esimerkiksi hybridejä. Toisen tutkimuksen 
mukaan taas erityisen voimakkaasti reagoivat kuluttajat, jotka ajavat suuri-
kulutuksisia autoja.

On jonkin verran näyttöä siitä, että polttoaineverotuksen nosto on kus-
tannustehokkaampi tapa lisätä uusien teknologioiden myyntiä kuin ostohin-
nan tukeminen. Toisaalta polttoaineveron nosto kohdistuu myös jo olemassa 
olevaan autokantaan ja voi kohdistaa kustannuksia erityisesti alueille, joilla 
oman auton käytölle on niukasti vaihtoehtoja.

Ostohinnan tukeminen voidaan muotoilla myyntiveron alentamisen tai 
poistamisen muotoon, tai se voi olla suora rahallinen alennus auton osto-
hinnasta. Tutkimustulokset USA:n ja Kiinan markkinoilta osoittavat, että 
näillä keinoilla kyllä voidaan nostaa uusien teknologioiden osuutta ostetuista 
autoista, mutta erittäin kustannustehottomasti. Tämä johtuu siitä, että tuki 
kohdentuu kuluttajille, jotka olisivat joka tapauksessa ostaneet pienen, vähän 
kuluttavan auton. Tuki ei siis siirrä kysyntää paljon kuluttavista autoista 
uusiin teknologioihin. Saman mekanismin kautta toimii romutusraha, joka 
alentaa uuden auton ostohintaa silloin kun kuluttaja vaihtaa vanhan auton 
uuteen teknologiaan tai vähäpäästöiseen autoon. Romutusrahan suuruus voi 
olla riippuvainen uuden auton polttoainetehokkuudesta. Raha kohdistuu 
etenkin niille kuluttajille, jotka olisivat tuesta riippumattakin ostaneet uuden 
auton.

Norjassa on eniten sähköautoja henkeä kohden ja sähköautojen markki-
naosuus oli 17 % vuonna 2015. Korkean kysynnän taustalla oli paitsi kattava 
tukijärjestelmä myös historiallinen panostus sähköautojen valmistamiseen ja 
markkinoiden luomiseen. Sähköautoja on pyritty lisäämään useiden politiik-
katoimenpiteiden avulla. Auton ostamiseen ja omistamiseen liittyvät verot 
ovat sähköautoille alhaisemmat kuin polttomoottoreille tai hybrideille. Myös 
muiden kannustimien tuoma rahallinen arvo voi olla merkittävä: ilmainen 
pysäköinti, vapautus tietulleista sekä joukkoliikennekaistojen käyttöoikeu-
desta syntyvä ajallinen säästö voivat vuositasolla olla arvoltaan yli 1 000 
euroa. Lisäksi sähkö Norjassa on halpaa ja lähes kokonaan vesivoimalla tuo-
tettua, kun taas polttoaineiden hinnat ovat korkeita.
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Olemassa olevan autokannan päästöihin voitaisiin vaikuttaa muunta-
malla bensiinikäyttöisiä autoja vähäpäästöisempiä käyttövoimia hyödyntä-
viksi (flex fuel-, biokaasu- tai sähköautoiksi), vähentämällä ajokilometrejä 
ja muuttamalla kuljettajien ajotapaa taloudellisemmaksi. Bensiiniautojen 
käyttövoiman muunnostöihin voitaisiin kenties vaikuttaa samantyyppisil-
lä ohjauskeinoilla kuin uusien teknologioiden käyttöönottoon yleensäkin. 
Mahdollisuudet vaikuttaa ajokilometreihin polttoaineverotuksella lienevät 
pienet, sillä polttoaineenkulutus ei kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden 
perusteella reagoi kovin voimakkaasti polttoainehintoihin. Taloudellisem-
man ajotavan osalta olisi hyvä selvittää, millaisia mahdollisuuksia tarjoaisi 
esimerkiksi taloudellisuuteen liittyvä koulutus. 

Päästöjen vähentämisen osalta olennaista olisi myös tietää, kuinka itse ajo-
kilometrit reagoivat polttoainehintojen tai verojen muutoksiin, sekä erottaa 
henkilöautoliikenne ja raskas liikenne tarkastelussa. Aikaisemmissa poltto-
aineiden hinta- ja verojoustoihin liittyvissä tutkimuksissa on yleisesti muka-
na myös raskas liikenne. On mahdollista, että polttoaineveroilla voidaan 
vaikuttaa henkilöliikenteeseen huomattavastikin enemmän kuin raskaaseen 
liikenteeseen.

Mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöliikenteen ajokilometreihin polttoaine-
veroilla tulisi selvittää tarkemmin. Trafin aineistot luultavasti mahdollistaisi-
vat tämäntyyppisen analyysin.

Teknisesti olisi varmaan mahdollista verottaa myös suoraan autolla ajet-
tuja kilometrejä, mikä toisaalta ei huomioi ajotavan vaikutusta polttoaineen-
kulutukseen ja sitä kautta päästöihin.

Henkilöliikenteen kasvun osalta mahdollisia ratkaisuja voisivat olla 
esimerkiksi tietullit, ruuhkamaksut, käyttömaksut, pysäköintimaksujen 
tuntuvat korotukset sekä kävely- ja pyöräilyreittien ja julkisen liikenteen 
parantaminen. Täyttöastetta voisivat parantaa esimerkiksi ajokiellot tiettyyn 
aikaan, jos ajaa yksin, tai oikeus käyttää joukkoliikennekaistaa, jos henkilö-
auton täyttöaste on riittävän korkea (käytössä esim. San Franciscon alueella).

Tietullit ovat käytössä esimerkiksi Lontoossa, Milanossa ja Tukholmassa. 
Milanossa teiden käyttömaksut vähensivät merkittävästi liikenteen päästöjä. 
Tietullien ja ruuhkamaksujen vaikuttavuutta mitanneesta tutkimuskirjal-
lisuudesta tehty yhteenveto auttaisi arvioimaan mahdollisuuksia pysäyttää 
henkilöliikenteen kasvu. Tietullien ja ruuhkamaksujen vaikuttavuutta voi-
taisiin luotettavimmin arvioida satunnaistamiseen perustuvien kokeilujen 
avulla.

Ajokilometrien vähentäminen erityisesti kaupunkiseuduilla vähentäisi 
samalla liikenteen ympäristövaikutuksia: ruuhkia sekä terveyshaittoja aiheut-
tavia melua, pienhiukkaspäästöjä ja katupölyä.



234

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

8.2.2.37 Valtiovarainministeriö

Autokannan ja ajosuoritteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 asti, ja 
ajoneuvokannasta yli 90 % on silloin edelleen polttomoottorikäyttöistä. 
Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttänee yksityisautoilun 
kustannusten nousua ja samalla vaihtoehtoisten liikkumistapojen edistä-
mistä.

Liikenteen päästöjen kehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta, joten 
pitkälle tulevaisuuteen lukitut toimenpiteet voivat muodostua kalliiksi ja 
epäoptimaaliseksi ratkaisuksi vähentää liikenteen päästöjä. Riskien hajaut-
taminen eri teknologiavaihtoehtoihin ja toimenpiteisiin sekä toimenpiteiden 
säännöllinen arviointi ja korjausmahdollisuus vähentävät riskien todennä-
köisyyttä ja parantavat tehokkuutta päästöjen vähentämisessä.

Liikenteen päästöperusteinen vero-ohjaus on jo tehokasta kohdentues-
saan ajoneuvon hankintaan, käytettävissäoloon ja käyttöön. Tarvittaessa 
ohjausta voidaan vahvistaa esimerkiksi maltillisilla ja ennakoitavilla veron-
korotuksilla. Keskeistä on lisätä erilaisten ohjaustoimenpiteiden vaikutusta 
olemassa olevaan polttomoottoriautokantaan ja suoritteisiin, sillä uusien 
autojen hankintaan liittyvät kannustimet eivät ole kustannustehokkaimpia 
keinoja ja saattavat lisätä ajoneuvokantaa ja siten päästöjä.

Välittömästi tulisi tehostaa toimia, jotka koskevat maankäytön ja lii-
kenteen yhteensovittamista sekä lisäävät kuluttajien tietoja. Nämä toimet 
vähentävät päästöjä pitkällä aikavälillä. Myös yksityisautoilulle vaihtoehtoi-
sia liikkumismuotoja tulee edistää monin tavoin. Mahdollisia toimia ovat 
esimerkiksi kaupunkiseuduilla parkkipaikkojen hinnoittelun tarkistaminen 
ja latausinfrastruktuurin rakentamisen helpottaminen liikenteen sähköisty-
misen edistämiseksi.

Nykyisessä kolmesta verosta (polttoainevero, autovero ja ajoneuvovero) 
koostuvassa liikenteen verotuksessa on mukana varsin vahva päästöohjaus 
ajoneuvojen hankinnan ja käytön eri vaiheissa. Nykyisin noin 60 % liiken-
neverojen verotuotosta kertyy käyttöön kohdistuvasta polttoaineverotukses-
ta. Vero-ohjausta tehostetaan lähivuosina jo tehtyjen päätösten mukaisesti 
vuosina 2018 ja 2019 autoveron osalta, ja esimerkiksi vuoden 2017 alusta 
ajoneuvo- ja polttoaineveron ohjausta lisättiin.

Liikenteen tavoitteiden ja toimenpiteiden välistä tasapainoa tulee arvioi-
da liikennettä laajemmassa ei-päästökauppasektorin kontekstissa. Keskeinen 
kysymys on, miten ei-päästökauppasektorin tavoite saavutetaan kustannus-
tehokkaimmin. Liikenne muodostaa noin 40 % kyseisen sektorin päästöis-
tä. Uusimpien arvioiden mukaan kustannustehokkaat päästövähennyspolut 
kuitenkin painottavat muiden sektoreiden päästövähennyksiä (esim. raken-
nusten erillislämmitys) nyt suunniteltua enemmän, ja sitä kautta ne voisivat 
merkittävästi laskea ei-päästökauppasektorin keskimääräisiä päästövähennys-
kustannuksia ja liikenteelle kohdistuvia toimia.
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Liikenteen päästövähennystoimet voidaan jakaa kolmeen toimenpi-
dekokonaisuuteen: fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla 
ja vähäpäästöisillä polttoaineilla ja käyttövoimilla, ajoneuvojen ja muiden 
liikennevälineiden energiatehokkuuden parantamiseen sekä liikennejärjes-
telmän energiatehokkuuden parantamiseen. Mitä tehokkaammin ihmiset 
henkilöautoilla liikkuvat, sitä suuremmat hyödyt ovat päästöjen vähentä-
misen näkökulmasta. Näihin toimiin ei liity kustannus- tai regulaatioriskiä 
samalla tavalla kuin vähäpäästöisiin polttoaineisiin (biopolttoaineet) tai vaih-
toehtoisiin käyttövoimiin (sähköautot).

Raskaan kaluston osalta strategiassa nojataan suurelta osin biopolttoainei-
den käytön lisäämiseen. Strategiassa ei ole liiemmälti kiinnitetty huomiota 
siihen, miten suomalaisen tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä valmistavan 
teollisuuden avulla voidaan raskaan liikenteen osa-alueilla energiatehokkuut-
ta nostaa ja päästöjä vähentää. Suomessa on raskaaseen liikenteeseen liittyvää 
valmistavaa teollisuutta, joka voi tuotannossaan hyödyntää uusia ratkaisuja 
sekä parantaa osaltaan työllisyyttä ja vientiä. Julkiset hankintaorganisaatiot 
(kaupungit ja kunnat) voivat olla keskeisessä asemassa uusien teknologioiden 
kokeilussa ja käyttöönotossa. Raskaan liikenteen teknologioiden kehittämi-
nen näkyisi myös kuljetuspalveluita ostavien yritysten kustannuskehityksessä 
ajan kuluessa.

Asutuskeskusten suurimpia hiilidioksidi- ja lähipäästöjen aiheuttajia ovat 
joukkoliikenne sekä erilaiset tavarankuljetusta, jakelua ja jätehuoltoa hoi-
tavat ajoneuvot. Päästöjen vähentämiseksi on tarpeen sähköisen liikenteen 
edistäminen joukkoliikenteessä, kaupunkilogistiikassa sekä jakelu- ja nouto-
palveluissa.

Mahdollisia kehittämiskohteita:
 – latausinfrastruktuurin rakentaminen raskaan liikenteen käyttöön ko. 
liikenteen keskeisille toiminta-alueille ja tarvittaessa julkisen latausinf-
rastruktuurin lisärakentamisen edistäminen,

 – T&K-rahoituksen kohdistaminen alan uuden teknologian tuotekehi-
tykseen sekä tulossa oleviin liikenteen älykästä automaatiota edistäviin 
hankkeisiin,

 – julkisten hankintaorganisaatioiden (kunnat, kaupungit) raskaan kalus-
ton sähköistämisen vauhdittaminen,

 – satamien automatisointi, työkoneiden sekä kaivosten työkoneiden säh-
köistäminen T&K-tuen kautta kotimarkkinoiden avaamiseksi ja niistä 
saatavien referenssien synnyttämiseksi,

 – saaristoliikennettä hoitavien lyhyen toimintamatkan lossien ja yhteys-
alusten sähköistämisen edistäminen ja kehittäminen.

Biopolttoaineen sekoitusvelvoite on keskeinen toimi liikenteen, lämmityk-
sen ja työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Se takaa biopolttoaineista 
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saatavan päästövähennyksen täysimääräisesti. Biopolttoainetavoitteiden ja 
toimien tasapainoa harkittaessa on keskeistä arvioida niihin liittyviä kustan-
nus- ja regulaatioriskejä. Biomassan käytön päästövähennyshyödyt riippuvat 
EU-tasolla päätettävien biomassan kestävyyskriteerien ja maankäyttösekto-
rin laskentasääntöjen lopputuloksesta. Vielä ei tiedetä, mitkä biomassajakeet 
päätyvät kestävien kriteerien listalle ja täyttävätkö nykyisin käytössä olevat 
biopolttoaineiden raaka-aineet niille asetettavat laadulliset ja määrälliset 
ympäristö- ja ilmastokriteerit. EU-lainsäädännön sisällön oletetaan selkiy-
tyvän kevääseen 2019 mennessä.

Polttoaineverolla voidaan lisätä suuripäästöisten autojen kilometriä koh-
den laskettuja kustannuksia suhteessa enemmän kuin polttoainetehokkaiden 
ja vähäpäästöisten autojen kustannuksia. Lisäksi CO

2
-perusteisella ajoneu-

voverolla voidaan lisätä erityisesti suuripäästöisten autojen käyttökustannuk-
sia. Polttoainevero on taloustieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa yleisesti 
todettu tehokkaimmaksi ohjauskeinoksi henkilöautojen päästöjen vähentä-
miseksi, sillä sen ohjausvaikutus kohdistuu sekä ajosuoritteeseen että auton 
polttoainetehokkuuteen. Suomen CO

2
-perusteisella autoverolla on todet-

tu olevan selkeä vaikutus uusien autojen päästötasoon, vaikka suurin osa 
viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneesta uusien henkilöautojen 
päästötason laskusta johtunee autonvalmistajia koskevista päästöstandardeis-
ta. Autoveron taso on laskenut merkittävästi, ja sen ennustetaan laskevan 
edelleen sekä veronalennuksen että autojen päästötason laskun takia. Keski-
päästöisen auton veroprosentin ennustetaan olevan vuonna 2020 noin 11, 
kun se vuonna 2015 oli 20,6. Autoveron alentaminen edelleen voisi johtaa 
henkilöautoliikenteen CO

2
-päästöjen kasvuun, jos ohjausvaikutus heikkenee 

ja autokanta kasvaa. Keskeistä on, miten paljon autojen hintojen aleneminen 
lopulta lisäisi autojen romutuksia tai käyttämättömyyttä iäkkäiden ja suuri-
päästöisten autojen osalta. Viimeisten viidentoista vuoden aikana autovero-
tuksen tasoa on alennettu merkittävästi, mutta sekä autokannan koko että 
keski-ikä ovat siitä huolimatta kasvaneet. Jos autovero alentamisen sijasta 
poistettaisiin, vero poistuisi kokonaan myös käytetyiltä tuontiautoilta, mikä 
oletettavasti entisestään lisäisi suuripäästöisten autojen tuontia.

Kun otetaan huomioon jo käytössä oleva autoverotuksen jyrkkä porrastus 
CO

2
-päästöjen mukaan, kokonaispäästöjen vähentämisen kannalta tehok-

kaat toimenpiteet niin ajosuoritteen kuin autokannan uusiutumisenkin kan-
nalta lisäisivät suuripäästöisen auton käytön kustannuksia. Polttoaineveron 
korotusten ohella CO

2
-perusteisen ajoneuvoverotuksen tasoa ja rakennetta 

voidaan muuttaa verotuottojen kasvattamiseksi tai päästöohjauksen lisää-
miseksi. Koko autokannan päästötasoon voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi 
ajoneuvoverotuksen päästöporrastusta lisäämällä. Tätä voi rajoittaa verorasi-
tuksen lisäyksen kohdentuminen vanhoja ja suuripäästöisiä autoja omistaviin 
alempiin tuloluokkiin.

Veromuutosten suunnittelu edellyttää tavoitteiden määrittelemistä ja 
eri verolajien tavoitteiden yhteensovittamista, sillä yhden verolajin osalta 
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ohjausvaikutuksen lisääminen voi olla ristiriitainen tavoite veron fiskaali-
sen tavoitteen kanssa. Esimerkiksi uusien autojen päästötasoon vaikuttavan 
vero-ohjauksen toimiessa verotuotto vähenee ajan myötä, ellei samalla tehdä 
verotuksen tasomuutoksia. Koska autokannan arvioidaan kasvavan edelleen 
sadoilla tuhansilla vuoteen 2030 mennessä ja valtaosan autokannasta arvioi-
daan silloinkin olevan polttomoottorikäyttöisiä, liikenteen veropohja säilyy 
kokonaisuutena ottaen verraten vakaana.

Uusiin käyttövoimiin perustuvien autojen yleistymistä ja olemassa ole-
van autokannan päästöjen vähentämistä voidaan pyrkiä vahvistamaan myös 
kuluttajien tietoja parantamalla. Lyhyellä aikavälillä julkinen sektori voisi 
parantaa yleistä tietoisuutta liikenteen päästöistä ja tulevaisuuden tavoitteista 
esimerkiksi erilaisilla näkyvillä kampanjoilla sekä tuomalla selkeämmin esiin 
nykyisiä ohjauskeinoja (ml. liikenteen verotus, jonka mukaisesti ajoneuvon 
hankkija maksaa hankinnan ja käytön eri vaiheissa aina suuripäästöisen ajo-
neuvon veroa vähemmän veroja). Informaatio-ohjauksen osalta voitaisiin 
toteuttaa satunnaistettuja kokeiluja, joiden avulla voitaisiin etsiä vaikutta-
vimmat keinot.

Julkinen sektori voisi myös selkeyttää sähköautoihin liittyvää sääntelyä, 
kuten sähköautojen latauspisteiden rakentamista koskevia sääntöjä, jotta 
sääntöihin liittyvät epäselvyydet eivät hidastaisi muutosta. Toisaalta on hyvä 
huomioida, että esimerkiksi henkilöautojen latauspisteiden rakentamistyö 
kuuluu jo nyt henkilöverotuksen kotitalousvähennyksen piiriin.

Joukkoliikenteeseen siirtymistä voitaisiin tukea esimerkiksi korottamalla 
pysäköinnin hintaa suurimmissa kaupungeissa. Myös työnantajat voisivat 
omilla toimillaan kannustaa työntekijöitään muuhun kuin omalla autolla 
tapahtuvaan työmatkaliikenteeseen. Kesällä 2018 voimaan tulevan liiken-
nepalvelulain myötä kuluttajille tullaan tarjoamaan liikkumista palveluna, 
oman auton käytön sijaan. Tämä nostanee henkilöautojen täyttöastetta. 
Joukkoliikenne on asutuskeskusten suurimpia CO

2
-päästöjen ja lähipääs-

töjen aiheuttajia. Päästöjen vähentämiseksi on tarpeen vahvistaa sähköisen 
liikenteen edistämistä joukkoliikenteessä.

Päästöjen lisäksi liikenteellä on myös muita negatiivisia ulkoisvaikutuk-
sia, kuten melu. Mikäli liikennesuoritteen määrää pystytään rajoittamaan, 
liikenteen meluhaittakin vähenee. Liikenne tarvitsee myös laajan infrastruk-
tuurin sujuvan liikenteen tueksi. Infrastruktuuriin kuuluvat esimerkiksi tiet, 
parkkipaikat ja -hallit sekä polttoaineen jakeluverkostot. Nämä kaikki sitovat 
pääomaa ja vaativat pinta-alaa. Mikäli henkilöautojen määrää voidaan rajoit-
taa, autojen käyttämää pinta-alaa voidaan suunnata esimerkiksi pyöräteiksi.

Autokohtaisten päästöjen vähentäminen ei välttämättä vähennä liiken-
teen kokonaispäästöjä, mikäli autokanta ja ajosuorite kasvavat. Autojen val-
mistaminenkin aiheuttaa ympäristövaikutuksia.
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8.2.2.38 Vantaan kaupunki

Raideliikenteeseen tukeutuvan joukkoliikennekaupungin, kuten Vantaan, 
kehittäminen perustuu pitkäaikaiseen ja ennakoitavaan liikennöinnin ja 
talouden suunnitteluun. Helsingin seudun liikennejärjestelmän runkona 
toimii kokonaisvaltaisesti järjestetty joukkoliikennejärjestelmä. 

Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta tärkeintä on mahdollistaa tiiviin 
kaupunkirakenteen synty ja tehdä siitä eri osapuolille (kuntalainen, rakentaja, 
kaupunki, elinkeinot) kannattavaa. Palvelujen sijainti tiiviissä monimuotoi-
sessa ympäristössä mahdollistaa useamman päivittäisen matkan hoitamisen 
jalan tai polkupyörällä. Tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa osaltaan myös 
kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen joukkoliikenteen järjestämisen.

Pysäköintipolitiikka on merkittävä liikkumista ohjaava liikennesuunnitte-
lun keino. Pysäköinnin sääntely ja pysäköintinormin kehittäminen mahdol-
listavat kaupunkialueilla pienemmän autotiheyden ja toisaalta kannustavat 
alueelle suuntaavia valitsemaan muita kulkumuotoja kuin henkilöauton.

Pyöräilyn osuutta matkaketjuissa on mahdollista lisätä rakentamalla ja 
kunnossa pitämällä laadukasta ja yhtenäistä kevyen liikenteen runkoverkos-
toa sekä rakentamalla korkeatasoisia pyöräpaikkoja liityntäpysäköintialuei-
den yhteyteen. Viihtyisät ja esteettömät kaupunkikeskustat taas kannustavat 
jalankulkuun. Kaupunkeja tulisi myös taloudellisesti kannustaa tiiviin ja 
kestävän kaupunkirakenteen luomiseen, koska se mahdollistaa kustannus-
tehokkaan ilmastopolitiikan.

Kunnat ovat merkittäviä kuljetuspalvelujen tilaajia, joilla on myös oma 
strateginen raskas kalusto. Kunnat siten voivat näyttää hyvää esimerkkiä 
omissa hankinnoissaan ja ohjata myös yksityisten palveluntuottajien kulje-
tuskaluston kehittymistä ja uusiutumista. Ympäristönsuojelussa edelläkävi-
jyyden tukeminen on erityisen tärkeää, koska näin saatetaan tuottaa koko 
yhdyskuntaa ja kansantaloutta tukevia innovaatioita.

Polttoaineen osuus kuljetuskustannuksista (ammattiliikenne ja henkilölii-
kenne) on kohtuullisen pieni, eikä se siksi ohjaa valintoja kovinkaan vahvasti. 
Se ei myöskään näy välittömästi ajettaessa, toisin kuin esimerkiksi pysäköin-
nin kustannukset. Voisiko kustannuksia tuoda selvemmin esille ja osoittaa 
siten erityisen ympäristöystävällisten valintojen kannattavuutta? Uusiutuvien 
polttoaineiden tavoite on sinänsä hyvä ja suotuisa kotimaista tuotantoa aja-
tellen. Jonkinlainen progressiivinen ympäristöverotus voisi tehostaa ohjaavaa 
vaikutusta.

Kaupunkiseudut ovat tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita sähköbusseis-
ta, mutta näiden kilpailukyky ja joustavuus eivät vielä yllä dieseltekniikan 
tasolle. Koska sähköisellä liikenteellä on myös terveyden kannalta suotuisia 
vaikutuksia, tulisi sähköisen bussiliikenteen yleistymistä edistää valtionkin 
toimesta.

Ympäristöystävällisen ajoneuvon tulisi olla hankintahinnaltaan ja käyttö-
kustannuksiltaan edullisempi kuin perinteisen ajoneuvon. Kunnat mahdol - 



239

8  Helmikuussa 2017 asetettu parlamentaarinen työryhmä

listavat ja kehittävät omalta osaltaan mm. sähköautojen latauspaikkaver-
kostoa.

On tarjottava huomattavia verohelpotuksia sellaisille huoltoasemaketjuil-
le, jotka pystyvät ylittämään tavoitteensa biopolttoaineiden pitoisuuksien 
osalta. Ketjuilla voisi olla esimerkiksi oma 95:n ja 98:n rinnalla myytävä 
brändi, joka sisältäisi huomattavasti enemmän biopolttoainetta. Suuremman 
biobrändin myyntiosuuden mukaan kyseinen ketju saisi huojennusta polt-
toaineverotuksessa (luotaisiin vipumekanismi, joka kannustaa kehittämään 
ja myymään mahdollisimman hiilineutraalia polttoainetta).

Toimiva ja oikein sijoitettu liityntäpysäköinti lyhentää henkilöautomat-
kojen pituutta ja erityisesti vähentää ruuhkaliikenteen haittoja. Liityntäpysä-
köinnin kehittäminen edellyttää jatkossa valtion osallistumista merkittävällä 
panoksella. 

Henkilöautoilu kasvanee väistämättä jonkin verran, vaikkakin suhteessa 
väestönkasvua ja työpaikkamäärien kasvua vähemmän. Liikennejärjestelmäl-
lä voidaan ratkaista hajanaisen maankäytön luomia ongelmia vain jossain 
määrin, eikä se ole useinkaan kustannustehokasta. Avain kestävään kaupun-
kiliikennejärjestelmään on viisas kaupunkiliikenne.

Erityisesti raskaan kaupunkiliikenteen sähköistyminen vähentää melu-
haittoja ja terveydelle haitallisia paikallispäästöjä. Vaikutus kertaantuu, koska 
miellyttävämmässä kaupunkitilassa valitaan mieluummin kävely tai pyöräily.

8.2.2.39 VR-Yhtymä Oy 

Liikenteen ongelmana on, että se perustuu yhä lähes täysin fossiilisten poltto-
aineiden käyttöön. Poikkeuksen tästä tekee raideliikenne, jossa sähköenergia 
on jo nykyisin laajamittaisesti käytössä.

Enemmän painoarvoa tulisi antaa koko liikennejärjestelmän ja erityisesti 
joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämiselle. Kun henkilöautolla 
ajava siirtyy henkilöautosta joukkoliikenteen käyttäjäksi, säästyy käytän-
nössä koko henkilöauton käyttämä energiamäärä päästöineen. Joukkolii-
kenteen osalta tulisi enemmän painottaa liikennejärjestelmänäkökulmaa, 
jossa liikennejärjestelmä ja palvelutaso suunnitellaan pitkäjänteisesti yhdes-
sä maankäytön, asumisen ja muun palvelurakenteen kanssa. Tämä turvaisi 
joukkoliikennepalvelujen jatkuvuuden ja ennakoitavuuden sekä mahdollis-
taisi eri liikennemuotojen tehokkaan yhdistämisen vastaten entistä parem-
min käyttäjien tarpeisiin.

Matkaketjujen ja niihin liittyvien digitaalisten palvelujen kehittäminen 
on VR:n painopisteitä, ja ensimmäisiä pilotteja ollaan ottamassa kokeiluun. 
Toimivien matkaketjujen avulla joukkoliikenteen suosiota voidaan kasvattaa 
markkinaehtoisesti.

Rautatielogistiikalla on keskeinen merkitys myös tavarakuljetusten pääs-
töjen vähentämisessä. Rautatiekuljetusten markkinaosuus tavarakuljetusten 
suoritteesta on noin 29 %. Tästä lähes neljä viidesosaa hoidetaan sähkövedol-
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la. Vaikka sähkövedon osuus on varsin suuri, tulisi rataverkon sähköistystä 
edelleen lisätä vahvoilla tavaraliikenteen kuljetusreiteillä.

Suomen rataverkosta noin 90 % on yksiraiteista rataa. Tämä aiheuttaa 
kapasiteettiongelmia ja rajoittaa liikenteen sujuvaa harjoittamista. Kapasi-
teetin lisäämisellä saadaan rautatieliikenteen kilpailukykyä parannettua, kun 
sekä matkustaja- että tavaraliikenteen sujuvuus ja toimintavarmuus parane-
vat ja henkilöliikenteen nopeuksia ja vuorotarjontaa voidaan kasvattaa. Tava-
raliikenteen tehostaminen, rataosien sähköistys mukaan lukien, parantaa 
suoraan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Edistyneet biopolttoaineet ovat nopea ja käyttövalmis ratkaisu liikenteen 
öljyriippuvuuden ja päästöjen vähentämiseksi. VR-Yhtymä kannattaa lin-
jausta, jossa liikenteen biopolttoaineiden lisäystä tarkastellaan kokonaisuu-
tena yhdessä työkoneissa ja lämmityksessä käytettävän kevyen polttoöljyn 
sekoitevelvoitteen kanssa. Uusiutuvia ns. drop-in-biopolttoaineita voidaan 
käyttää sellaisenaan ajoneuvojen polttomoottoreissa. Joukkoliikenteen 
houkuttelevuuden lisäämiseksi olisi suotavaa laatia ohjaus- ja kannustin-
menettelyjä, joilla kannustettaisiin joukkoliikennettä käyttämään drop-in-
biopolttoaineita fossiilisten polttoaineiden sijasta. Tavoitteena voisi olla, että 
koko auto- ja raideliikenteellä harjoitettava joukkoliikenne olisi hiilineutraa-
lia viimeistään vuonna 2030, jolloin joukkoliikennepuolellekin olisi asetettu 
sähkö- ja kaasuautojen lisääntymistä vastaava tavoite.

Henkilöautoliikenteen kasvun pysäyttämiseksi tulee kehittää muita 
liikkumismuotoja, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Joukko-
liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen vaatii riittävää panostusta 
joukkoliikenteen tarvitsemaan infrastruktuuriin. Merkittäviä hankkeita ovat 
raitioteiden ja lähijunaliikenteen kaupunkiratojen rakentamiset. Helsingin 
seudulla junavuorojen tuntuva lisääminen edellyttää Helsingin ratapihan 
kapasiteettiongelmien ratkaisemista keskipitkällä aikavälillä. VR-Yhtymä 
kannattaa Pisara-radan toteuttamista.

Pyöräilyn olosuhteisiin ja erityisesti pyöräilyn yhdistämiseen joukkolii-
kenteeseen tulee panostaa esimerkiksi pyöräparkkien ja kaupunkipyöräjär-
jestelmien avulla. Kaupunkiseuduilla autoilun suoritteita voidaan vähentää 
yhteiskäyttöautoilla, erilaisilla kutsuohjatuilla palveluilla ja matkaketjuilla.

Maailmalta löytyy esimerkkejä, joissa kaupungin sisällä on määritelty 
matalan päästötason alueita (LEZ, Low Emission Zones), joille on pääsy rajoi-
tettu tietyn päästötason ylittäviltä ajoneuvoilta ja joilla on samalla kehitetty 
kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia sekä joukkoliikennettä. Näiden alueiden 
käyttö kannustaa nopeammin siirtymään käyttämään alhaisen päästötason 
kulkuvälineitä ja lisää ymmärtämystä ja kiinnostusta vähähiilistä liikkumista 
kohtaan.

Sähköautot ja ladattavat hybridit ovat lisääntymässä. Niiden latauspistei-
den sijoittamiseen tulisi rakenteellisesti vaikuttaa niin, että se mahdollistaisi 
ja kannustaisi sähköauton käyttäjän jättämään sähköauton joukkoliikenteen 
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liityntäpysäköintipaikkoihin ja matkustamaan kaupungin keskusta-alueelle 
joukkoliikennevälineellä.

Kun siirtymää saadaan henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteen käyttä-
jiksi ja vastaavasti tavaraliikenteessä maantieliikenteestä raide- ja vesiliiken-
teeseen, teiden ruuhkautuminen vähenee ja turvallisuus paranee.

Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa noin 1 600 kuolemantapausta vuo-
dessa. Pienhiukkasten päästöistä liikenteen pakokaasut muodostavat 12 % 
ja tiepöly 10 %. Joukkoliikenteellä ja erityisesti sähkökäyttöisellä raideliiken-
teellä vaikutetaan merkittävästi kaupunkiseutujen ilmanlaatuun.

8.2.2.40 Ympäristöministeriö

Liikennesektorin keskeisin päästövähennystoimi on biopolttoaineen osuu-
den kasvattaminen. Jos tavoitteeseen halutaan päästä pelkästään kotimaisen 
tuotannon turvin, tämä edellyttäisi nykyisen tuotantokapasiteetin merkittä-
vää kasvattamista.

Olemassa olevan autokannan päästöjen vähentäminen on mahdollista 
drop-in-polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden, avulla, mutta myös vai-
kuttamalla liikennejärjestelmän energiatehokkuuteen eli käytännössä ajo-
suoritteeseen. Molemmat keinot sisältyvät energia- ja ilmastostrategiaan, ja 
nämä keinot ovat myös keskeisiä valmisteilla olevassa keskipitkän aikavälin 
ilmastosuunnitelmassa. Siinä on myös mainittu käytössä olevien autojen 
konvertointi kaasu- tai etanolikäyttöisiksi, joka on nykyisin mahdollista 
mutta saattaa edellyttää jonkinlaista vauhdittamista.

Henkilöautoliikenteen kehitykseen voidaan vaikuttaa kaupunkiseuduilla
 – edistämällä eheämpää ja liikennetarvetta vähentävää ja vähähiilistä liik-
kumista mahdollistavaa yhdyskuntarakennetta,

 – parantamalla joukkoliikenteen tarjontaa ja palvelutasoa,
 – lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta,
 – vähähiiliseen liikkumiseen ohjaavalla informaatiolla ja muulla liikku-
misen ohjauksella,

 – kehittämällä uusia digitalisaatiota hyödyntäviä älykkäitä liikkumispal-
veluja, jotka vähentävät henkilöauton omistamisen tarvetta ja paranta-
vat käyttöastetta,

 – liikenteen hinnoittelulla. 

Kaupunkiseuduilla tarvittavat keskeiset yhdyskuntarakentamiseen kohdis-
tuvat toimet:

 – ohjataan kasvavilla kaupunkiseuduilla työpaikkoja ja palveluita keskuk-
siin, alakeskuksiin ja hyvän palvelutason joukkoliikenteen solmukoh-
tiin,
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 – edistetään täydennysrakentamista sekä luodaan ja hyödynnetään uudis - 
rakentamisessa hyviä sijainteja (mm. keskusta-alueet ja niiden välit-
tömät lähialueet, alakeskukset ja hyvän palvelutason joukkoliikenne-
käytävät),

 – vähähiilisen liikkumisen mahdollisuuksia parannetaan joukkoliiken-
nereittien toimivalla sijoittelulla kaupunkirakenteessa, liityntäpysäköin-
tiä kehittämällä, parantamalla kävelyn ja pyöräilyn infraa ja olosuhteita 
sekä ottamalla yhdyskuntarakenteen suunnittelussa huomioon henkilö-
autojen yhteiskäyttö ja uudenlaiset liikkumisen palvelut.

Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan entistä suurempi osuus arki- ja vapaa-
ajan liikkumisesta kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä sekä tuetaan 
liikkumisvalintojen kohdistumista henkilöautoa ympäristöystävällisempiin 
kulkutapoihin. Yhdyskuntarakennetoimissa avainasemassa ovat kuntien kaa-
voitus sekä sopimuspohjainen kaupunkiseutujen ja valtion yhteistyö.

Henkilöautojen täyttöasteen parantamisessa avainasemassa ovat erilaiset 
älykkäät digitalisaatiota hyödyntävät liikkumisen palvelut. Eheä yhdyskunta-
rakenne osaltaan tukee näiden palvelujen muodostumista mahdollistamalla 
riittävän käyttäjäpotentiaalin palvelujen toiminta-alueella. Lisäksi on selvi-
tettävä ja purettava taloudellisia, mm. verotuksellisia, esteitä mainittujen 
palvelujen käytölle (mm. työmatkakulujen verovähennysoikeus). Liikenteen 
hinnoittelu, mukaan lukien pysäköintipolitiikka, on myös keskeisiä keinoja.

Pyöräilyä voidaan lisätä edellä mainittujen yhdyskuntarakennetoimien 
lisäksi parantamalla pyöräilyn infrastruktuuria (mm. pyöräilyn laatuväylät, 
pyöräkadut, pyöräkaistat), pyöräliikenteen käyttämien väylien talvikun-
nossapitoa kehittämällä, selkeyttämällä liikennejärjestelyjä keskusta-alueilla 
pyöräilyä suosivammaksi, hillitsemällä moottoriajoneuvoliikenteen määrää 
ja kehittämällä pyöräpysäköintiä erityisesti joukkoliikenteen solmukohtien 
ja muiden keskeisten kohtien yhteydessä. Tärkeää on myös parantaa työ-
paikoilla työmatkapyöräilijöiden palveluja (pukuhuoneet ja peseytymistilat, 
pyörien turvallinen säilytys jne.). Myös informaatio-ohjauksella on tärkeä 
rooli pyöräilyn houkuttelevuuden parantamisessa (pyöräilyn eduista tiedot-
taminen, reitti-, sää- yms. informaatio).

Kävelyn osalta pätevät osittain edellä mainitut pyöräilyn edistämistoimet. 
Toimintojen sijoittelu kaupunkien keskustoissa ja alakeskuksissa kävelyetäi-
syydelle on olennaista. Viihtyisä, esteetön ja turvalliseksi koettava ympäristö 
kannustaa kävelemään matkoja, jotka mahdollisesti muuten tehtäisiin autol-
la tai joukkoliikenteellä.

Liikenteen hinnoittelulla voidaan vaikuttaa ajoneuvoliikenteen määrään 
ja kulkumuotojakaumaan sekä sen ajalliseen jakautumiseen ja sijoittumi-
seen liikenneverkolla. Sellainen hinnoittelu, jota voidaan säätää ajan ja pai-
kan mukaan, ohjaa liikennesuoritetta kestäviin kulkumuotoihin ja tehostaa 
olemassa olevan väyläkapasiteetin käyttöä. Kaupunkiseuduilla pysäköinnin 
hinnoittelu on lisäksi tärkeä ohjauskeino.
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Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien energiatehokkuuden parantami-
sessa tärkeä keino ovat myös investoinnit joukkoliikenteeseen. Suuremmilla 
kaupunkiseuduilla raideliikennettä kehittämällä mahdollistetaan suurien 
asukas- ja työpaikkamäärien saaminen hyvän joukkoliikenteen palvelutason 
piiriin (mm. Raide-Jokeri, Tampereen ja Turun raitiotiet). Näiden hank-
keiden suunnittelun tulisi aina kytkeytyä yhteen maankäytön suunnittelun 
kanssa täysimääräisen hyödyn saamiseksi. Sopimukset kaupunkiseutujen ja 
valtion välillä ovat olleet näiden hankkeiden edistämisessä tärkeässä roolissa. 
Keskisuurilla ja pienemmillä kaupunkiseuduilla tulee etsiä keinoja busseihin 
perustuvan joukkoliikenteen palvelutason ja houkuttelevuuden parantami-
seksi. Kutsuohjatut ja käyttäjälähtöiset palvelut voisivat mahdollistaa jouk-
koliikenteen käytön lisääntymisen ja autoriippuvuuden vähenemisen näillä 
seuduilla.

Kasvihuonepäästöjen vähentämiselle on asetettu haastavat tavoitteet, eri-
tyisesti liikenteen osalta. Kasvihuonepäästöt eivät kuitenkaan ole ainoat lii-
kenteen negatiiviset ympäristövaikutukset, vaan lisäksi on huomioitava muut 
päästöt, katupöly, melu, liikennealueiden tilantarve ja niiden aiheuttama 
estevaikutus sekä ympäristön viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen.

Moniin mainituista negatiivisista ympäristövaikutuksista voidaan vai-
kuttaa edellä esitetyillä toimilla, jotka vähentävät erityisesti henkilöautolii-
kenteen tarvetta ja suuntaavat liikkumista joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn. Monet sähköiset ajoneuvot ja vähähiiliset polttoaineet auttavat 
osaan ongelmista, mutta esimerkiksi melu- ja tilantarvekysymyksiin ne eivät 
tuo ratkaisua.

Vaikka ilmanlaatu on Suomessa keskimäärin hyvä, ilmansaasteista aiheu-
tuu merkittäviä terveyshaittoja. Yhdyskuntailman pienhiukkaset ja typ-
pidioksidi ovat haitallisista yhdisteistä tärkeimmät, ja liikenne erityisesti 
kaupunkialueilla on niiden suurin päästölähde. Edellä esitetyillä toimilla voi-
daan vähentää myös ilmanlaatua heikentäviä ns. lähipäästöjä (typenoksidit, 
hiukkaset, hiilimonoksidi ja haihtuvat orgaaniset hiilivedyt ml. bentseeni).

Liikenteen aiheuttamiin ilmanlaatuongelmiin tarvitaan ratkaisuja nopeas-
ti, koska Helsingissä ilmassa olevan typpioksidin EU-lainsäädäntöön perus-
tuva raja-arvo ylittyy ja Suomea uhkaavat virallisen valvontamenettelyn 
käynnistäminen ja taloudelliset sanktiot. Komissio on käynnistänyt vastaa-
via menettelyjä jo yli kymmenessä jäsenmaassa. Merkille pantavaa on se, 
että komission mukaan paikallisten toimien ohella tarvitaan alueellisia ja/tai 
kansallisia toimia ilmanlaadun parantamiseksi.

Liikenteen hinnoittelu laajana käsitteenä, tietullit, ympäristövyöhykkeet 
(LEZ = Low Emission Zone) ja mahdolliset rajoitukset eniten saastuttaville 
ajoneuvoille ovat keinoja, joita useissa EU-maissa on otettu käyttöön. Erityi-
senä ongelmana pidetään dieselautojen osuuden kasvua ja sitä, että dieselau-
tojen suorat typpioksidipäästöt ovat hiukkaspäästöjen jälkikäsittelytekniikan 
kehittymisen vuoksi nousseet, minkä vuoksi autojen todelliset ajonaikaiset 
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typenoksidipäästöt ovat huomattavasti korkeampia kuin tyyppitestauksen 
raja-arvot.

8.2.2.41 Öljy- ja biopolttoaineala ry

Kestävästi tuotetut biopolttoaineet vähentävät päästöjä erittäin kustannuste-
hokkaasti: 10 %:n biosekoituksen lisääminen vähentää päästöjä 1 Mt, kun 
taas 100 000 sähköautoa vähentää päästöjä 0,2 Mt. Tarvittaisiin siis 500 000 
sähköautoa, jotta päästäisiin samoihin päästövähenemiin, jotka on jo nyt 
saavutettu biopolttoaineilla.

Viime vuosien hyvän biopolttoainekehityksen on meillä saanut aikaan 
toimiva ohjauskeinovalikoima, joka on taannut yrityksille hyvän ja ennus-
tettavan toimintaympäristön: jakeluvelvoitelaki on antanut selkeää ohjausta 
tavoitteen kehittymisestä vuoteen 2020, ja polttoaineen päästöihin ja ener-
giasisältöön perustuva polttoaineveromalli on kannustanut vähäpäästöisiä 
vaihtoehtoja. Nykyisen veromallin heikkoutena on, että se koskee vain nes-
temäisiä polttoaineita. Teknologianeutraaliuden nimissä liikenteen päästö-
perusteinen verotus tulee laajentaa kattamaan kaikki liikenteen polttoaineet 
eli nestemäisten lisäksi myös maa- ja biokaasun ja liikenteessä käytettävän 
sähkön.

Raskaassa kalustossa käyttövoimavaihtoehdot ovat rajallisemmat, joten on 
järkevintä ja kustannustehokkainta hoitaa raskaan kaluston päästöjen vähen-
täminen kehittyneillä biopolttoaineilla. Suuri merkitys on myös ajoneuvojen 
energiatehokkuuden kehittymisellä ja kuljetusten suunnittelulla sekä logis-
tiikan tehostamisella ja parantamisella kaiken kaikkiaan.

Suomi on maana täysin riippuvainen kansainvälisten autonvalmistajien 
tarjonnasta ja teknologiavalinnoista ja -kehityksestä. Kansantaloudellisten 
vaikutustarkastelujen perusteella Suomen kannattaisi aloittaa sähköautojen 
laajamittaiset edistämistoimet vasta kun autojen hinnat ovat laskeneet ja 
autojen (akkujen) suorituskyky on parantunut. Hintojen odotetaan laskevan 
aivan lähivuosina, joten mahdolliset tukitoimet kannattaisi Suomen kansan-
talouden näkökulmasta ajoittaa 2020-luvun jälkipuoliskolle.

Sähkö- ja kaasuautojen hankintatuki on suuressa mittakaavassa toteutet-
tuna ja väärin ajoitettuna Suomelle kustannustehoton tapa päästöjen vähen-
tämiseksi, eikä siihen ole kansantalouden nykytila huomioiden edes varaa. 
Tuki olisi myös päällekkäistä ohjausta, sillä Suomessa on jo nykyisin käy-
tössä päästöperusteinen autoveromalli ohjaamassa auton hankintaa. ”Nolla-
päästöinen” sähköauto saa nykyisessä veromallissa huomattavan veroedun, 
vaikka tosiasiassa ”perinteisen” polttomoottoriauton päästöt käytet täessä 
edistyneitä jäte- ja tähdepohjaisia biopolttoaineita ja laskettaessa päästöt 
nk. well-to-wheels-elinkaarilaskennalla ovat samaa tasoa kuin suomalaisella 
sähköllä ajavan sähköauton ja huomattavasti pienemmät verrattuna EU:n 
sähköntuotannon päästöihin. Kaasuautojen hankintatuki ei täyttäisi tekno-
logianeutraaliuden periaatetta, sillä samoin perustein hankintatukea tulisi 
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myöntää myös esimerkiksi perinteiselle dieselautolle, joka käyttää esimer-
kiksi 100-prosenttista uusiutuvaa dieseliä.

Iso osa vuonna 2030 käytössä olevasta autokannasta on olemassa jo 
tänään. Tarjolla tulee siis olla nykyiseen polttomoottoriautokantaan soveltu-
via vähäpäästöisiä polttoainevaihtoehtoja, kuten edistyneitä biopolttoaineita, 
vielä pitkään vuoden 2030 jälkeen. 

Jos se osuus liikenteen päästövähennystavoitteesta, joka on ajateltu hoi-
dettavaksi autoihin ja polttoaineisiin liittyvillä keinoilla (VTT:n selvityksen 
mukaan 40 %:n päästövähennys), hoidettaisiin ”vaihtamalla” nykyisistä 
henkilöautoista 70 % täyssähköautoiksi, siihen tarvittaisiin 1,7 miljoonaa 
sähköautoa. Markkinaehtoisesti tämä ei onnistu, koska Suomessa myydään 
noin 100 000 autoa vuodessa eli autokanta uusiutuu melko hitaasti. Säh-
köautojen nykyhinnoilla (pieni sähköauto keskimäärin n. 40 000 euroa) 
”pakotettu autokannan vaihto” olisi veronmaksajille ja kansantaloudelle 
täysin epärealistinen vaihtoehto; 1,7 miljoonan ”nykyauton” vaihtaminen 
pieneksi sähköautoksi maksaisi yhteensä 68 miljardia euroa. Vuosikustannus 
siis olisi yli viisi miljardia tästä eteenpäin vuoteen 2030.

Meillä yksityisautoilu on välttämätöntä muutamien isoimpien kaupun-
kien ydinkeskustoja lukuun ottamatta. Liikenteen päästövähennystavoite 
vuoteen 2030 on erityisen haastava Suomen kaltaiselle maalle pitkien etäi-
syyksien, harvan asutuksen ja ilmasto-olosuhteiden takia. Ne poikkeavat 
merkittävästi Keski-Euroopan oloista. Suomessa todetaan usein, että mei-
dän tulisi liikenneratkaisuissa ottaa oppia Alankomaista. Toisaalta maam-
me asukastiheys on noin 16 asukasta/km2, kun Alankomaissa se on yli 400 
 asukasta/km2. Suomi myös on pinta-alaltaan viisi kertaa suurempi kuin 
Alankomaat ja maastoltaan huomattavasti kumpuilevampi. 

Kaupunkiseuduilla liikenteen sujuvuuden varmistaminen on konkreetti-
nen keino päästöjen vähentämiseksi. On tärkeää huolehtia hyvästä liikenteen 
välityskyvystä katuverkostossa (liikennesuunnittelu, reititys, liikenneinfra, 
kunnossapidon suunnittelu) sekä toimivista liikennevalojärjestelyistä, jotka 
sopeutuvat joustavasti liikennemäärän vaihteluihin.

8.3 Väliraportti elokuun lopussa 2017

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä antoi 
30.8.2017 väliraportin, jossa se esitti seuraavan suunnitelman kansal-
lisen ilmastopolitiikan mukaisten liikenteen tavoitteiden saavuttami-
seksi vuoteen 2030 mennessä:

1) Parlamentaarinen työryhmä ottaa kantaa eduskunnan energia- ja 
ilmastostrategian puitteissa. Määrärahatasoja tarkastellaan tarkis-
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tuspisteissä. Muiden kokonaisuuksien osalta esitykset ovat alusta-
via ja niitä voidaan tarkistaa työryhmän loppuraportin laadinnan 
yhteydessä, kun vaikutusten arviot on saatu viimeisteltyä ja val-
tioneuvoston TEAS (tutkimus, ennakointi, arviointi ja selvitys) 
-hankkeesta, jossa rakennetaan liikenteeseen ja autoiluun liitty-
vien verojen simulointimalli, on saatu tuloksia.

2) Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan laaja keinovalikoi-
ma, joka sisältää tukia, veromuutoksia, sääntelyä ja muita keinoja, 
kuten joukkoliikenteen ja sen infrastruktuurin ja liikenteen palve-
luistumisen edistäminen. Päästövähennystoimet pyritään kohdis-
tamaan tasapuolisesti niin, että vaikutukset elinkeinoelämälle, eri 
alueille ja eri liikkuja- ja tulonsaajaryhmille olisivat kohtuullisia 
ja kohdentuisivat mahdollisimman tasaisesti.

3) Biopolttoaineiden osuus kasvatetaan 30 %:iin, aiempien pää-
tösten mukaisesti. Tavoitetta ja siihen pääsemiseksi tarvittavia 
lisäkeinoja tarkastellaan tarkistuspisteissä. Biopolttoaineiden 
osuuden 30 %:iin kasvattamisen vaikutuksia ympäristölle, kulut-
tajille, elinkeinoelämälle ja kilpailukyvylle tarkastellaan aiem pien 
päätösten mukaisesti. Vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan lain-
säädännön valmistelu aloitetaan, kun EU:n lainsäädännön keskei-
sestä sisällöstä on riittävä varmuus.

4) Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018–2021 energia- ja 
ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi on varattu 25 M€/v 
(yht. 100 M€). Liikenteen osalta rahoitusta suunnataan alu-
eellisesti tasapuolisen lataus- ja jakeluinfran rakentamiseen ja 
taajamalogistiikan sähköistämiseen, kaupunkiseutujen julkisen 
henkilöliikenteen kehittämiseen, täyssähköautojen hankintaan 
ja kaasu- ja flex fuel -autojen konvertointeihin sekä raideliiken-
teen lisäämiseen ja selvitetään mahdollisuus työsuhdeautokannan 
muuttamiseksi mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Tukijärjestel-
mien yksityiskohdat tarkennetaan loppuvuoden 2017 aikana.

5) Edistetään kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamista, 
edistetään vähäpäästöisen 2-pyörästrategian laatimista ja varataan 
niille riittävä rahoitus.
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6) Vähäpäästöisten autojen hankkimista tulee edistää mm. verotuk-
sen keinoin. Polttoaineveron ohjausvaikutuksen täydentämiseksi 
selvitetään, voidaanko ajoneuvoveron päästöohjausta tehostaa 
asteittain maltillisesti. Työmatkakulujen verovähennysoikeuden 
päästöohjausvaikuttavuutta selvitetään. Päästöohjauksen vaikut-
tavuutta parannetaan samanaikaisesti informaatio-ohjauksen 
keinoin. Liikenteen verotuksen tulonjakovaikutuksia voidaan 
erikseen päätettäessä kompensoida esimerkiksi muuta verotusta 
alentamalla tai tulonsiirtoina.

7) Vaikutetaan EU-lainsäädännön valmisteluun siten, että se tukee 
kansallisen liikenteen päästövähennystavoitteen toteutumista. 

8) Kansallista sääntelyä kehitetään mm. selvittämällä päästöporras-
tettujen ruuhkamaksujen käyttöönottoa, uudistamalla julkisen 
sektorin ajoneuvohankintoja koskeva lainsäädäntö sekä jatkamalla 
raskaan liikenteen kuljetusten energiatehokkuuden paranta mista.

9) Maankäyttöä ja liikennejärjestelmää suunnitellaan ja toteutetaan 
ilmastotavoitteiden vaatimalla tavalla valmisteilla olevassa kes-
kipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa esitettyjen linjausten 
mukaisesti.

10) Viestintää tehostamalla kansalaisille tarjotaan tietoa eri liikenne-
muotojen päästö-, kustannus- ja terveysvaikutuksista, mikä auttaa 
ihmisiä tekemään mahdollisimman viisaita valintoja liikenteessä.

11) Tarkastellaan liikenteen päästöjen kehittymistä ja siihen vaikutta-
via asioita tarkistuspisteissä ja tehdään toimenpiteisiin tarvittavat 
muutokset. Ensimmäinen tarkistuspiste on vuosien 2020–2021 
kohdalla. Tarkistuspisteessä tehdään uusimpien tietojen pohjalta 
päivitetyt ennusteet tuleville vuosille liikenteen päästöjen kehityk-
sestä. Samalla arvioidaan vaihtoehtoisten liikkumismuotojen kul-
kutapaosuuden (ml. uudet liikkumispalvelut) sekä sähköautojen 
ja latauspisteiden määrän kehitystä. Tarkistuspisteissä arvioidaan 
uusien toimenpiteiden tarvetta.
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Taulukko. Työryhmän esitys vuosien 2018–2021 julkisen talouden suunni-
telmaan sisältyvän rahoituksen jakautumisesta liikenteen osalta (miljoonaa 
euroa).15 

2018 2019 2020 2021

Tuet lataus- ja jakeluinfran rakentamiseen ja 
taajamalogistiikan sähköistämiseen

 4 4 4 4

Kaupunkiseutujen julkisen henkilöliiken-
teen kehittäminen 
– Tuki suurten kaupunkiseutujen joukko-

liikenteen järjestelmien kehittämiseen 
tavoitteena digitalisaatio ja liikenteen 
palveluistuminen 

– Tuki julkisen liikenteen sähköistämiseen 
(ajoneuvot ja infrastruktuuri)

4 4 4 4

Tuet täyssähköautojen hankintaan sekä 
kaasu- ja flex fuel -autojen konvertointeihin

6 6 6 6

Raideliikenteen osto- ja/tai velvoiteliiken-
teen lisäys osana ihmisten liikkumistottu-
musten muutosta

2 2 2 2

Yhteensä (miljoonaa euroa) 16 16 16 16

Liikenne- ja viestintäministeriö sitoutuu varaamaan viestinnän tehos-
tamiseen ja vaikutusarvioinnin kehittämiseen 1 miljoona euroa vuo-
sittain oman hallinnonalansa budjetin sisältä.

 15 Voimassa olevassa vuosien 2018–2021 julkisen talouden suunnitelmassa on varat-
tu 25 miljoonaa euroa energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi 
(yht. 100 miljoonaa euroa). Rahoituksella edistetään vähäpäästöistä liikennettä, 
kuten sähkö- ja kaasuautoilua, uusiutuvan energian tuotantoa, puurakentamista 
ja strategian tavoitteita edistäviä kokeiluja. Rahoituksen jaosta liikenne- ja vies-
tintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallin-
nonalojen kesken päätetään erikseen. Työryhmä on ottanut työnsä lähtökohdaksi 
hallituksen päätöksen, että 25 miljoonan euron vuosittaisesta rahoituksesta 16 
miljoonaa kohdistuisi liikenteeseen. Parlamentaarisen työryhmän näkemyksen 
mukaan liikenteen osuus tulisi olla tätä suurempi.
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Vihreän eduskuntaryhmän täydentävä lausunto:
Vihreä eduskuntaryhmä hyväksyy parlamentaarisen liikenneverkon 
rahoitusta arvioivan työryhmän väliraportin liikenteen päästövähen-
nyksiin liittyvistä esityksistä. Täydentävänä lausuntona Vihreä edus-
kuntaryhmä toteaa seuraavaa:

Esityksissä korostetaan vaikutusten arviointia ja jatkotarkastelua. 
Yleisesti ottaen Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että jatkoarvioinneis-
sa tulisi erityisesti arvioida, ovatko linjatut toimenpiteet riittävän kun-
nianhimoisia. Jatkotarkasteluissa on varauduttava tarvittaessa myös 
täydentämään esitystä, jos olosuhteet siihen velvoittavat. Esimerkiksi 
autoteollisuuden ja markkinoiden omat ratkaisut, teknologian kehi-
tys, Euroopan unionin päätökset ja ilmastotavoitteiden yleinen toteu-
tumisen aste voivat velvoittaa täydentämään esitystä myöhemmin.

Esityksissä on verotuksen osalta keskitytty ajoneuvoveroon, mutta 
myös polttoaineveron ohjausvaikutusta ja veron suuruutta on perus-
teltua tarkastella tulevaisuudessa.

Biopolttoaineita koskevan esityksen osalta Vihreä eduskuntaryh-
mä painottaa huolellista ympäristövaikutusten arviointia. Tavoitetta 
ei pidä lähteä toteuttamaan ensisijaisesti metsähakkuita kasvatta-
malla, vaan biotalouden jalostusarvoa nostamalla. Luonnon moni-
muotoisuuden ja hiilinielujen turvaaminen on huomioitava, eikä 
biopolttoainetavoitteiden tulisi olla ristiriidassa Euroopan unionin 
ilmastopolitiikan kanssa. Metsähakkuiden kasvattamisen ongelmal-
lisuus on noussut esiin esimerkiksi tutkijoiden arvioissa ja EU-poli-
tiikan valmistelussa. Henkilöliikenteessä riittävät toimet sähköisen ja 
vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi mahdollistavat biopolttoai-
neiden osuuden pysymisen kohtuullisella tasolla. Sähköisen liikenteen 
ja joukkoliikenteen edistämistoimenpiteiden tulisikin olla ensisijaisia, 
ja tämä kannattaa jatkovalmistelussa huomioida.

Ruuhkamaksujen osalta Vihreä eduskuntaryhmä kannustaa siihen, 
että selvitysten jälkeen mahdollistettaisiin myös kokeiluja valituilla 
ruuhkamaksumalleilla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän eriävä mielipide:
Väliraportin mukaisilla uudistuksilla ei edelleenkään paranneta suo-
malaisten autoilijoiden asemaa isossa kokonaiskuvassa, sillä esityksessä 
edelleen vähintäänkin piilevästi mukana olevat polttoaineveron koro-
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tukset nostaisivat epäsuorasti kaikkien tuotteiden hintoja ja heikentäi-
sivät täten lisäksi myös suomalaisen raskaan liikenteen kilpailukykyä. 
Tosiasiallisesti maaseutu ja muut vähäväkiset maamme alueet on jätet-
ty väliraportissa kokonaan huomiotta. Lähes kaikissa tutkimuksissa 
on todettu, että juuri polttoaineverot ja niiden korottaminen kosket-
tavat rajuimmin maaseudun asukkaita. Nämä polttoaineverokorotuk-
set ovat eriävän mielipiteen kärki.

Tämän lisäksi ryhmä haluaa omassa politiikassa olla ryhmänä yhä 
edelleen johdonmukainen – ja tämän johdosta ryhmä suhtautuu kriit-
tisesti myös ruuhkamaksujen käyttöönottoon nyt ja tulevaisuudessa. 
Itse asiassa ruuhkamaksun mahdollinen käyttöönotto tilanteessa, jos-
sa todellisia muita vaihtoehtoja ei ole, heikentää työnteon kannatta-
vuutta sekä lisää tosiasiallista verorasitusta.

Lopuksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää 
huomiota myös erinäisiin käytännön toimenpiteisiin. Tämän johdos-
ta se kuuluttaa valtiovallalta ja etenkin hallitukselta nykyistä aktiivi-
sempaa roolia Euroopan unionin suuntaan, kun kyse on energia- ja 
ilmastopolitiikan sektoreista. Sama koskee myös kansallista energia- ja 
ilmastostrategiaa, jossa ei pidä enää missään tapauksessa tuoda perus-
suomalaisten mielestä kansallisin lisätoimin lisärasitetta alan toimi-
joille. 

Myös ns. latauspisteverkoston ja sen rakentamisen kanssa tulee olla 
jatkossa tarkkana, jottei se aiheuta lisärasitetta siten, että se heijastuu 
kaikille, myös kokonaan autoilemattomille kansalaisille asumiskustan-
nusten nousuna taikka asuntojen hintojen korotuksina. Näin ollen, 
kaikkien kotitalouksien pakottaminen latausinfran rakentamiseen 
ei ole ryhmämme mielestä taloudellisesti eikä muutenkaan järkevä 
ratkaisu. Nyt tällainen mahdollisuus sisältyy yhä edelleen kuiten-
kin väliraporttiin ja sen tuleviin tarkastuspisteisiin tuleville vuosille. 
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9.1 Kansainvälistä vertailua16 

9.1.1 Norja ja Ruotsi

Norjassa sähköautojen hankinnan tukeminen aloitettiin jo 1990-luvul-
la poistamalla sähköautoilta hankinnan yhteydessä perittävä autove-
ro. Norjan tavoitetta autokannan sähköistämiseksi on tuettu sekä 
taloudellisen ohjauksen keinoin että sallimalla sähköautoille liikku-
miseen liittyviä etuja, kuten oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja. 
Merkittävimmät taloudellisen ohjauksen keinot ovat arvonlisäveroon 
ja autoveroon liittyviä vähennyksiä. Ladattavat hybridiautot saavat 
massa- ja tehoperusteisesta autoverosta 26 %:n vähennyksen ja tavan-
omaiset hybridiautot 5 %:n vähennyksen. Täyssähköautot puolestaan 
on kokonaan vapautettu sekä uusista autoista maksettavasta 25 %:n 
arvonlisäverosta että autoverosta. Lisäksi työsuhdekäytössä olevat 

 16 Tämä katsaus perustuu hallituksen esitykseen 156/2017.
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täyssähköautot saavat 50 %:n alennuksen verotusarvosta, sähköau-
tojen leasingtoiminnassa sovelletaan normaalia alempaa arvonlisä-
verokantaa ja sähköautojen hankintaan yrityskäyttöön myönnetään 
rahoitustukea.

Norjassa taloudellisten ja muiden kannusteiden purkaminen pyri-
tään toteuttamaan vuoteen 2025 mennessä. Vapautus tiemaksuista 
sekä oikeus joukkoliikennekaistojen käyttöön purettaneen jo vuonna 
2018.

Ruotsissa tuli kesäkuun 2007 alussa voimaan uusi tuottajavastuu-
seen perustuva laki ajoneuvojen romuttamisesta (Lag om bilskrot-
ningsfonden 2007:162). Autonromutusrahastossa tuolloin olleet 
varat, noin 120 miljoonaa kruunua, päätettiin käyttää romutuskor-
vausten tai -avustusten maksamiseen niin kauan kuin varoja riittää. 
Rahaston varoista Vägverket pystyi maksamaan 4 000 kruunun suu-
ruisen romutuskorvauksen vuoden 1989 mallia vanhempien ajoneu-
vojen omistajille, jotka toivat ajoneuvonsa romutettaviksi. Tarkoitus 
oli saada liikenteestä pois saastuttavat katalysaattorittomat henkilö-
autot sekä alle 3 500 kg:n kokonaispainoiset linja- ja kuorma-autot. 
Lääninhallituksilla oli oikeus myöntää rahastosta avustusta sellaisille 
kunnille, jotka järjestivät romuajoneuvojen keräystä.

Ruotsissa on vuodesta 2012 ollut käytössä hankintatuki vähäpääs-
töisille autoille. Tuen määrä on 20 000 kruunua ladattaville hybrideille 
ja 40 000 kruunua täyssähköautoille. Tämä hankintatuki on määri-
telty erillisenä valtion avustuksena, ja siihen ovat oikeutettuja myös 
yritykset. Yritysten osalta kannuste on 35 % vähäpäästöisen auton ja 
vastaavan bensiini- tai dieselkäyttöisen auton hintaerosta. Vuodesta 
2009 lähtien ovat Ruotsissa erittäin vähäpäästöiset autot saaneet myös 
vapautuksen vuosittaisesta ajoneuvoverosta viiden vuoden ajaksi. 
Tämä vapautus koskee sekä kotitalouksia että yrityksiä auton ostaji-
na, ja vapautuksen kohteina ovat henkilöautojen lisäksi pakettiautot 
ja pienoislinja-autot. Lisäksi työsuhdeautojen verotusarvon määrittä-
misessä sähkö- ja kaasukäyttöiset autot sekä ladattavat hybridit ovat 
vuodesta 2012 lähtien saaneet vähennyksen. Näiden autojen vero-
tusarvon laskennassa käytetään vastaavan bensiini- tai dieselkäyttöisen 
auton uushankinta-arvoa. Lisäksi on voimassa 40 %:n alennus vero-
tusarvosta suhteessa vastaavaan bensiini- tai dieselkäyttöiseen autoon. 
Ruotsissa valmistellaan vuonna 2018 käyttöön otettavaa laajempaa 
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vähäpäästöisten autojen hankintakannusteet korvaavaa verojärjestel-
mää, jossa suuripäästöisistä autoista peritty korkeampi ajoneuvovero 
käytettäisiin vähäpäästöisten autojen hankintakannusteisiin.

9.1.2 Alankomaat, Ranska ja Saksa

Alankomaiden vuonna 2009 toteutetussa romutuspalkkiokokeilussa 
auton ostaja oli ostaessaan uuden auton yli 13-vuotiaan bensiinikäyt-
töisen tai yli yhdeksänvuotiaan dieselkäyttöisen auton tilalle oikeu-
tettu 750–1 750 euron suuruiseen palkkioon. Palkkio ei ollut sidottu 
esimerkiksi uuden auton päästörajoihin. Vähäpäästöisten autojen 
hankintatukia on sovellettu myös työsuhdeautojen verotuksessa. Työ-
suhdeauton verotusarvo on 22 % auton yleisestä jälleenmyyntihin-
nasta, mutta täyssähköauton verotusarvo vastaavasti on 4 %. Lisäksi 
autovero ja vuosittain perittävä ajoneuvovero on porrastettu auton 
päästöjen mukaan; täyssähköautoille autovero on 0 %.

Ranskassa on vuodesta 2008 lähtien ollut käytössä malus ja bonus 
(”keppi ja porkkana”) -verojärjestelmä, jossa uuden auton ensirekis-
teröinnin yhteydessä suuripäästöisen auton ostaja joutuu maksamaan 
haittaveroa (malus) ja vähäpäästöisen auton ostaja saa ostokannus-
teen (bonus). Haittavero vaihtelee auton päästöjen mukaan alle 1 000 
eurosta yli 10 000 euroon. Bonus puolestaan on päästötason mukaan 
joko 1 000 euron tai 6 300 euron suuruinen. Lisäksi Ranskassa on 
käytössä romutuspalkkio, jolla bonusta saavaan uuteen autoon voi 
saada myös lisäbonuksen, mikäli uuden auton hankinnan yhteydes-
sä romuttaa vähintään 15 vuotta vanhan auton. Mikäli romutuksen 
kohteena on vanha dieselauto, voi myös saada lisäromutuspalkkion. 
Näin ostokannustebonus huomioon ottaen täyssähköauton hankin-
taan myönnettävä tuki voi olla jopa 10 000 euroa. Lisäromutuspalk-
kion ehtona on, ettei uudessa autossa ole dieselmoottoria.

Saksassa toteutettiin autojen romutuspalkkiokokeilu ”Cash for 
Clunkers” vuonna 2009. Kokeilussa annettiin uuden auton ostajalle 
2 500 euroa, kun hän toi vähintään yhdeksän vuotta vanhan autonsa 
romutettavaksi. Uuden auton tuli kuulua Euro-4-luokkaan ja olla 
uusi tai enintään 14 kuukauden ikäinen. Ostaja sai lisäksi hyvitys-
tä veroista, jos uusi auto kuului Euro-5/6-luokkaan. Palkkio ei ollut 
sidottu auton CO2

-päästöihin. Tavoitteena oli uudistaa autokantaa ja 
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tarjota piristysruiske taloudelle. Taloudellisten vaikutusten todettiin 
olevan myönteisiä. Kokeilu lisäsi erityisesti pienten tai pienehköjen 
autojen myyntiä, joiden osuus rekisteröinneistä nousi 84 % kokeilun 
aikana. Kokeilun jälkeen näiden autojen myynti kuitenkin taas laski.

Saksassa 1.1.2016–31.12.2020 ensirekisteröitävät täyssähköautot 
on 10 ensimmäisen käyttövuoden aikana vapautettu vuosittain mak-
settavasta ajoneuvoverosta. Ajoneuvovero on porrastettu hiilidioksi-
dipäästöjen määrän mukaan. Myös työsuhdeautojen tuloverotuksessa 
sähköautoja kohdellaan käyttämällä poikkeavaa laskentatapaa, jonka 
tarkoituksena on kompensoida sähköautojen kalliimmasta hankinta-
hinnasta johtuvaa korkeampaa verotusarvoa.

Huhtikuussa 2016 Saksassa hyväksyttiin sähköautoilua edistävä 
ohjelma. Ohjelman budjetiksi määritettiin miljardi euroa, josta 600 
miljoonaa kohdennettiin hankintatukeen, 300 miljoonaa latausver-
kon rakentamisen tukemiseen ja 100 miljoonaa sähköautojen han-
kintaan valtiolle. Hankintatuen kustannukset jakaantuvat valtion ja  
autonvalmistajien kesken. Täyssähköauton hankintatuen summa on  
4 000 euroa ja sähköhybridiauton 3 000 euroa. Luksusautot, kuten 
Tesla Model S ja BMW i8, rajattiin pois tuen piiristä määrittämällä  
autoille, joiden hankintaan saa hankintatukea, 60 000 euron maksimi-
hinta. Lisäksi ostajan tulee pitää sähköautoa omistuksessaan vähintään 
yhdeksän kuukauden ajan hankinnan jälkeen. Samat hinnat pätevät 
myös sähköauton hankintaan leasingsopimuksella.

9.2 Aikaisempi tilanne Suomessa

9.2.1 Romutuspalkkio

Suomessa on ollut käytössä romutuspalkkiokokeilu vuonna 2015. 
Romutuspalkkion ehdoista säädettiin määräaikaisella lailla ajoneu-
vojen romutuspalkkiokokeilusta (1212/2014). Tavoitteena oli uudis-
taa Suomen muuhun Eurooppaan verraten iäkästä autokantaa, jotta 
liikenteessä olevat autot olisivat ympäristöystävällisempiä ja turval-
lisempia. Romutuspalkkion saamisen ehtona oli, että uusi auto oli 
vähäpäästöinen ja romutettavaksi vietävä auto oli vähintään 10 vuotta 
vanha. Romutuspalkkion uuden henkilö- tai matkailuauton hankin-
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taa varten sai, jos viralliseen vastaanottopisteeseen vei romutettavaksi 
oman, yli 10 vuotta vanhan auton ja osti tilalle enintään 120 g/km 
hiilidioksidia päästävän auton. Romutuspalkkiokokeiluun myönnet-
tiin ensin kolme miljoonaa euroa. Sen tultua käytetyksi valtio myönsi 
viiden miljoonan euron lisärahoituksen, joka sekin käytettiin loppuun 
jo marraskuun 2015 aikana.

Kokeilun aikana romutettiin 17 % enemmän henkilöautoja kuin 
vastaavaan aikaan edellisvuonna. Koko vuonna henkilöautojen romu-
tusmäärä oli 7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Romutuspalkkio-
kokeilussa romutettujen autojen keski-ikä oli 18,6 vuotta, joka oli 
noin 2,5 vuotta alempi kuin samaan aikaan romutettujen muiden 
henkilöautojen keski-ikä. Noin 70 % kokeilun aikana romutetuis-
ta autoista oli liikennekäytössä. Niiden keskimääräinen ajosuorite 
edellisenä vuonna oli 12 800 km. Romutetuista autoista noin 80 % 
oli romutuspalkkion hyödyntäjän tai hänen perhe- tai ystäväpiirinsä 
omistuksessa ennen kokeilun alkua. Kyselytutkimuksen perusteella 
ilman kokeilua olisi romutukseen päätynyt vain 10 % romutetuista 
autoista. Romutuspalkkiolla hankittujen uusien autojen hiilidioksi-
dipäästöt olivat 107,3 g/km, kun taas kaikilla uusilla samaan aikaan 
rekisteröidyillä autoilla ne olivat keskimäärin 122 g/km. Romutus-
palkkion kannustamana hankittiin selvästi keskimääräistä enemmän 
pienikokoisia autoja.

Ajoneuvon romutusta EU:ssa koskee romuajoneuvodirektiivi 
(2000/53/EY), joka perustuu tuottajavastuuseen. Tuottajavastuu-
seen kuuluvat romuajoneuvojen vastaanotto ja kierrätysjärjestelmän 
luominen ja ylläpitäminen sekä kierrätys- ja hyödynnettävyystavoit-
teiden saavuttaminen. Omistajalla on oikeus päästä kustannuksitta 
eroon romuajoneuvostaan. Kyseinen direktiivi on Suomessa pantu 
täytäntöön jätelain muuttamisesta annetulla lailla (452/2004) ja 
romuajoneuvoista annetulla valtioneuvoston asetuksella (581/2004). 
Henkilö- ja pakettiautojen maahantuojat vastaavat romuajoneuvojen 
kierrätyksen, esikäsittelyn, hyödyntämisen ja muun jätehuollon jär-
jestämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Romuajoneuvon 
viimeisellä haltijalla on velvollisuus toimittaa romuajoneuvo tuotta-
javastuun piiriin kuuluvan järjestelmän kerääjälle tai esikäsittelijälle.
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9.2.2 Sähköautojen hankintatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt yritysten sähköauto- ja 
latauslaitehankintoihin energiainvestointitukea, jonka tarkoitukse-
na oli vauhdittaa sähköistä liikennettä. Rahoitusta ohjattiin viiden 
vuoden aikana sähköautojen ja latauslaitteiden energiatukeen. Yrityk-
sille maksettu tuki oli noin 30 % sähköautojen leasingmaksun pää-
omaosuudesta ja 35 % latausjärjestelmäinvestoinneista. Tukiohjelma 
on edistänyt sähköisen liikenteen ja siihen liittyvän liiketoiminnan 
käynnistymistä ja kehittymistä Suomessa. Vuoden 2015 lopussa lii-
kenteeseen oli rekisteröity yhteensä runsaat 1 500 sähköautoa, joista 
kolmannes oli saanut energiatukea. Energiatukea myönnettiin aino-
astaan yrityksille, ei yksityisille henkilöille.

Vuoden 2017 kaikista sähköhenkilöautojen ensirekisteröinneistä 
puolet on Teslan Model S- ja Model X -malleja, joiden lähtöhinnat 
ovat varustelusta riippuen noin 100 000 euroa. Keskikokoisten auto-
jen kokoluokassa noin 40 000 euroa maksavat Nissan Leaf, Hyundai 
Ioniq, BMW I3 ja VW Golf ovat noin 40 % myynnistä. Pikkuautoissa 
sähköautojen ja polttomoottorien suhteellinen hintaero on huomat-
tavin: sähköautot maksavat noin 30 000 euroa. Tässä kokoluokassa 
meillä on Renault Zoe. Kaikista sähköautoista noin 40 % myydään 
yksityishenkilöille, loput 60 % yrityskäyttöön. Yksityisten henkilöi-
den osuus on 0,5–2 %:n luokkaa kaikista pitkäaikaisvuokrauksista. 
Tarjonta markkinoilla on kuitenkin merkittävästi kasvanut viimeisen 
kahden vuoden aikana.

Liikenteen verotus on ollut sähköautojen osalta edullinen verrattu-
na perinteisiä polttoaineita käyttävien autojen verotukseen.

9.2.3 Henkilöautojen kaasu- ja 
etanolikäyttöisiksi muuntaminen

Henkilöautojen konvertointia kaasukäyttöiseksi ei ole meillä aikai-
semmin tuettu valtion varoista, ja kaasukäyttöiseksi muuntaminen 
onkin ollut harvinaista. Vuonna 2014 konvertoitiin kaasukäyttöiseksi 
54 bensiiniautoa. Vuonna 2015 määrä oli 29, ja vuonna 2016 se oli 
25. Trafin muutoskatsastustietojen mukaan etanolikonversioita on 
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muutoskatsastettu 23 vuonna 2015 ja 243 vuonna 2017. Jälkiasen-
nussarjoja on kuitenkin myyty vuosittain noin 500. Erot myytyjen 
jälkiasennussarjojen arvioidussa määrässä ja muutoskatsastusten mää-
rässä johtuivat siitä, että kaikkia autoja ei ole esitetty muutoskatsas-
tukseen niin kuin lainsäädännössä edellytetään tehtäväksi.

Muutettaessa ajoneuvon moottoria siten, että käyttövoimaksi 
tulee maakaasu, tulee kaasulaitteiston asennus tarkastaa vaarallis-
ten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun 
lain (390/2005) 6 luvussa tarkoitetulla tavalla. Maakaasulaitteiston 
asennuksessa tulee käyttää E-säännön 110 vaatimuksia vastaavia 
komponentteja. Katsastaja voi tarkastaa komponentit niissä olevista 
hyväksyntämerkinnöistä tai komponenttivalmistajan toimittamista 
todistuksista.

Maakaasumuutoksen päästöt voidaan todeta muutossarjan valmis-
tajan antamasta todistuksesta. Kaasumuutoksille on E-sääntö 115, 
jossa säädetään komponenteista, kaasusäiliöiden ja linjojen turval-
lisesta sijoittamisesta sekä päästöistä muutosten jälkeen. Päästövaa-
timusten katsotaan täyttyvän, jos muutossarja on tarkoitettu siihen 
autoon, johon se on asennettu, ja jos se vastaa E-115-vaatimuksia. 
Muutos näkyy auton rekisteritiedoissa muutoskatsastuksessa tehdyn 
muuttuneen käyttövoiman merkinnän perusteella.

Vastaavia turvallisuusvaatimuksia ei ole voimassa henkilöauton 
etanolikäyttöiseksi muuntamisen suhteen. E-85-muutossarjan asen-
taminen ei ole luvanvaraista, ja sen voi suorittaa myös itse. Ennen 
vuotta 2007 käyttöön otettujen autojen kohdalla päästövaatimusten 
katsotaan täyttyvän, jos auto läpäisee määräaikaiskatsastuksessa suo-
ritettavan päästömittauksen. Muutoksesta tehdään vakiomuotoinen 
erikoisehto auton rekisteritietoihin muutoskatsastuksessa.
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9.3 Uuden lain säätäminen 
vuodenvaihteessa 2017/2018

9.3.1 Hallituksen esitys

Hallitus antoi 26.11.2017 eduskunnalle esityksen laiksi henkilöauto-
jen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankinta-
tuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen 
tuesta (HE 156/2017).

Esityksen mukaan valtio maksaisi romutuspalkkiota ajoneuvon 
käyttövoimasta riippuen 2 000 tai 1 000 euroa kustakin laissa säädet-
tävät edellytykset täyttävästä autosta. Edellytyksenä olisi, että uuden 
vähäpäästöisen henkilöauton ostaja vie samalla vähintään 10 vuotta 
vanhan omistuksessaan olevan auton romutettavaksi lailliseen kierrä-
tyspisteeseen.

Sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatukea maksettaisiin 
2 000 euroa vuosina 2018–2021 kustakin laissa säädettävät edelly-
tykset täyttävästä autosta. Edellytyksenä olisi, että ostettavan tai pit-
käaikaisvuokrattavan henkilöauton hankintahinta olisi korkeintaan 
50 000 euroa ja käyttövoimana olisi ainoastaan sähkö.

Muuntotukea myönnettäisiin 1 000 euroa henkilöauton muutta-
miseksi kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa henkilöauton muuttamiseksi 
etanolikäyttöiseksi.

Romutuspalkkion tavoitteena on edistää autokannan uudistumis-
ta ja samalla vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä parantaa 
liikenneturvallisuutta. Uusille myytäville henkilöautoille asetettu 
CO

2
-raja-arvo olisi enintään 110g/km. Romutuspalkkioon sisältyvä 

valtionavustus toteutettaisiin ostettavan auton kauppahinnan alen-
nuksena. Autovero maksetaan normaalisti. Lisäksi autoala osallistuu 
vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen.

Sähköautojen hankintatuen tavoitteena on edistää liikenteen säh-
köistymistä ja samalla vähentää liikenteen päästöjä. Vuosina 2018–
2021 tuen avulla arvioidaan saatavan liikenteeseen yhteensä 1 875 
uutta täyssähköautoa. Hankintatukeen sisältyvä valtionavustus toteu-
tetaan ostettavan sähköauton kauppahinnan alennuksena tai alen-
nuksena pitkäaikaisvuokratun sähköauton kuukausimaksuista. Myös 
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hyvityksen kohteena olevista autoista maksetaan normaalisti auto- 
vero.

Muunnostuen avulla pyritään kehittämään maamme henkilöajo-
neuvokantaa siten, että entistä useampi auto voi hyödyntää vaihto-
ehtoisia käyttövoimia. Lisäksi tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan 
kuluttajien käyttäytymiseen tavalla, joka nopeuttaa siirtymistä vähä-
päästöiseen liikenteeseen.

Hallituksen esityksessä katsottiin, että tässä laissa ei säädetä yksilön 
oikeuksien rajoittamisesta tai yksilöitä koskevista velvollisuuksista ja 
että menettely on tasapuolinen ja yhdenvertainen eikä se ole syrjivä 
maahantuojia, auton ostajia eikä auton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi 
konvertoivia kohtaan. Lailla ei myöskään säädetä markkinoilletulon 
esteitä taikka rajoiteta autojen maahantuontia tai jälleenmyyntiä, eikä 
siihen sisälly muitakaan perustuslain kannalta huomionarvoisia sään-
nöksiä.

9.3.2 Vaikutukset hallituksen esityksen mukaan

9.3.2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Valtiontaloudelliset vaikutukset muodostuvat romutuspalkkioon 
varattavasta kahdeksan miljoonan euron valtionosuudesta sekä han-
kinta- ja muuntotukiin varattavasta 24 miljoonan euron valtion-
osuudesta. Arvion mukaan hankintatukea ei kuitenkaan kuluisi 
tukikauden aikana enempää kuin 3,75 miljoonaa euroa ja muunto-
tukea neljä miljoona euroa.

Sähköautotuen käyttöönotolla myytäisiin yhteensä 1 875 uutta 
täyssähköautoa vuosina 2018–2021. Tuen suuruudella ja asetetul-
la hintakatolla on suora vaikutus myytyjen sähköautojen määrään. 
Arvion mukaan uusia hankintatuen mukaisia sähköautoja myytäisiin 
vuosittain seuraavasti:

Vuosi 2018: 173 kpl, tuki 2 000 €/auto (tuen määrä yht. 346 000 €)
Vuosi 2019: 299 kpl, tuki 2 000 €/auto (tuen määrä yht. 598 000 €)
Vuosi 2020: 515 kpl, tuki 2 000 €/auto (tuen määrä yht. 1,03 milj. €)
Vuosi 2021: 888 kpl, tuki 2 000 €/auto (tuen määrä yht. 1,78 milj. €)
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Valtiontuilla on lisäksi vaikutuksia verokertymään. Valtiontukien 
myötä uusien autojen hankinta voimistuu verrattuna normaalitilan-
teeseen, mikä lisää autoverotuottoja. Toisaalta uudet myytävät autot 
ovat joko päästöttömiä sähköautoja tai vähäpäästöisiä autoja, mikä 
vähentää ajoneuvoveron ja polttoaineveron kertymää. Vähentymä ei 
kohdistu ainoastaan hankintavuoteen vaan myös sitä seuraaviin vuo-
siin niin kauan kuin tällä tuella hankitut autot ovat liikennekäytössä. 
Uudistus lisäisi Trafin hallinnollisia kustannuksia jossain määrin.

Valtiovarainministeriö arvioi hallituksen esityksen luonnoksen 
perusteella romutuspalkkion vaikutuksen autoverotuottoon. Ministe-
riö arvioi vaikutuksen olevan noin -9 miljoonan euron ja +5 miljoonan 
euron välillä. Lisäksi se katsoi, että romutuspalkkiojärjestelmä vähen-
tää ajoneuvo- ja polttoaineveron tuottoa, koska uudet romutuspalk-
kiojärjestelmän takia ostettavat autot ovat vähäpäästöisempiä ja täten 
vähemmän veroa kerryttäviä. Tämän ajoneuvo- ja polttoaineveron 
tuottoon kohdistuvan vaikutuksen ministeriö arvioi olevan yhteensä 
noin miljoona euroa. Näin romutuspalkkion kokonaisvaikutuksen 
vuoden 2018 verotuottoihin ministeriö arvioi olevan -10 miljoonan 
euron ja +4 miljoonan euron välillä. Koska romutuspalkkiojärjestelmä 
on väliaikainen, ministeriö katsoo myös, että kuluttajat herkästi siirtä-
vät auton hankintaa voidakseen hyödyntää romutuspalkkiota. Lisäksi 
ministeriö huomautti siitä, että romutuspalkkiotuen voidaan arvioida 
kohdentuvan pitkälti sellaisille autonostajille, jotka olisivat muutoin-
kin ostaneet auton romutuspalkkiojärjestelmän aikana tai lähellä sitä.

9.3.2.2 Ympäristövaikutukset

Romutuspalkkiolla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia ympäris-
tön kannalta. Romutuspalkkion myötä arvioidaan myytävän 7 400 
uutta henkilöautoa. Niistä 3 300 on sellaisia autoja, joita ei olisi 
ostettu ilman romutuspalkkiota vaan joiden sijasta liikennöitäisiin 
vanhoilla, suuripäästöisillä autoilla. Myytävistä autoista noin 30 % 
olisi vähäpäästöisempiä kuin muutoin ostettaisiin, koska hankitta-
valle autolle on CO

2
-raja-arvo, joka ohjaa hankkimaan vähäpäästöi-

semmän auton. Uuden auton 110 g/km -päästörajassa on huomioitu 
edellisessä romutuspalkkiokokeilussa myytyjen autojen CO

2
-päästöt 

sekä EU:n autonvalmistajiin vuodelle 2020 kohdistuva päästöraja-
arvo 95 g/km.
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Henkilöautoliikenteen vuosittaiset CO
2
-päästöt olivat vuonna 

2015 yhteensä 5 949 540 tonnia, ja kaikki tieliikenteen CO
2
-päästöt 

olivat yhteensä 10 293 461 tonnia. Romutuspalkkion vaikutus on 
siten noin -0,09 % henkilöautoliikenteen vuosittaisiin CO

2
-päästöi-

hin ja noin -0,05 % koko tieliikenteen vuosittaisiin CO
2
-päästöihin.

Sähköautojen hankintatuen myötä arvioidaan vuosina 2018–2021 
myytävän yhteensä 1 875 uutta täyssähköautoa. Hankintatuen suu-
ruudella ja asetetulla hintakatolla on suora vaikutus myytyjen auto-
jen määrään sekä mahdolliseen myönteiseen ympäristövaikutukseen. 
Täyssähköauto on liikenteen päästöjä laskettaessa laskennallisesti 
CO

2
-päästötön. Arvion mukaan hankintatuen vaikutus liikenteen 

päästöihin on vähäinen. Hankintatuella kuitenkin edesautetaan säh-
köisen liikenteen markkinan murrosta siten, että sähköautot yleistyvät 
katukuvassa ja latausinfran kysyntä kasvaa. Hankintatuella arvioidaan 
olevan positiivista vaikutusta energia- ja ilmastostrategian ja keski-
pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman päästövähennystoi-
menpiteiden osalta. Nämä seikat liittyvät liikenteen sähköistymisen 
edistämiseen.

Kaasumuunnosten myötä pyritään edistämään maamme henkilö-
ajoneuvokannan uudistumista siten, että entistä useampi auto voisi 
hyödyntää vaihtoehtoisia käyttövoimia. Päästövähennystoimenpitee-
nä muuntotuella on vähäinen merkitys. Lisäksi muuntotuki saattaa 
lopulta omalta osaltaan hidastaa autokantamme uudistumista. Voi-
daan arvioida, että tuen avulla konversioita tehtäisiin 5–10-vuotiai-
siin tai sitä vanhempiin autoihin, ja näistä erityisesti suurikokoisiin 
automalleihin, jotka myös kuluttavat enemmän polttoainetta kuin 
keskivertoautot. Jälkimmäiseen ryhmään saattavat kuulua esimer-
kiksi pick up -malliset autot ja maastoautot, joissa on myös hyvin 
tilaa kaasusäiliöille. Alle viisivuotiaisiin autoihin ei luultavasti teh-
täisi muunnoksia, koska muutoksen myötä auton takuut raukeavat. 
Yhteensä tukikauden aikana arvioidaan kaasukonversioita tehtävän 
250. Vanhojen autojen muunnoksiin liittyy myös turvallisuusriski, 
koska kaasu on auton säiliössä 300 barin paineessa. Turvallisuuden 
ja myös päästöjen kannalta riskiä pystytään pienentämään varmista-
malla, että jälkiasennuslaitteet täyttävät kaikki EU:n turvallisuus- ja 
ympäristövaatimukset.
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Henkilöautojen muuntamisen etanolikäyttöiseksi arvioidaan lisään-
tyvän tuen myötä. Neljän vuoden aikana arvioidaan etanolimuunnos-
ten määräksi noin 4 000 kappaletta. Näiden muunnosten myönteinen 
ympäristövaikutus perustuu siihen, että etanolin palamislämpötila on 
alhaisempi kuin bensiinin ja etanolin NOx-päästöt ovat vähäisemmät 
kuin bensiinin. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan polttomootto-
rillisen ajoneuvon hiukkaspäästöt E85-polttoainetta käytettäessä las-
kevat peräti 65 tilavuusprosenttia. Toisaalta etanolin poltosta syntyy 
aldehydejä ja palamattomia hiilivetyjä. Lisäksi korkeaseosetanolia 
käyttävän auton päästöt ovat riippuvaisia ulkoilman lämpötilasta. 
Etenkin CO- ja HC-päästöt voivat kylmällä ilmalla nousta kym-
menkertaisiksi lämpimiin olosuhteisiin verrattuna. Korkeaseoseta-
nolin sisältämän hapen ja matalamman energiasisällön vuoksi tätä 
polttoainetta joudutaan annostelemaan tilanteesta riippuen 28–40 % 
bensiiniä runsaammin. Etanolin hiilidioksidin muodostuminen täy-
dellisessä palamisprosessissa on kuitenkin bensiiniin verrattaessa 
hieman vähäisempää. Etanolin etuna on, että korkeaseosetanolista 
syntyvät CO

2
-päästöt voidaan jakaa fossiilisen ja uusiutuvan hiilen 

päästöihin. Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä syntyy korkeaseosetanolin 
bensiinikomponentista, jonka osuus vaihtelee 15–30 % kesä- ja tal-
vilaadusta riippuen. Uusiutuvan hiilen CO

2
-päästöjä syntyy keski-

määrin 70 % tuotetusta hiilidioksidin kokonaismäärästä. Uusiutuvan 
hiilen tuottamien CO

2
-päästöjen etuna on hiilidioksidin luonnollisen 

kiertokulun säilyminen, joka pienentää fossiilisia kasvihuonekaasu-
päästöjä. Näin mm. etanolin tuotantotavasta ja bensiinikomponentin 
osuudesta riippuen konvertoitujen autojen päästöt voivat enimmil-
lään laskea CO

2
-päästöjä jopa 70 %.

Etanolimuunnoksiin liittyy myös turvallisuusriski. Esimerkiksi 
eurooppalaisten autonvalmistajien organisaatio ACEA on kiinnit-
tänyt huomiota syttymis- ja räjähdysvaaraan lisääntymiseen. Lisäk-
si muunnetuissa autoissa voi ilmetä teknisiä ongelmia, koska näitä 
autoja ei ole alun perin suunniteltu korkeaseosetanolilla toimiviksi. 

9.3.2.3 Yritysvaikutukset

Romutuspalkkio lisää uusien myytyjen henkilöautojen määrää, ja 
vaikutukset ovat siten autoalalle positiivisia. Palkkio vaikuttaa myön-
teisesti myös kierrätysalaan.
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Sähköautojen hankintatuki lisää yksityishenkilöiden hankki mien 
täyssähköautojen määrää. Todennäköisesti uusien sähköautojen 
myyntihinnat tulevat jonkin verran laskemaan ja valikoima tulee 
paranemaan hankintatukimallin toteuttamisen aikana, joten autojen 
kysyntä saattaa olla arvioitua suurempi loppua kohden. Käyttämättä 
jääneet tuet siirtyvät käytettäväksi seuraaville vuosille.

Sähköautomarkkinoiden kehitys kokonaisuudessaan kuvattuna 
erilaisilla kasvuvauhdeilla arvioidaan seuraavaksi:

Vuosi 20 % 30 % 50 % 70 %

2017 500 500 500 500

2018 600 650 750 850

2019 720 845 1 125 1 445

2020 864 1 099 1 688 2 457

2021 1 037 1 428 2 531 4 176

Trafin arvion mukaan 50 %:n kehitystä voidaan pitää realistisena kas-
vuvauhtina. Yksityisten ostamat ja pitkäaikaisvuokratut sähköautot 
muodostavat esitetyistä luvuista 40 %. Nykyisin yksityisten henki-
löiden pitkäaikaisvuokraamien autojen osuus on 0,5–2 %:n luokkaa 
kaikista pitkäaikaisvuokratuista autoista. Tarjonta markkinoilla on 
kuitenkin kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana, 
eikä omistaminen ole enää itseisarvo.

Yli 50 000 euroa maksavien sähköautojen ensirekisteröintien suhde 
kaikkien sähköautojen ensirekisteröinteihin on ollut vuosittain noin 
50–60 %, ja tämän suhteen voidaan olettaa säilyvän lyhyellä aikavä-
lillä samankaltaisena. Tukikauden alkuvuosina ei ole vielä merkittä-
vää kasvua markkinoilla olevien mallien määrässä ja vaihtoehtojen 
saatavuudessa. Arvion mukaan noin 50 % sähköautojen myynnistä 
sijoittuu kampanjan ulkopuolelle.

Hankintatuen arvioidaan lisäävän yksityisten henkilöiden hank-
kimien sähköautojen määrää 15 %. Kokonaisuudessaan arvioidaan 
nykymarkkinatilanteen valossa tuen avulla myytyjen tai pitkäaikais-
vuokrattujen autojen määräksi 173 vuonna 2018, 299 vuonna 2019, 
515 vuonna 2020 ja 888 vuonna 2021. Tukikauden viimeisten vuo-
sien vaikutuksen arviointiin liittyy monia epävarmuuksia tarjolla ole-
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vien mallien ja näiden hintojen suhteen. Myös latausinfran kehitys ja 
kuluttajien yleinen asenne vaikuttavat sähköautojen yleistymiseen ja 
tuen vaikuttavuuteen. Yksityisten henkilöiden pitkäaikaisvuokrauk-
sen osalta tuen suosiota voi kasvattaa myös se, että näin yhä useampi 
pystyy saamaan käyttöönsä sähköauton, jota ei olisi ehkä muutoin 
uskallusta tai varaa hankkia. Näin pitkäaikaisvuokraukseen myönnet-
tävä tuki auttaa tuomaan ihmisiä lähemmäs uutta sähköautotekno-
logiaa.

Määräaikaisella sähköautojen hankintatuella ei arvioida olevan 
merkittäviä kilpailua vääristäviä vaikutuksia perinteisten polttomoot-
toriautojen suhteen, kun otetaan huomioon sähkökäyttöisten henki-
löautojen kallis hankintahinta polttoainekäyttöisiin verrokkiautoihin 
nähden.

Muuntotuen käyttöönotolla arvioidaan olevan vähäisiä yritysvai-
kutuksia.

9.3.3 Lausuntoja

9.3.3.1 Yleinen vastaanotto

Hallituksen esitysluonnoksesta annettiin noin 30 lausuntoa. Esitystä 
ja siihen liittyviä tukimekanismeja pidettiin yleensä tarkoituksenmu-
kaisina, ja muutoksia esitettiin lähinnä tuen tasoon ja yksityiskohtiin.

Täyssähköauton hankintatuen kasvattamista esittivät Teknologia-
teollisuus ry, Sähköteknisen kaupan liitto, Palta ry, OP Ryhmä, Tes-
la, Energiateollisuus ry, Ensto Oy, Autotuojat ja -teollisuus ry, AKL 
ja Suomen Autokierrätys Oy. Liikenteen palveluistamisen tukemista 
korostivat Palta ry, OP Ryhmä ja Uber Finland Oy.

Romutuspalkkiolla ostettavan uuden auton päästörajaan kiinnitet-
tiin huomiota hyvin monissa lausunnoissa. Päästörajan alentamista 
vaativat ympäristöministeriö, Sähköteknisen kaupan liitto, Liikenne-
virta Oy, Kuluttajaliitto, Ensto Oy, Energiateollisuus ry ja Bioenergia 
ry. Neste Oyj sen sijaan kannatti päästörajan nostamista. 

Mahdollisuutta ulottaa romutuspalkkio myös vähän käytetyn 
auton ostoon esittivät Denkku Automobile Oy, Suomen Biokaasu-
yhdistys sekä Tapio Anttonen ja Juho Liimatainen. Teknologianeut-
raaliutta ja vahvempia toimenpiteitä kaasuautoilun edistämiseksi 
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esittivät Öljy- ja biopolttoaineala ry, Suomen Kaasuyhdistys, Suomen 
Biokaasuyhdistys, Neste Oyj, MTK ry ja Gasum Oy.

Usean lausunnonantajan mielestä sähköauton hankintatuen tulisi 
olla käytettävissä myös silloin, kun auto on ensirekisteröity Suomen 
ulkopuolella mutta se hankinnan jälkeen rekisteröidään ensimmäistä 
kertaa Suomeen. Tätä esittivät Teknologiateollisuus ry, Sähköteknisen 
kaupan liitto, Ensto Oy ja Liikennevirta Oy. Julkista liikennettä tuke-
via toimenpiteitä, esimerkiksi romutuspalkkiona 2 000 euron edestä 
krediittejä julkisen liikenteen käyttöön, esittivät Uber Finland Oy 
sekä Jarmo Kalanti. 

Autotuojat ja -teollisuus ry, Autoalan Keskusliitto ja Suomen Auto-
kierrätys kiinnittivät muun ohella huomiota romutettavan auton lii-
kennekäytössäoloa koskevaan vaatimukseen. Liikennekäytössäolon 
edellytys on ymmärrettävää, sillä poistamalla autokannasta erityisesti 
vielä aktiivisessa liikennekäytössä olevia autoja palkkiosta saadaan 
mahdollisimman suuri hyöty päästöjen vähentämisen ja autokannan 
nuorentamisen kannalta. Romutettava auto on saattanut olla edellisen 
kalenterivuoden aikana hetkellisesti pois liikennekäytöstä esimerkiksi 
sen takia, että sillä ei ole kausiluonteisesti ajettu tai että se on ollut 
autoliikkeen myyntivarastossa taikka että se on jäänyt katsastuksessa 
hylkäämisen takia odottamaan korjaustoimia ja on sen takia väliaikai-
sesti poistettu liikennekäytöstä.

Voimakkainta kritiikkiä esitys sai Pyöräliitto ry:ltä, Suomen Luon-
nonsuojeluliitolta, Bioenergia ry:ltä ja valtiovarainministeriöltä, joi-
den lausuntojen pääkohdat perusteluineen ovat seuraavana.

9.3.3.2 Pyöräliitto

Missä romutuspalkkiota on myönnetty, se on todettu tehottomaksi ja kal-
liiksi päästövähennystoimenpiteeksi. Romutuspalkkioon käytettävät eurot 
vaikuttaisivat paljon tehokkaammin vaikkapa pyöräilyn, kävelyn ja joukko-
liikenteen edistämisessä tai sähköajoneuvojen ostotukina. Uudella autolla – 
oli se vähäpäästöinen tai ei – ajetaan huomattavasti enemmän kuin vanhalla. 
Onkin kyseenalaista, seuraako romutuspalkkiosta päästövähennyksiä. 

Palkkion käyttötarkoitusta tulisi laajentaa koskemaan sähköavusteisia pol-
kupyöriä. Sähköavusteinen pyörä on päästötön, energiatehokas, turvallinen, 
kuntoa kohottava ja nopea ajoneuvo. Valtaosa romutuspalkkiokokeilussa 
hankituista autoista oli pieniä kaupunkiautoja. Erityisesti sähköavusteinen 
tavarapyörä on erinomainen arjen helpottaja pienen kakkosauton sijaan. 
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Sähköavusteisten tavarapyörien yleistymisen iso este on hinta: 3 000–5 000 
euroa polkupyörästä tuntuu paljolta. Moni ei kuitenkaan hahmota, että säh-
köavusteinen tavarapyörä korvaa nimenomaan auton eikä perinteistä pol-
kupyörää. Romutuspalkkion myötä tämä yhteys selkeytyisi: romuta auto ja 
vaihda se sähköavusteiseen pyörään. Kokemusten vähyyskin rajoittaa pyörien 
yleistymistä: kun ei ole tuttavaa, jolta kysellä kokemuksia sähköavusteista 
pyörästä, hankintapäätöstä hankala tehdä. Monesta kaupungista puuttuu 
vielä sähköavusteisia tavarapyöriä myyvä yritys, ja näin ison hankinnan teke-
minen verkkokaupasta on haastavaa. Palkkio houkuttelisi pyöräkauppiaita 
hankkimaan erityisesti arkeen sopivia sähköpyöriä.

Romutuspalkkiossa pitää tarjota kansalaisille mahdollisuus vaihtaa lii-
kennemuodoksi sähköavusteinen polkupyörä, johon voi helposti yhdistää 
joukkoliikennettä, auton vuokrausta ja erilaisia uusia liikkumispalveluja. 
Kansanterveys- ja liikenneturvallisuustekijöiden vuoksi tuki olisi rajattava 
sähköavusteisiin polkupyöriin. 

Pyöräliitto ehdottaa, että romutuspalkkiosta saisi 1 000 euron ostotuen 
sähköavusteisen pyörän ostoon. Tuki olisi enintään 50 % pyörän ostohinnas-
ta. Tukea saisi käyttää ainoastaan sähköavusteisiin polkupyöriin sekä niihin 
kytkettäviin peräkärryihin, jotka ostetaan sähköpyörän kanssa. Peräkärryjen 
myötä tavalliset sähköavusteiset pyörät ja sähköavusteiset tavarapyörät olisi-
vat tasavertaisessa asemassa. Kuluttajan tulisi saada pyörästä alennus romu-
tustodistusta vastaan suoraan pyörän jälleenmyyjältä. Jälleenmyyjä hakisi 
sitten tuen Trafilta. 

Jos romutuspalkkiota varataan yhteensä 8 miljoonaa euroa, voisi 8 000 
romuttajasta kenties 100–2 000 päätyä valitsemaan uuden auton sijaan säh-
köavusteisen polkupyörän. Tuen suosio riippuu paljon myös viestinnästä.

Liikenneturvallisuuteen muutama tuhat sähköpyörää ei vaikuttaisi, mut-
ta 100–2 000 liikenteestä kokonaan poistuvaa autoa jo tuntuisi. Vakavien 
liikenneonnettomuuksien toisena osapuolena on yleensä moottoriajoneuvo.

Ilmastopäästöjen näkökulmasta saataisiin autoja poistettua liikenteestä ja 
vaihdettua pyöriin. Sähköavusteisten polkupyörien maksimiteho on 250 W 
– samaa luokkaa kuin sähkövatkaimella. Näiden pyörien sähkönkulutus on 
siis varsin pieni, eikä niiden määrän kasvu lisää merkittävästi sähkönkulutus-
ta. Polttomoottoriautojen vaihtuminen sähköavusteisiin pyöriin saattaa jopa 
vähentää kuluttajan sähkönkulutusta, sillä autojen lohkolämmittimet ovat 
yleensä teholtaan 500 watin luokkaa, ja niitä saatetaan pitää päällä pitkiäkin 
aikoja.

Kansanterveyden näkökulmasta tällaisella ostotuella olisi suuret vaiku-
tukset. Valtaosa suomalaisista liikkuu liian vähän. Sähköavusteinen pyörä 
houkuttelee liikkumaan useammin ja pidempiä aikoja kuin tavallinen pyö-
rä, joten sen antamat terveyshyödyt ovat samalla tasolla tavallisen pyörän 
antaman hyödyn kanssa. Valtaosa ihmisistä saisi riittävän määrän kestä-
vyysliikuntaa kulkemalla työmatkat sähköavusteisella polkupyörällä. Vähä-
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päästöisessä uudessa autossa taas terveyshaitat ovat samat kuin vanhassakin: 
liikuntaa ei tule ollenkaan.

Pienhiukkaspäästöt tappavat Suomessa vuosittain jopa 1 800 ihmistä. 
Merkittävä hiukkaslähde on liikenne. Autojen vaihtuminen polkupyöriin 
vähentäisi yksilön aiheuttamia pienhiukkaspäästöjä merkittävästi.

Pyöräkaupan näkökulmasta romutuspalkkion laajentaminen koskemaan 
sähköpyöriä olisi merkittävää.

Pyörätoimiala on meillä huomattava työllistäjä. Sähköavusteisia polku-
pyöriä ja niiden osia valmistetaan kotimaassa. Romutustuki kannustaisi pyö-
räkauppoja ottamaan valikoimiinsa erityisesti sähköavusteisia tavarapyöriä. 
Niiden saatavuus on suurten kaupunkien ulkopuolella nykyään erittäin 
heikkoa. Romutustuen avulla voidaankin kehittää sähköavusteisten pyörien 
markkinaa ja näin saada aikaan pitkäjänteisempi muutos. 

9.3.3.3 Suomen Luonnonsuojeluliitto

Liiton mielestä romutuspalkkiolla hankittavien autojen päästöraja-arvoja 
tulisi alentaa merkittävästi. Romutuspalkkio tulisi suunnata myös sähkö-
avusteisten polkupyörien hankintaan. Liitto kannattaa esitystä henkilöau-
tojen kaasukonversion tuesta, ja tuen tulisi kannustaa haitaltaan vähäisen 
biokaasun käyttämiseen. Romutuspalkkion, sähkökäyttöisten henkilöauto-
jen hankintatuen ja etanolikonversion tuen kustannustehokkuus päästövä-
hennyskeinona verrattuna muihin keinoihin tulisi selvittää tarkemmin.

Liitto pitää biopolttoaineiden roolia liikenteen päästövähennysten toteut-
tamisessa ylimitoitettuna ja toivoo, että päästövähennystoimet liikenteessä 
palvelisivat myös pitkän aikavälin päästövähennyksiä. Varat energia- ja ilmas-
totavoitteiden toteuttamiseksi tulisi liiton mukaan ihannetilanteessa keskite-
tymmin kohdistaa ensisijaisesti kevyen ja julkisen liikenteen sekä toissijaisesti 
vaihtoehtoisten käyttövoimien tukemiseen. Ehdotettu romutuspalkkio ei 
edistä riittävän suoraan vuoden 2030 vähäpäästöistä liikennettä, koska se 
edistää myös fossiilisia polttoaineita hyödyntävien uusien autojen han- 
kintaa.

Romutuspalkkiosta näyttää seuraavan yksityisautoilun ajosuoritteen sel-
keä lisääntyminen, jolloin ympäristöhaitat tai kasvihuonepäästöt eivät vähe-
ne. Kierrätysasteen nostamiseen ja kiertotalouden edistämiseen on olemassa 
tehokkaampiakin ohjauskeinoja kuin esitetty romutuspalkkio. Mikäli romu-
tuspalkkio säädetään, liitto kannattaa voimakkaasti sen käyttökohteen laajen-
tamista sähköavusteisiin polkupyöriin. Erityisesti taajamissa sähköavusteiset 
tavarapyörät voivat korvata auton tarvetta ja siten vähentää ajosuoritetta.

Sähköavusteisen polkupyöräilyn lisääntymisellä on selkeitä hyötyjä, jotka 
liittyvät kasvihuonepäästöjen vähenemiseen, ilmanlaatuun, energian kulu-
tukseen ja kansanterveyteen. Voisi olla järkevää kohdistaa romutuspalkkio 
vielä selkeämmin ns. vaihtoehtoisten käyttövoimien auton hankintaan, 
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joka edistäisi sähkö- ja biokaasukäyttöisten autojen yleistymiselle asetettuja 
tavoitteita.

Mikäli romutuspalkkiota voi käyttää myös fossiilikäyttöisiin yksityisau-
toihin, päästöraja-arvoja on tiukennettava merkittävästi esitetystä arvosta 
110g/km, joka on varsin korkea. Esimerkiksi EU-tavoitteena on uusien auto-
jen päästöraja-arvon alentaminen tasolle 95 g/km vuoteen 2021 mennessä. 
Päästöraja-arvoa arvioitaessa tulisi huomioida todellisen käytön aiheuttamat 
päästöt, ja myös tämä tukisi haitaltaan vähäisten käyttövoimien yleistymis-
tä. Puhtaiden käyttövoimien hyödyntäminen voidaan käytännössä osoittaa 
esimerkiksi käyttösopimuksilla. 

Biokaasu on ilmastotaseeltaan luultavasti tällä hetkellä puhtain käyttövoi-
ma, ja sen käytön laajentaminen yli hallituksen tavoitteiden näyttää järke-
vältä. Etanolikonversio on tähän verrattuna toissijainen vaihtoehto, joskin 
myös etanolikäyttöisten autojen päästövähennykset ovat merkittäviä. Liitto 
pitää biokaasun yleistymistä erityisesti harvaan asutuilla alueilla myönteisenä 
kehityskulkuna, joka vähentäisi myös muita ympäristöhaittoja. Konversio 
biokaasukäyttöön näyttäisi kustannustehokkaalta toimelta, joka tukee bio-
kaasun jakeluverkoston kehittymistä.

Sähköautoilun laajentumista on järkevä edistää, kuitenkin niin että yksi-
tyisautoilun liikennesuoritteen määrää erityisesti kaupunkialueilla ja niiden 
lähistöllä pyritään samalla vähentämään. On epävarmaa, onko esitetty han-
kintatuki järkevin ja kustannustehokkain tapa tukea sähköautojen yleisty-
mistä sekä päästövähennyksiä. 

9.3.3.4 Bioenergia ry

Bioenergia ry kannattaa biopolttoaineiden ja sähkön, erityisesti uusiutuvan 
sähkön, käytön lisäämistä liikenteessä kasvihuonekaasujen ja muiden pääs-
töjen vähentämiseksi. Yhdistys kannattaa etenkin autoilun verotuksen kehit-
tämistä teknologianeutraalisti vähäpäästöiseen suuntaan erityisesti autoveron 
ja ajoneuvoveron perusveron osalta. Tämä mahdollistaa myös kauppataseen 
ja työllisyyden parantamisen. Hankintatuki ja romutuspalkkio eivät ole tek-
nologianeutraaleja tukimuotoja eivätkä edellytä uusiutuvien käyttövoimien 
käyttöä, vaan tukevat myös fossiilista alkuperää olevan polttoaineen käyttöä. 
Tukemalla suoraan autojen hankintaa ei automaattisesti tueta päästötöntä 
sähköntuotantoa tai biopohjaisten polttoaineiden käyttöä. 

Sähköautojen hankintatuen myötä arvioidaan myytävän vuosina 2018–
2021 yhteensä noin 2 000 uutta täyssähköautoa. Tuen määräksi on esitetty 
2 000 €/auto. Esityksen perusteluissa todetaan, että arviolta vain noin 15 % 
tuen aikana myytävistä sähköautoista olisi autoja, joita ei olisi ostettu ilman 
tukea. Niistä autoista, joille tuki myönnetään, noin 85 % myytäisiin siis 
myös ilman tukea, jolloin tuella ei ole todellista vaikutusta ostopäätökseen. 
Nykytilanteessa sähköautot sijoittuvat vielä kalliiseen hintaluokkaan. Mak-
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settu tuki on siten käytännössä tulonsiirto veronmaksajilta hyvätuloiselle 
sähköauton ostajalle palkkiona auton ostosta.

Sähköautojen hankintatuella saavutettava päästövähennys on häviävän 
pieni. EU:n päästökaupassa päästöoikeuden hinta on nykyisin noin 7,3 
€/tCO

2
. Sähköautojen hankintatuki on nykytilanteessa tehoton ja huimaa-

van kallis keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mikäli siihen varattu 
ilmastoraha käytettäisiin Pariisin ilmastosopimuksen hengen mukaisesti 
päästövähennyksiin, päästöjä voitaisiin vähentää enemmän ja nopeammin.

Romutuspalkkiota saisi arvioiden mukaan noin 7 400 uutta henkilö-
autoa, joista 45 % olisi sellaisia, joita ei olisi ostettu ilman palkkiota. Osuus 
on merkittävästi korkeampi kuin sähköautojen hankintatuen kohdalla. 
Tuhannen euron romutuspalkkion voivat esityksen mukaan saada kaikki ne 
autot, joiden päästöt ovat alle asetetun 110 g/km:n rajan. Tuo raja on korkea 
uusien myytävien autojen päästötasot huomioon ottaen.

Päästöjen vähentämisen kannalta olemassa olevan autokannan hyödyntä-
minen tehokkaasti on keskeisessä roolissa. Konversiotuki on vaihtoehto, kun 
halutaan nopeasti hyödyntää olemassa olevan autokannan mahdollisuuksia 
siirtyä vähäpäästöiseen liikenteeseen. Bensiinikäyttöisten autojen osalta on 
kaksi hyvää konversiovaihtoehtoa, joiden molempien osalta on tekniikassa 
jo päästy lastentaudeista. Niillä päästään myös korkeaan uusiutuvan poltto-
aineen osuuteen. Konversioiden tukeminen on täyssähköautojen tukeen 
verrattuna kustannustehokasta. Mikäli hankintatukia käytetään, konversiot 
sopivat hyvin edistämään nopeampaa siirtymää ja osaltaan lisäämään biokaa-
sun ja etanolin kysyntää. Tämä on tärkeää, jotta käynnissä olevat ja suunni-
tellut tuotanto- ja tankkausasemainvestoinnit ovat kannattavia.

Romutuspalkkiota ja hankintatukea parempi järjestelmä on autoveron 
säätäminen todellisen käytön mukaan. Autoverohelpotuksia olisi annettava 
autoille, jotka käyttävät biokaasua, etanolia, uusiutuvaa dieseliä (HVO) tai 
uusiutuvaa sähköä.

Päästörajoja asetettaessa romutuspalkkion ehdoksi tulisi huomioida todel-
lisen käytön mukaiset päästöt. Samalla voidaan romutuspalkkion suuruus 
mitoittaa siten, että se suosii puhtaita käyttövoimia (uusiutuva sähkö, bio-
kaasu, E85, uusiutuva diesel HVO) käyttäviä auton ostajia. Tämä edellyttää 
myös muutoksia tuen maksatusjärjestelmässä. Puhtaiden käyttövoimien hyö-
dyntämisen voisi osoittaa käyttösopimuksella, esimerkiksi vain uusiutuvan 
polttoaineen tankkaamiseen tarkoitetulla maksukortilla. Romutuspalkkiolle 
asetettua päästörajaa voidaan selvästi alentaa ja romutuspalkkiota korottaa, 
mikäli autoilija sitoutuu käyttämään puhtaita käyttövoimia.

9.3.3.5 Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö totesi, että koska romutuspalkkiojärjestelmä on väli-
aikainen, kuluttajat herkästi siirtävät auton hankintaa voidakseen hyödyntää 
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palkkiota. Romutuspalkkiosta seuraava väliaikainen kysynnän kasvu kom-
pensoituu kysynnän pienentymisellä ennen ja jälkeen palkkiojärjestelmän 
voimassaoloaikaa. Romutuspalkkiotuen voidaan arvioida kohdentuvan 
hyvin voimakkaasti sellaisiin autonostajiin, jotka olisivat muutoinkin osta-
neet auton romutuspalkkiojärjestelmän aikana tai lähellä sitä.

Romutuspalkkiolla saavutettava päästöhyöty on noin 0,03 % tieliikenteen 
vuosittaisesta CO

2
-päästöstä, joten kysymyksessä ei ole kustannustehokas 

keino. Vähintäänkin tulisi romutuspalkkiolla hankittavan auton päästörajan 
olla selvästi tiukempi.

Romutuspalkkiojärjestelmiä on ollut useissa maissa. Monesti taustalla 
ovat kuitenkin olleet ympäristönäkökohtien lisäksi vahvasti teollisuuspoliit-
tiset syyt. Palkkiojärjestelmiä on hyödynnetty väliaikaisesti kysynnän kas-
vattamiseen autoteollisuusmaissa taloudellisen taantuman yhteydessä. Miksi 
autokauppaa katsotaan meillä tarpeelliseksi tukea? Mitä toimialan tukemi-
sella tavoitellaan, kun merkittävä osa tuesta kanavoituu ulkomaiselle auto-
teollisuudelle? Vaikuttavuutta ympäristön ja liikenneturvallisuuden kannalta 
voitaisiin parantaa sillä, että romutuspalkkion saamista ei sidottaisi uuden 
auton hankintaan. Palkkiolla voitaisiin silloin vähentää liikennesuoritetta ja 
edistää yksityisautoilulle vaihtoehtoisia liikkumistapoja, kuten joukkoliiken-
teen käyttöä, ja mahdollisesti parantaa edellytyksiä liikenteen palveluiden 
kehittymiselle.

Sähköautojen hankintatuki kohdistuu romutuspalkkion tavoin lähinnä 
niille, jotka olisivat ostaneet sähköauton muutoinkin. Sähköautojen tuke-
mistoimet kannattaisi aloittaa vasta, kun hinnat ovat laskeneet ja akkujen 
suorituskyky on parantunut. Nykytilanteessa saataisiin parempi hyöty esi-
merkiksi edistämällä sähköbussien yleistymistä.

9.3.4 Hyväksytty laki

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi, että romutettavan henkilöau-
ton tulee olla ollut liikennekäytössä edellisen kalenterivuoden aikana. 
Näin ehkäistään väärinkäytöksiä, koska vaatimuksena on liikenne-
käyttö vuonna 2017, mutta samalla se mahdollistaa hetkittäiset lii-
kennekäytöstä poistot vuoden 2017 aikana. Romutuspalkkiota ei voi 
hyödyntää siten, että ottaa esimerkiksi juuri ennen romutusajankoh-
taa liikennekäyttöön auton, joka on seissyt vuosikausia käyttämättä. 
Romutettavan ajoneuvon tulee olla liikennekäytössä romutusajan-
kohtana. Palkkiota myönnetään vain romutettavan ajoneuvon omis-
tajalle, joka on omistanut romutettavan ajoneuvon yhtäjaksoisesti 12 
kuukautta ennen romutuksen ajankohtaa,
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Laki, jossa määrätään henkilöautojen romutuspalkkiosta vuodelle 
2018 ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henki-
löautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta vuosille 
2018–2021, kuuluu seuraavasti:

1 § Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin
Valtion varoista myönnetään avustusta uuden henkilöauton hankintaan 
romutettavan henkilöauton tilalle (romutuspalkkio), täyssähkökäyttöisen 
henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (hankintatuki) sekä 
henkilöauton muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi (muuntotuki) 
valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2018–2021 
siten kuin tässä laissa säädetään. Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtion-
avustuslaissa (688/2001).

2 § Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset
Romutuspalkkio voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka 
hankkii uuden aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, jos hän on 
toimittanut viimeisen kalenterivuoden aikana sekä välittömästi ennen romu-
tusta liikennekäytössä olleen henkilöauton, jonka omistajaksi hän on ollut 
merkittynä ajoneuvoliikennerekisteriin yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuu-
kautta ennen romutusta ja joka on ensirekisteröity vuonna 2007 tai aikai-
semmin, romutettavaksi jätelain (646/2011) 58 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Avustus myönnetään, jos:
1) hankittavan auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena 

käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva 
polttoaine; tai

2) hankittavan auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa 
kilometriltä määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukai-
sesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa 
olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:
1) avustuksen kohteena olevan uuden auton myynyt jälleenmyyjä on saa-

nut avustuksen saajan romutettavaksi toimittamasta autosta jätelain 
59 §:ssä tarkoitetun romutustodistuksen, josta ilmenee romutustodis-
tuksen antopäivämäärä, romutettavan auton rekisteritunnus ja sen ajo-
neuvoliikennerekisteriin merkitty omistaja sekä romutettavan auton 
ajoneuvoluokka;

2) romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on päivätty aikaisintaan 
1 päivänä tammikuuta 2018 ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2018; 
ja

3) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrä-
rahaa on käytettävissä.
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Avustusta voidaan maksaa samasta henkilöautosta ainoastaan kerran.

3 § Hankintatuen myöntämisen edellytykset
Hankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka vuo-
sina 2018–2021 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraa-
maan yksinomaan omaan käyttöönsä uuden kokonaishinnaltaan enintään 
50 000 euroa maksavan aiemmin ensirekisteröimättömän sähkökäyttöisen 
henkilöauton.

Avustus myönnetään, jos hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan hen-
kilöauton ainoa käyttövoima on sähkö ja valtion talousarviossa avustuksen 
maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Hankintatukea ei makseta, jos saman sähköauton hankintaa varten on 
maksettu romutuspalkkio.

4 § Muuntotuen myöntämisen edellytykset
Muuntotuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka vuo-
sina 2018–2021 muuntaa henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Avustus myönnetään, jos:
1) muunto kaasu- tai etanolikäyttöiseksi on suoritettu Liikenteen turvalli-

suusviraston ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n nojalla antaman auton ja 
sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevan määräyksen mukai-
sesti;

2) ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään henkilöauton joko toiseksi tai 
ainoaksi käyttövoimaksi kaasu; tai

3) muutoskatsastuksessa bensiinikäyttöisen henkilöauton tietoihin lisä-
tään merkintä siitä, että myös korkeaseosetanoli soveltuu auton käyt-
tövoimaksi; ja

4) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrära-
haa on käytettävissä.

Muuntotukea voidaan maksaa vain yhden kerran samasta henkilöautosta. 
Samalle henkilölle muuntotukea voidaan myöntää enintään kerran kalen-
terivuodessa.

5 § Avustuksen määrä
Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 2 000 euroa henkilöauton 
hankintaa varten, jonka käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena 
käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polt-
toaine.

Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 1 000 euroa uuden hen-
kilöauton hankintaa varten, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 
grammaa kilometriltä.

Hankintatukea myönnetään valtion varoista 2 000 euroa uuden sähkö-
käyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten.
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Muuntotukea myönnetään valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton 
muuntoon kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa henkilöauton muuntoon etano-
likäyttöiseksi.

6 § Avustuksen saaja
Romutuspalkkion saaja on 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden 
henkilöauton omistajana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö, joka on 
merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin romutettavan auton omistajaksi. Avus-
tuksen saajan on tullut olla merkittynä romutettavan auton omistajaksi, kun 
auto poistetaan lopullisesti rekisteristä.

Hankintatuen saaja on 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden säh-
kökäyttöisen henkilöauton omistajana tai haltijana oleva luonnollinen hen-
kilö, joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa sähkökäyttöisen auton yksinomaan 
käyttöönsä.

Muuntotuen saaja on 4 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän muunnetta-
van henkilöauton omistaja tai haltija. Muuntotuen saajan tulee olla luon-
nollinen henkilö ja hän voi saada avustuksen vain kerran kalenterivuodessa.

7 § Romutuspalkkion maksaminen
Romutuspalkkio maksetaan siten, että autojen myyntiä harjoittava jälleen-
myyjä, joka myy 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöau-
ton, antaa ostajalle auton myyntihinnasta 5§:ssä säädetyn summan suuruisen 
alennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Maahantuoja maksaa ostajalle annetun alennuksen suuruisen summan 
jälleenmyyjälle.

Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa maahantuojalle jälleenmyyjälle 
maksetun hyvityksen suuruisen summan. Hakemukseen on liitettävä yksi-
löity selvitys siitä myydystä autosta, jonka hankintaa varten valtionavustus 
on maksettu, ja jäljennös 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta romu-
tustodistuksesta.

8 § Hankintatuen maksaminen sähkökäyttöisen auton ostajalle
Hankintatuki sähkökäyttöisen auton ostajalle maksetaan siten, että auto-
jen myyntiä harjoittava jälleenmyyjä, joka myy 3 §:ssä säädetyt edellytykset 
täyttävän uuden sähkökäyttöisen henkilöauton, antaa auton ostajalle auton 
myyntihinnasta hankintatuen suuruisen alennuksen, jos tässä laissa säädetyt 
edellytykset täyttyvät.

Maahantuoja maksaa jälleenmyyjälle ostajalle annetun alennuksen suu-
ruisen summan.

Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa maahantuojalle jälleenmyyjälle 
maksetun hyvityksen suuruisen summan. Hakemukseen on liitettävä yksi-
löity selvitys siitä myydystä autosta, jonka hankintaa varten valtionavustus 
on maksettu.
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9 § Hankintatuen maksaminen auton pitkäaikaisvuokraajalle
Hankintatuki sähkökäyttöisen auton pitkäaikaisvuokraajalle maksetaan 
siten, että autojen pitkäaikaisvuokrausta harjoittava palveluntarjoaja, joka 
vuokraa 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden sähkökäyttöisen hen-
kilöauton, antaa pitkäaikaisvuokraajalle hankintatuen suuruisen vuokran-
alennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa palveluntarjoajalle vuokranalennuk-
sen suuruisen summan. Palveluntarjoajan tulee hakea hyvitystä Liikenteen 
turvallisuusvirastolta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sähkökäyttöinen 
henkilöauto on luovutettu vuokraajalle. Hakemukseen on liitettävä yksilöity 
selvitys siitä vuokratusta henkilöautosta, jonka vuokrausta varten valtion-
avustus on maksettu. 

Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos pit-
käaikaisvuokrasopimus päättyy ennen kolmen vuoden määräaikaa.

10 § Muuntotuen maksaminen 
Muuntotuen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muunnetun auton omistajalle tai 
haltijalle maksaa Liikenteen turvallisuusvirasto. Hakemuksessa on ilmoitet-
tava käytetty muutossarja, muutoksen tekijä ja hyväksytyn muutoskatsas-
tuksen tiedot.

11 § Valvonta ja takaisinperintä
Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun valtionavustuk-
sen myöntämisestä ja valvonnasta. Valvontatehtävästä, siihen liittyvästä tar-
kastusoikeudesta ja tarkastuksen suorittamisesta sekä virka-avusta säädetään 
valtionavustuslaissa.

Jos tässä laissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset eivät 
ole täyttyneet, Liikenteen turvallisuusvirasto voi periä maksamansa valtion-
avustuksen avustuksen saajalta takaisin kokonaan tai osittain. Ennen kuin 
virasto tekee päätöksen takaisinperinnästä, sen on varattava tilaisuus selvi-
tyksen antamiseen kohtuullisessa ajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi.

12 § Muutoksenhaku
Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla oikeus saada valtionavustusta, saa 
hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään, jos hänelle ei ole maksettu tämän lain mukaisesti 
valtionavustusta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan.

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos valtion talous-
arvioon avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa ei ole enää käy-
tettävissä.
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13 § Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset avustusten hakemisesta ja maksamisesta voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella.

14 § Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päi-
vään joulukuutta 2021. Romutuspalkkiota varten lakia sovelletaan kuitenkin 
31 päivään joulukuuta 2018.

Tätä lakia sovelletaan:
1) romutuspalkkioihin, joita maahantuoja hakee viimeistään 31 päivänä 

tammikuuta 2019;
2) hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee viimeis-

tään 30 päivänä marraskuuta 2021;
3) muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee viimeis-

tään 30 päivänä marraskuuta 2021.

EU:ssa ei ole voimassa välittömästi romutuspalkkiota, sähköautojen 
hankintatukea tai kaasu- ja etanolikonversiotukea koskevaa lainsää-
däntöä. Yrityksille myönnettäviä valtiontukea koskevista periaatteista 
on säädetty EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (EUTS) 107 ja 
108 artiklassa. EUTS 107 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty 
tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin 
yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin 
se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Hallitus totesi, että 
esitettyjen tukien ei katsota täyttävän mainittuja kriteereitä.17 Siitä 
huolimatta tuet oli hallituksen mukaan notifioitava komissiolle ennen 
niiden käyttöönottoa.

 17 Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi, ettei määräaikaiseksi ehdotetulla säh-
kökäyttöisten henkilöautojen hankintatuella ole merkittäviä kilpailua vääristäviä 
vaikutuksia, kun otetaan huomioon mm. sähkökäyttöisten henkilöautojen kallis 
hinta polttoainekäyttöisiin verrokkiautoihin nähden. Virasto kuitenkin katsoi, 
että tätä asiaa olisi hallituksen esityksessä voitu enemmän avata 107 artiklassa 
esitettyjä kriteerejä vasten. 
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10
Autoveron poistamisen 
tarve ja siirtymäkauden 

ongelmat 
ratkaisumalleineen

10.1 Miksi autoveroa ei ole poistettu? 

Suuressa osassa EU-maita ei ole autoveromme kaltaista veroa, vaan 
liikenneverotuksen painopiste on vuosittaisessa ajoneuvoveron tapai-
sessa verossa. Autoveroa ei ole lainkaan esimerkiksi Ruotsissa, Virossa 
ja Saksassa. Korkean autoveron maita ovat Suomen lisäksi Tanska, 
Irlanti, Portugali, Alankomaat ja Kreikka. ETA-maista myös Norjassa 
on suhteellisen korkea autovero. Suomessa keskimääräinen auto vero 
on EU:n toiseksi korkein: vuonna 2016 keskimäärin 6 500 euroa.

Kun autovero 60 vuotta sitten säädettiin, eduskunta ilmoitti edel-
lyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poik-
keuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva, ja että verosta pyritään 
luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, 
kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden. Vielä 60 vuoden 
jälkeenkään tuollaista mahdollisuutta ei ole tullut, vaan autoverol-
la kerätyt varat on tarvittu valtiontalouden hoitamiseen. Autoveroa 
tarvitaan jatkossakin, ellei valtion menoja supisteta tai valtion velkaa 
lisätä taikka autoveron tuottoa korvata muilla veroilla tai maksuilla.
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Mikäli halutaan ylläpitää nykyisen kaltaista hyvinvointivaltiota, 
valtiontalouden supistaminen ei ole juuri mahdollista eikä valtion 
velkaakaan voida paljon lisätä. Jos autoverosta halutaan eroon, sen 
verotuotto on korvattava muilla veroilla tai maksuilla. Kun  autovero 
on korkea, järjestelmän vaihdokseen liittyy siirtymäkautena erittäin 
suuria vaikeuksia verovelvollisten yhdenvertaisuuden ja muiden 
perusoikeuksien turvaamisessa. 

Yksi syy, jolla autoveron poistamista on vastustettu, on pelko siitä, 
että hyöty ei menisi kuluttajille asti vaan jäisi valmistajille, maahan-
tuojille ja autokauppiaille. Tekniikan Maailman selvityksessä tarkas-
teltiin 22 automallin hintakehitystä; vain kolmanneksessa autoveron 
vuosien 2016 ja 2017 alennusten hyöty oli mennyt asiakkaalle. Nämä 
autoveron alennukset olivat kuitenkin kovin pieniä päätelmien teke-
miseen. 

10.2 Nykyisen autoveron keskeiset 
ongelmat eli miksi autovero 
pitäisi poistaa

Korkean autoveron takia henkilöautojen hankintahinnat ovat Suo-
messa noin neljänneksen EU-maiden keskitasoa korkeammat ja auto-
jen käyttöikä on meillä Euroopan korkeimpia. Henkilöautot päätyvät 
Suomessa romutukseen keskimäärin 20-vuotiaina, kun EU:ssa kes-
kimääräinen romutusikä on 15 vuotta. Henkilöautojen keski-ikä ja 
romutusikä ovat Suomessa nousseet, kun autojen ensirekisteröintien 
määrä on pienentynyt. Autokannan keski-iän kehitykseen ja ajo-
neuvokannan poistuman määrään vaikuttaa eniten henkilöautojen 
ensirekisteröintien määrä, joka puolestaan riippuu suuresti autojen 
hankintahinnasta. Autovero hidastaa näin ollen merkittävästi auto-
kannan uusiutumista, mikä on ympäristön kannalta ongelmallista.

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat EU:ssa vähenty-
neet nopeasti vuoden 2008 jälkeen. Taustalla on EU:n autonvalmista-
jille asettama päästöjen tavoitearvo, joka on merkittävästi vähentänyt 
tarjolle tulevien automallien polttoaineenkulutusta ja sitä kautta 
myös hiilidioksidipäästöjä. Valmistajille asetettu CO

2
-päästöraja on 
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120–130 g/km vuoteen 2015 mennessä ja 95 g/km vuoteen 2021 
mennessä. Koska vanhat ajoneuvot ovat turvattomampia kuin uudet, 
autokantamme ikääntyminen on ongelma myös liikenneturvallisuu-
den kannalta.

Ajoneuvon arvoon, jonka perusteella autovero määräytyy, liittyy 
erittäin paljon vaikeita eurooppaoikeudellisia ja muita soveltamison-
gelmia varsinkin käytetyissä ajoneuvoissa.18

10.3 Perustuslain ja eurooppaoikeuden 
ongelmat verolainsäädännössä

10.3.1 Verotustehtävien ulkoistaminen

Verotuksen yksityistäminen ja veronkannon ulkoistaminen ovat his-
toriasta tuttuja ilmiöitä. Ns. suuren reduktion jälkeen 1680-luvulla 
Ruotsin kruunu ulkoisti veronkannon monilla valtiolle palautuneilla 
alueilla, jolloin yksityiset saattoivat vuokrata tietyn alueen verotuksen 
normaalin verokertymän suuruista vuokraa vastaan. Simon Affleck eli 
Simo Hurtta oli Suomessa toiminut veronvuokraaja (arrendaattori), 
jonka kansa muistaa säälimättömänä ja julmana. Simo Hurttaa vas-
taan nousi useita talonpoikien kapinaliikkeitä. Hänestä on säilynyt 
paljon tarinoita, joissa kuvataan hänen häijyyttään sekä intoaan jul-
masti simputtaa ja nöyryyttää kansaa. – Ulkoistaminen tunnetaan 
myös kulutusverotuksen historiassa. Tullinvuokraus Ruotsissa alkoi 
1610- ja 1620-lukujen vaihteessa, jolloin tullinkanto annettiin vuok-
ralle yksityisten ja vieläpä ulkomaalaisten kauppiaiden hoidettavaksi. 
Jo 1630-luvulla tullinkanto kuitenkin palautettiin kruunun hoidetta-
vaksi. 1700-luvulla ja aivan 1800-luvun alussakin tullinkanto jälleen 
oli ajoittain vuokrattuna.

Nykyisessä perustuslaissamme rajoitetaan julkisten hallintotehtä-
vien antamista muille kuin viranomaisille. Perustuslain 124 §:n 

 18 Autoveroa on vältelty melko laajasti mm. ilmoittamalla käytettynä maahantuo-
dun auton verotukseen ajoneuvon ajokilometrit liian suuriksi. Vilppi on saattanut 
paljastua autoa katsastettaessa. Ks. Jarkko Harju – Tuomas Kosonen – Joel Slemrod,  
Missing Miles: Avoidance and Evasion. Responses to Car Taxes (31.1.2017).
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mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viran-
omaiselle vain lailla tai lain nojalla ja ainoastaan, jos se on tarpeen 
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perus-
oikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin 
antaa vain viranomaiselle.

Julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee siis pääsäännön 
mukaan kuulua viranomaisille, ja tällaisia tehtäviä voidaan antaa 
muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti. Julkisella hallintotehtäväl-
lä viitataan verraten laajaan hallinnollisten tehtävien joukkoon, johon 
kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöi-
den ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätök-
sentekoon liittyviä tehtäviä. Julkiset hallintotehtävät voivat olla myös 
julkisen palvelun toteuttamista sisältäviä tehtäviä sekä tehtäviä, joiden 
toteuttaminen on pääasiassa tosiasiallista hallintotoimintaa.

Liikenneverkkoyhtiötä, jollaista ehdotettiin liikenne- ja viestintä-
ministeriön Live-esityksessä tammikuussa 2017, pidettäisiin muuna 
kuin viranomaisena. Näin yhtiön toimintaa olisi arvioitava siitä näkö-
kulmasta, onko yhtiön toiminnassa kyse julkisesta hallintotehtävästä. 
Ministeriön kuulemien asiantuntijoiden mukaan yhtiön tehtävissä 
oli piirteitä, joiden perusteella yhtiön tehtäviä voitiin pitää julkisi-
na hallintotehtävinä. Tällaisia piirteitä olivat mm. se, että palvelusta 
säädetään laissa, ja tehtävien nykyinen luonne tosiasiallisena hallinto-
toimintana. Lausuntojen perusteella liikenneverkkoyhtiön toiminnan 
julkisen hallintotehtävän laajuus oli tulkinnanvaraisempi kysymys.

Julkisen hallintotehtävän siirtäminen muulle kuin viranomaiselle 
edellyttää siirron toteuttamista lailla tai lain nojalla, siirron tarkoituk-
senmukaisuutta tehtävien hoidon kannalta sekä sitä, että oikeustur-
va, perusoikeudet tai muut hyvän hallinnon vaatimukset eivät siirron 
vuoksi vaarannu. Julkisen hallintotehtävän hoitaminen merkitsee, 
että hallintolaki ja kielilaki tulevat suoraan soveltamisalasäännöstensä 
nojalla sovellettaviksi kyseisen tehtävän hoitamiseen. Siltä osin kuin 
yhtiö hoitaisi julkista hallintotehtävää, sen olisi toiminnassaan nouda-
tettava hallintolain ja kielilain vaatimuksia. Mahdollisesta julkisuus-
lain soveltamisesta säädettäisiin erikseen, koska lain soveltamisala 
muihin kuin viranomaisiin rajoittuu vain julkisen vallan käyttöön. 
Hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamiseksi olisi lisäksi erikseen 
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säädettävä oikeusturvan saatavuudesta ja virkavastuun toteuttami-
sesta.

Ehdotetussa Live-järjestelmässä autoverosta olisi luovuttu ja autoi-
lusta olisi peritty nykyistä alempia polttoaineveroa ja ajoneuvoveroa 
sekä lisäksi asiakasmaksuja. Polttoainevero ja ajoneuvovero olisi mak-
settu valtiolle mutta asiakasmaksu liikenneverkkoyhtiölle. Koska ajo-
neuvovero ja asiakasmaksu määräytyisivät ainakin alkuaikoina hyvin 
samanlaisin perustein, niiden kanto voisi olla ainakin siirtymäkau-
den aikana olla houkuttelevaa yhdistää, jolloin molemmat voitaisiin 
maksaa samalla maksulipullakin. Jottei kysymyksessä tällöin olisi 
perustuslain kannalta kyseenalainen veronkannon ulkoistaminen, 
veronkantajana olisi varmaankin syytä olla valtio eli käytännössä Tra-
fi, joka sitten siirtäisi liikenneverkkoyhtiölle tälle kuuluvan osuuden. 
Menettely muistuttaisi yleisradioveron kantoa. Yhteinen kantome-
nettely olisi kuitenkin oikeudellisesti ongelmallinen, jos asiakasmak-
sut katsotaan yksityisoikeudellisiksi maksuiksi, joista on suoritettava 
myös arvonlisävero.19

10.3.2 Lainalaisuus – verojen ja maksujen 
erilainen asema

Valtion verosta säädetään perustuslain 81.1 §:n mukaan lailla, joka 
sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista 
sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Perustuslain 81.2 §:ssä säädetään, 
että valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toimin-
nan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista 
säädetään lailla.

Vakiintuneen määritelmän mukaan vero on rahasuoritus, joka ei ole 
korvaus tai vastike julkisen vallan maksuvelvolliselle antamista eduista 
tai palveluista ja jolle on ominaista valtion menojen rahoittaminen. 
Maksulla tarkoitetaan korvausta tai vastiketta valtion viranomaisten 
virkatoimista, palveluista tai muusta toiminnasta. Maksun määrän 
tulee siis olla suhteutettu virkatoimesta tai palvelusta syntyneisiin kus-

 19 Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saamasta määrästä suoritetaan 
arvonlisäveroa 10 % (arvonlisäverolain 85a.1 §:n 5 kohta).
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tannuksiin. ”Maksu”, joka selvästi ylittää kustannukset, ei ole maksu, 
vaan sitä on pidettävä verona. Jonkin rahasuorituksen maksunluon-
teisuuden edellytyksenä ei kuitenkaan ole täysi kustannusvastaa- 
vuus.

Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan mitä suuremmaksi ero 
maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen 
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä 
on pitää suoritusta valtiosääntöoikeudellisena verona. Merkittävää voi 
myös olla, onko asianomaisen suoritteen vastaanottaminen vapaaeh-
toista vai pakollista. Veron suuntaan viittaa, jos suoritusvelvollisuu-
den aiheuttamista suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee 
suoraan lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja, 
samoin se, että rahasuorituksen tarkoituksena on kattaa yleisesti laki-
sääteisten viranomaistehtävien kustannuksia. Lainsäädäntökäytännös-
sä nimitystä maksu on käytetty myös joistakin veroista, esimerkiksi 
väylämaksusta.

Perustuslain 81 §:n soveltumisesta valtionyhtiön toimintaan on eri-
laisia näkemyksiä. Toisaalta voidaan katsoa, että perustuslain 81 §:ää 
sovelletaan sekä säännöksen otsikon että säännöstekstin mukaan välit-
tömästi vain valtion veroihin ja valtion viranomaisten palveluistaan 
perimiin maksuihin. Näin voidaan katsoa, että jos asiakasmaksuja 
peritään osakeyhtiön tuottamasta palvelusta, perustuslain 81 §:n 
mukainen veroja ja maksuja koskeva lainsäädäntö ei tule sovellet-
tavaksi. Tämän voidaan katsoa tulevan sovellettavaksi myös valtion 
omistaman osakeyhtiön toimintaan.

Siltä osin kuin valtionyhtiön tuottamat palvelut sisältävät perus-
tuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän hoitamista, on 
arvioitava, soveltuisiko perustuslain 81 § näistä palveluista perustu-
viin asiakasmaksuihin. Professori Olli Mäenpää katsoi lausunnossaan, 
että koska maksuja liikenneverkkoyhtiömallissa, jota liikenne- ja vies-
tintäministeriö esitti, perisi muu kuin viranomainen, olisi epäjoh-
donmukaista ja säännöksen sanamuodon vastaista soveltaa maksuihin 
nimenomaan valtion viranomaisten maksuja koskevaa perustuslain 
säännöstä. Hän katsoi, että valtionyhtiö ei myöskään voi periä itsel-
leen valtion veroa. Perustuslain 81 §:n soveltaminen ei näin ollen 
olisi aiheellista. Tästä huolimatta oli hänen mielestään kuitenkin 
aiheellista ja perusteltua, että julkisen hallintotehtävän hoitamiseen 
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kohdistu vien valtionyhtiön asiakasmaksujen yleiset perusteet määri-
tellään lailla. Perustuslain 124 § edellyttää mm. sitä, että tienkäyttäjän 
oikeusturvan takeet määritellään asianmukaisesti.

Mäenpää toi myös esille, että perustuslakivaliokunta on arvioinut 
yksityisten toimijoiden palvelujen hinnoittelun kustannussuuntautu-
neisuutta koskevaa lainsäädäntöä. Arviointiperusteena eivät kuiten-
kaan ole olleet perustuslain 81 §:n mukaiset kriteerit, koska kyseessä 
ei ole ollut valtiolle perittävä vero tai viranomaistoimintaan kohdis-
tuva maksu. Arviointi on sen sijaan kohdistunut hinnoittelusääntelyn 
vaikutukseen omaisuuden suojaan ja elinkeinovapauteen.

Professori Kaarlo Tuori puolestaan katsoi, että veron ja maksun 
erottelua on perustuslakivaliokunnan käytännössä sovellettu myös 
silloin, kun lakisääteisen maksusuorituksen saaja on valtion sijasta 
välillisen julkishallinnon yksikkö, esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. 
Tuorin mukaan perustuslakivaliokunnan käytännöstä ilmenee, että 
sekä perustuslain 81.1 §:ssä tarkoitettuja veroja että perustuslain 
81.2 §:ssä tarkoitettuja maksuja voidaan periä paitsi valtiolle myös 
välillisen julkishallinnon yksiköille. Tuorin mukaan tämä merkitsee, 
että perustuslain 81 §:n edellyttämä verojen ja maksujen erottelu 
on siten merkityksellinen myös liikenneverkkoyhtiölle perittävien 
rahasuoritusten valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa. Tuori katsoi 
myös, että asiakasmaksutoiminnan luonteella perustuslain 124 §:n 
kannalta ei ole merkitystä arvioitaessa asiakasmaksujen asemaa perus-
tuslain 81 §:n tarkoittaminen verojen ja maksujen rajanvedossa.

Professori Tuomas Ojanen katsoi, että asiakasmaksussa ei olisi 
kysymys perustuslain 81 §:ssä tarkoitetusta viranomaisen maksus-
ta, vaikka esimerkiksi asiakasmaksun yhteys väylänpidon palvelui-
den tuottamiskustannuksiin kokonaisuutena tuo siihen perustuslain 
81 §:ssä tarkoitetun maksun piirteitä. Ojasen mukaan asiakasmaksut 
vaikuttavat luonteeltaan ainakin ensisijaisesti yksityisoikeudellisilta 
maksuilta, joita perittäisiin liikenneverkkoyhtiön ylläpitämien, hoita-
mien ja kehittämien liikenneverkkojen käyttämisestä. Maksuilla myös 
katettaisiin verkon hoito-, ylläpito- yms. kustannuksia. Ojanen mai-
nitsi kuitenkin poikkeuksena edellä todetusta sellaiset maksut, jotka 
liittyisivät liikenneverkkoyhtiön julkisina hallintotehtävinä hoitamiin 
tehtäviin.
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Ojanen viittasi perustuslakivaliokunnan lausuntoon 2/2001 vp, 
jossa valiokunta piti tarpeellisena arvioida vientitakuiden käsittely-
maksua perustuslain 81.2 §:n maksusääntelyn kannalta, koska vien-
titakuiden myöntämisessä Finnvera Oyj:n toimesta on kysymys 
julkisen hallinto tehtävän hoitamisesta perustuslain 124 §:n mielessä. 
Julkisiin hallintotehtäviin välittömästi liittyvien maksujen suuruuden 
perusteet määräytyvät perustuslain 81.2 §:n mukaisen kustannusvas-
taavuuden periaatteen mukaan. Maksuilta ei kuitenkaan edellytetä 
täyttä kustannusvastaavuutta.

Perustuslain veroja ja maksuja koskevan sääntelyn soveltumisesta 
myös valtionyhtiön toimintaan ei siis ole varmuutta. 

10.3.3 Yhdenvertaisuusperiaate ja 
ympäristövastuu

Yhdenvertaisuusperiaatetta koskee perustuslain 6 §. Sen 1 momentin 
mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pykälän 2 momen-
tin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuuteen kuuluu vaatimus samanlaisesta kohtelusta 
samanlaisissa tapauksissa, ja sen katsotaan kohdistuvan myös lain-
säätäjään. Lailla ei saa mielivaltaisesti asettaa ihmisiä tai ihmisryhmiä 
toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuus-
periaate ei kuitenkaan edellytä kaikkien ihmisten kaikissa suhteissa 
samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole saman-
laisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäes-
sä lailla etuja ja oikeuksia että asetettaessa velvollisuuksia.

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti todennut, ettei yleisestä 
yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän har-
kinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan 
sääntelyyn. Keskeistä on, voidaanko kulloisetkin erottelut perustella 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. Valiokunta 
on johtanut perustuslain yhdenvertaisuussäännöksistä vaatimuksen, 
että erottelut eivät saa olla mielivaltaisia eivätkä ne saa muodostua 
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kohtuuttomiksi. Perustuslain yhdenvertaisuussäännös koskee lähtö-
kohtaisesti vain ihmisiä. Yhdenvertaisuusperiaatteella voi kuitenkin 
olla merkitystä myös oikeushenkilöitä koskevan sääntelyn arvioinnis-
sa etenkin silloin, kun sääntely voi välillisesti vaikuttaa luonnollisten 
henkilöiden oikeusasemaan. Näkökulman merkitys on sitä vähäisem-
pi, mitä etäisempi tämä yhteys on.

Perustuslain 20 § koskee vastuuta ympäristöstä. Sen 1 momentin 
mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä 
ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Pykälän 2 momentin mukaan 
julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koske-
vaan päätöksentekoon.

Jos hinnoittelussa olisi ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen mukainen 
porrastus, vähäpäästöisten ajoneuvojen maksujen suuruus olisi alhai-
sempi kuin ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästöt ovat korkeammat. 
Päästöjen mukaan porrastettua hinnoittelua voidaan pitää perustel-
tuna perustuslain 20 §:n ympäristöä koskevan perusoikeussääntelyn 
vuoksi. Kuten edellä todettiin, vastuu luonnosta ja sen monimuotoi-
suudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Vastuu 
kohdistuu sekä julkiseen valtaan että yksityisiin luonnollisiin henki-
löihin ja oikeushenkilöihin. Taustalla on ajatus siitä, että momenttiin 
liittyy erityisen vahvasti luonnon itseisarvon ja tulevien sukupolvien 
oikeuksien ulottuvuus.

Tavoiteltavana on pidettävä hinnoittelun porrastamista ajoneuvon 
ympäristöpäästöjen mukaisesti. Päämääränä on saavuttaa Suomelle 
asetetut laajat ympäristövelvoitteet, jotka edellyttävät sekä julkiselta 
vallalta että yksityisiltä henkilöilta ja oikeushenkilöiltä vastuuta siitä, 
että tavoitteet saavutetaan.

10.3.4 Suhteellisuusperiaate – 
tarkoitussidonnaisuus ja oikeasuhtaisuus

Suhteellisuusperiaate ankkuroituu Euroopan ihmisoikeussopimuk-
seen, perustuslakiimme ja EU-oikeuteen. Periaatteen soveltaminen 
edellyttää tilannetta, jossa punnittavaksi tulee tietyn hyväksyttävän 
päämäärän ja siihen käytettävän keinon välinen suhde taikka oikeas-



286

10  Autoveron poistamisen tarve ja siirtymäkauden ongelmat ratkaisumalleineen

taan päämäärän suhde siihen edun loukkaukseen, jota keinon käyt-
täminen tarkoittaa.

Suhteellisuusperiaate on kolmiportainen.20 Se vaatii, että käyte-
tyn keinon 1) tulee ylipäänsä olla päämäärän saavuttamiseen sopi-
va (asianmukaisuus ja soveltuvuus). Käytettävissä olevista keinoista 
on myös 2) valittava sellainen, joka mahdollisimman vähän loukkaa 
toisen etuja (tarpeellisuus ja välttämättömyys). Vaikka keino olisi tie-
tyn hyväksyttävän päämäärän saavuttamiseksi välttämätön ja ainoa 
mahdollinen, se voi olla vastoin suhteellisuusperiaatetta, jos 3) sen 
aiheuttama etujen loukkaus on saavutettavaan hyötyyn nähden koh-
tuuton, ja tällöin voidaan puhua suhteellisuudesta ahtaassa mielessä 
(oikeasuhtaisuus).

Suhteellisuusperiaate kohdistuu lainsäätäjään ja lain soveltajaan. 
Suhteellisuusperiaatteella on vanhastaan ollut Suomessakin merkitys-
tä harkintavallan rajoitusperiaatteena. Asiaan liittyy myös autoveroa 
koskeva ratkaisu KHO 1999:33. Päätös perustui ilmeisesti siihen, 
että autoverolaissa omaksuttu sääntely olisi johtanut suhteellisuus-
periaatteen vastaiseen lopputulokseen; vero ei olisi raskaudessaan ollut 
oikeasuhtainen seuraus. Nykyisessä hallintolaissa on suhteellisuus-
periaatetta koskeva 6 §. Sen mukaan viranomaisen on käytettävä toi-
mivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin ja 
viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun pää-
määrään nähden. 

10.3.5 Omaisuudensuoja – verotuksen 
taannehtivuusongelma

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu ja omai-
suuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vas-
taan säädetään lailla. Omaisuudella tarkoitetaan omistusoikeuden 
lisäksi muitakin varallisuusetuja. Verotus merkitsee käytännössä lähes 
aina jonkinasteista omaisuudensuojan rajoitusta.

 20 Mikko Pikkujämsä, Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla (2001) 
s. 118.
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Omaisuudensuojaa koskevasta perustuslain säännöksestä voi-
daan johtaa konfiskatorisen verotuksen kielto. Konfiskatorisuuden 
arvioin nissa kiinnitetään huomiota veron kohteeksi joutuneen omien 
valintojen merkitykseen ja veron taannehtivuuteen.21 Suomessa suh-
taudutaan taannehtivaan verolainsäädäntöön pääsääntöisesti torjuen. 
Välilliset verot on tarkoitettu vyörytettäviksi hinnoissa kuluttajien 
rasitukseksi, minkä vuoksi takautuvaan lainsäädäntöön suhtaudu-
taan niiden kohdalla kielteisemmin kuin esimerkiksi tuloverotuksessa. 
Taannehtiva verotusta kiristävä lainsäädäntö on yleensä myös vastoin 
luottamuksensuojaa.

10.3.6 Luottamuksensuoja – verovelvollisen 
perustellut odotukset

Luottamuksensuoja on osa yleiseurooppalaista kulttuuria. Luotta-
muksensuojan syntyminen voidaan sitoa neljään kriteeriin. Ensim-
mäinen on ajallinen: yksityisen suojattavat odotukset ovat syntyneet 
ennen periaatteen kannalta arvioitavaa viranomaistoimintaa. Toi-
nen kriteeri on odotusten legitiimisyys: esimerkiksi lainvastainen tai 
muuten selvästi virheellinen päätös ei synnytä luottamuksensuojaa. 
Kolmanneksi edellytetään asianosaisen odotusten kohtuullisuutta, vil-
pitöntä mieltä. Neljäs kriteeri liittyy pysyvyyteen; kaikki viranomais-
ten toimet eivät ole riittävän pysyviä tai tehokkaita saadakseen aikaan 
legitiimejä odotuksia.

Suomessa luottamuksensuojasta on nykyisin yleissäännös hallinto-
lain 6 §:ssä. Sen mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeus-
järjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksensuoja 
koskee myös verotuksen toimittamista. Ks. myös laki oma-aloitteisten 
verojen verotusmenettelystä 6 §.

Vaikka vaatimus luottamuksensuojasta liitetään tavallisesti hallin-
toon, perustellut odotukset saavat omaisuudensuojaan yhdistettyinä 
merkitystä myös verolakeja säädettäessä. Taannehtivaa veroa merkit-
sevä lainsäädäntö on yleensä vastoin oikeusjärjestyksen perusteella 
oikeutettuja odotuksia. 

 21 Mikko Pikkujämsä, Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla (2001) 
s. 42.
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10.3.7 Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

EU:lla on oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja, jonka 7 artiklassa 
säädetään yksityiselämän suojasta. Sijainti- ja paikkatiedot liittyvät 
yleensä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen hen-
kilöön, jolloin niihin sovelletaan henkilötietodirektiivin ja henkilö-
tietolain, jatkossa yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilötietojen suojaa 
koskevia säännöksiä. Sijaintitietoihin liittyy kuitenkin tärkeä kysymys 
anonyyminä liikkumisen vapaudesta, minkä vuoksi EU:ssa on vahvis-
tettu erityissäännöt, joissa edellytetään, että käyttäjiltä ja tilaajilta on 
saatava suostumus ennen lisäarvopalvelun tuottamisessa tarvittavien 
sijaintitietojen käsittelyä ja että käyttäjille ja tilaajille tiedotetaan käsit-
telyn ehdoista (12.7.2002 annetun sähköisen viestinnän tietosuoja-
direktiivin 2002/58/EY 9 artikla). Komissio on antanut 10.1.2017 
asetusehdotuksen, joka voimaan tullessaan kumoaisi sähköisen vies-
tinnän tietosuojadirektiivin. Asetusehdotuksessa ei ole enää erityis-
tä sijainti- tai paikkatietoa koskevaa artiklaa, mutta se ei muuttaisi 
peruslähtökohtaa tällaisten tietojen käsittelystä suostumuksen nojalla.

Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön sähköisen viestinnän tie-
tosuojalailla. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 9/2004, 
että sääntelyn valtiosääntöoikeudellinen merkitys liittyy perustuslain 
10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan, jonka lähtökohtana on 
yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten ja ulkopuo-
listen tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen; sään-
tely liittyy myös perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen. 
Valiokunta totesi edelleen perustuslain kannalta olevan olennaista, 
että tilaaja voi kieltää paikkatietojen käsittelyn ja että näiden käsitte-
lyn edellytyksenä lisäksi on paikannettavan suostumus. 

Direktiivin säännös on nykyään pantu täytäntöön tietoyhteiskun-
takaaren (917/2014) 160–162 §:llä. Niitä säädettäessä korostettiin 
suostumuksen tärkeyttä. Tietoyhteiskuntakaaressa paikkatiedon nimi-
ke muutettiin sijaintitiedoksi, ja määritelmien mukaan sijaintitiedolla 
tarkoitetaan viestintäverkosta tai päätelaitteesta saatavaa tietoa, joka 
ilmaisee liittymän tai päätelaitteen sijainnin ja jota käytetään muuhun 
kuin viestin välittämiseen. Määritelmää hiottiin tietoyhteiskuntakaa-
ressa sen selkeyttämiseksi, että säännöstä sovelletaan myös satelliitti-
pohjaiseen paikantamiseen.
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Suomen perustuslain ja EU:n lainsäädännön nojalla näyttää siltä, 
että sijainti- tai paikannustietojen käsittely veroja ja maksuja varten 
olisi sidottava palvelun käyttäjän suostumukseen.

10.3.9 Vapaa liikkuminen

Perustuslain 9 § koskee liikkumisvapautta. Sen mukaan Suomen kan-
salaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus 
liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Maantielain 4 §:n mukaan 
maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja 
jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Maantien käyttö on maantie-
lain 12 §:n mukaan maksutonta, mikä ei varmaan estäisi normaalissa 
lainsäätämisjärjestyksessä säätämästä tien käyttöön perustuvaa veroa 
tai maksua. 

EU:ssa sisämarkkinat merkitsevät tavaroiden, henkilöiden, palve-
lujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden esteiden poistamista jäsen-
valtioiden välillä. Vastaavat periaatteet koskevat myös ETA-valtioita. 
Tieliikenteen verotuksessa suurin merkitys on tavaroiden vapaalla 
liikkumisella. Verosäännökset on laadittava sellaisiksi, etteivät ne estä 
liikkumisvapautta. 

10.4 Ratkaisumalleja

10.4.1 Autoverottomuuden takautuva 
voimaantulo

Vuoden 1982 alusta autoverolakiin lisättiin säännös, jonka mukaan 
kun eduskunnalle oli annettu esitys autoverolain muuttamisesta, 
valtioneuvostolla oli oikeus määrätä, että vero kannettiin esityksen 
mukaisena. Säännöstä pidettiin tarpeellisena tasattaessa lainmuu-
tosesityksen muuten aiheuttamaa markkinahäiriötä autokaupassa. 
Samanlainen säännös oli nykyisen autoverolain 75 §:ssä.

Valtuutusta käytettiin hyväksi 1980-luvulla kolme kertaa veroa 
alennettaessa ja kerran verotusta tiukennettaessa. Vuoden 2017 alus-
ta säännös kumottiin vanhentuneena, sillä veromuutosten voimaan-
tulosta säädetään lailla (HE 159/2016).
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Monesti autoverolain muutosten voimaantulo on jätetty valtioneu-
voston asetuksella päätettäväksi. Näin tehtiin esimerkiksi lainmuu-
toksessa 9.1.2009/5.

Autoveromuutoksia on usein säädetty tulemaan voimaan myös 
takautuvasti. Siirtymäsäännökset ovat voineet olla laajojakin, kuten 
lainmuutoksessa 4.4.2003/266, jossa säädettiin:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2003.
Lakia sovelletaan uusina verotettavien ajoneuvojen verotuksessa ensim-

mäisen kerran verotuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 
2003 tai sen jälkeen, kuitenkin siten, että 40 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulta jaksolta verotettaviin ajoneuvoihin tätä lakia sovelletaan ensim-
mäisen kerran siltä jaksolta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2003 
tai sen jälkeen. Uusina verotettavien ajoneuvojen verotukset oikaistaan 
hakemuksetta tämän lain mukaisiksi sen jälkeen, kun laki on tullut voi-
maan. Verovelvollisella on kuitenkin oikeus hakemuksesta saada verotus 
toimitetuksi 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa olleen autoverolain 
mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003 lain voimaantulopäivään. Hake-
mus on tehtävä ajoneuvomalleittain kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2003 vireille tulleiden uusien ajoneuvojen 
verotukset voidaan 43 §:ssä säädetyllä tavalla peruuttaa ja ajoneuvot verot-
taa verovelvollisen hakemuksesta tämän lain mukaisesti, jos ajoneuvoja 
ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2003. 
Veroa ei tällöin koroteta 43 §:ssä säädetyllä tavalla. Hakemus on tehtävä 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Käytettynä verotettavien ajoneuvojen verotuksessa lakia sovelletaan 
verotuksiin, jotka toimitetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
Käytettynä maahan tuotujen ajoneuvojen verotusta voidaan hakemukses-
ta kuitenkin oikaista tämän lain mukaiseksi, jos verotus on toimitettu 1 
päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen. Hakemuksen veron oikaisemi-
seksi voi tehdä se, joka on verovelvollisena suorittanut ajoneuvosta veron.

Veroa ei kuitenkaan oikaista tämän voimaantulosäännöksen nojalla, 
jos veron määrää on 25, 28, 50 tai 51 §:n tai muulla vastaavalla perusteella 
alennettu siten, ettei veron määrä alennettuna ole korkeampi kuin mikä 
tulisi oikaisun jälkeen ilman alennusta kannettavaksi.

Tämän lain 6 a §:n estämättä toimitetaan ennen vuotta 2003 valmiste-
tun käytettynä maahan tuotavan ajoneuvon verotus 6 §:n mukaisesti, jos 
Suomessa on käytössä samanlaisia ennen vuotta 2003 valmistettuja käy-
tettyjä ajoneuvoja, jotka on verotettu uutena 6 §:n ja 10 a §:n 1 momen-
tin mukaisesti. Jos tietyn ajoneuvomallin verotus uutena on toimitettu 
2 momentissa säädetyllä tavalla hakemuksesta 1 päivänä tammikuuta 
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2003 voimassa olleen autoverolain mukaisesti, käytettynä maahan tuota-
van ajoneuvon verotukseen sovelletaan kuitenkin 6 a §:ää, jos ajoneuvo 
on valmistunut samaan aikaan kuin hakemuksen perusteella verotetut 
samanlaiset uudet ajoneuvot.

Tämän lain 10 §:n estämättä vuoden 2003 aikana verotettavasta 
ajoneuvosta, jota on käytetty liikenteessä tai joka on ollut rekisterissä 
enintään kuusi kuukautta, kannetaan veroa kuten vastaavasta uudesta 
ajoneuvosta.

Tammikuun 1 päivänä 2003 kesken olevat tai sen jälkeen oikaisuna tai 
muutoksenhakuna vireille tulevat asiat, joissa ei ole kysymys käytettyjen 
ajoneuvojen veron määrästä, käsitellään ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Henkilön omaa käyttöä varten maahan tuotua ajoneuvoa, josta on 
annettu autoveroilmoitus, voidaan vuonna 2003 käyttää väliaikaises-
ti veroja suorittamatta tulliviranomaisen myöntämällä luvalla enintään 
kolmen kuukauden ajan maahan tuonnista. Lupa voidaan myöntää myös 
ehdolla, että autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa luvan 
myöntämisestä. Luvan voimassaolo päättyy 10 päivän kuluttua verotus-
päätöksen tekemisestä tai, jos ajoneuvon omistusoikeus luovutetaan taik-
ka jos ajoneuvon rekisteröintikatsastusta ei aloiteta 10 päivän kuluessa 
ajoneuvon maahan tuonnista. Jos veroilmoitus tai verotus peruutetaan 
43 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvolliselta peritään ennakkoratkaisusta 
perittävän maksun lisäksi maksu, jonka suuruus on enintään yksi kym-
menesosa siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut säännönmukaisesti 
suorittaa. Ajoneuvon käytöstä liikenteeseen noudatetaan, mitä ajoneuvo-
laissa (1090/2002) ja sen nojalla säädetään.

10.4.2 Autoveron osittainen palauttaminen 
Suomessa olevista autoverotetuista 
ajoneuvoista

Periaatteellista estettä tuskin on sille, että laissa säädetään palautetta-
vaksi autoveroa aikaisemmin verotetuista autoista määrä, joka niiden 
arvossa katsotaan olleen jäljellä ennen autoverotuksen kumoamista. 
Tässä mallissa veroa jouduttaisiin palauttamaan miljardeja euroja, 
jos palautusta ei rajattaisi koskemaan vain lyhyttä aikaa. Yhdeltäkin 
vuodelta palautus olisi useita satoja miljoonia euroja. Tämä malli vai-
kuttaa kalleutensa vuoksi mahdottomalta, ellei sitä rajata vain pariin 
autoveron kumoamisajankohtaa edeltäneeseen kuukauteen.
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10.4.3 Vientipalautus

Autoverolakimme alkuperäiset säännökset autoveron palauttamisesta 
ajoneuvon ulkomaille viennin perusteella olivat aivan liian rajoitta-
vat sekä EU-oikeudellisesti että kansalliselta kannalta.22 Tästä syystä 
lakiin vuonna 2009 lisättiin mahdollisuus vientipalautukseen. Vuon-
na 2017 voimassa olevat säännökset kuuluvat seuraavasti:

34 d §
Autoveroa palautetaan hakemuksesta, jos Suomessa verotettu ajoneuvo 
viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipa-
lautus). Veroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kan-
nettaisiin, jos se verotettaisiin käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jona 
ajoneuvo viedään Suomesta. 

Veroa ei palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu. Veroa 
ei myöskään palauteta siltä osin kuin ajoneuvon arvo tai ajoneuvos-
ta suoritettava vero on noussut verotuksen jälkeen tehdyn muutostyön 
tai varustelun takia. Jos veroa palautetaan ajoneuvosta, jonka veroa on 
alennettu tämän lain perusteella, palautettavaa määrää alennetaan sillä 
osuudella veron alennuksesta, joka kannettaisiin, jos ajoneuvo luovutet-
taisiin palautuksen hakemisen ajankohtana muuhun kuin alennettuun 
veroon oikeuttavaan käyttöön. Veroa ei palauteta ajoneuvosta, jota ei ole 
asianmukaisesti ilmoitettu verotettavaksi. Jos palautettava määrä olisi 
pienempi kuin 500 euroa, sitä ei palauteta. Veroa ei myöskään palauteta 
ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on vientiajankohtana 
kulunut vähintään 10 vuotta. Palautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo 
on käytön Suomessa päättyessä liikennekelpoisessa kunnossa. Palautuksen 
edellytyksenä on lisäksi, että ajoneuvo on Suomessa poistettu liikennekäy-
töstä ajoneuvolain 66 c §:n mukaisesti.

Vientipalautusta saa hakea se, joka ajoneuvon omistajana vie ajoneu-
von muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Jos ajoneuvosta on maksettu 
34 e §:ssä tarkoitettua ennakkopalautusta, vientipalautus maksetaan kui-
tenkin ennakkopalautuksen saajalle. Ennakkopalautus vähennetään vienti-
palautuksena maksettavasta määrästä. Jos ennakkopalautus on suurempi 
kuin vienti palautus, ylittävä osa peritään takaisin palautuksen saajalta.

Hakemus vientipalautuksesta on jätettävä veroviranomaiselle viimeis-
tään 14 päivää ennen ajoneuvon vientiä. Palautuksen hakijan on annet-
tava veroviranomaiselle mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä ja 
esitettävä tarvittava selvitys palautuksen edellytysten täyttymisestä.

 22 Ongelmaa on käsitelty laajasti kirjassa Esko Linnakangas, Autojen verotus (2007) 
s. 425 ss.
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Jos ajoneuvo, josta on palautettu veroa, rekisteröidään tai otetaan 
uudelleen käyttöön Suomessa, ajoneuvo verotetaan käytetyn ajoneuvon 
verotusta koskevien säännösten mukaisesti ottamatta huomioon ajoneu-
von aikaisempaa verotusta Suomessa. Jos palautuksen maksamisesta on 
kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, ajoneuvon verotusarvona voi-
daan pitää vientipalautusta varten määriteltyä arvoa. 

34 e § 
Verovelvollinen voi hakea vientipalautusta ennakkoon (ennakkopalau-
tus), jos ensimmäistä kertaa Suomessa käyttöön otettavaa ajoneuvoa on 
tarkoitus käyttää Suomessa enintään viisi vuotta määräaikaisen vuokra-
sopimuksen perusteella. Palautuksen edellytyksenä on, että hakija osoit-
taa, että vuokranantaja on sijoittautunut Euroopan talousalueelle ja sen 
liiketoimintana on ajoneuvojen säännöllinen vuokraus. Hakemus ennak-
kopalautuksesta on tehtävä veroviranomaiselle samalla kun ajoneuvosta 
annetaan veroilmoitus. Ennakkopalautuksena maksetaan se määrä, joka 
ajoneuvosta kannettaisiin veroa 11 b §:n 3 momentin mukaisesti lasket-
tuna määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyessä. Käytettynä maahan-
tuodun ajoneuvon ennakkopalautus lasketaan 8 a §:n mukaisesta veron 
määrästä tekemällä siitä 11 b §:n 3 momentissa tarkoitettu vähennys.

Jos määräaikaista vuokrasopimusta, jonka perusteella on maksettu 
ennakkopalautusta, muutetaan, ennakkopalautuksen saajan tulee ilmoit-
taa veroviranomaiselle muutoksesta. Verohallinto voi antaa tarkempia 
määräyksiä vientipalautuksen ja ennakkopalautuksen hakemusmenette-
lystä, hakemuksessa annettavista tiedoista ja sen yhteydessä annettavista 
asiakirjoista sekä vuokrasopimuksen muuttamista koskevan ilmoitusvel-
vollisuuden ajankohdasta, sisällöstä ja toteuttamistavasta.

Yhtenä mahdollisuutena autoveron kumoamisesta aiheutuvien ongel-
mien ratkaisemiseksi on esitetty jo voimassa olevaa vientipalautusjär-
jestelmää (esim. Helsingin Sanomat 27.1.2017 s. A 30, Porsaanreikä 
olisi auttanut auton ostajia). Autot, joissa on autoveroa, vietäisiin 
ulkomaille ennen kuin autoverolain kumoaminen tulisi voimaan, ja 
palautettaisiin Suomeen, kun autoveroa ei enää kanneta.

Saattaa kuitenkin hyvin olla, että näin meneteltäessä ajoneuvoa ei 
katsottaisi oikeasti viedyn ulkomaille pysyvään käyttöön eikä palau-
tusta siksi myönnettäisi. On myös muistettava, että autoverolain 
77 §:ssä on veronkiertämissäännös. Sen mukaan jos jollekin olosuh-
teelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, 
joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotus-
ta toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeata 
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muotoa. Veronkiertämissäännöksen tyypillisimpiä soveltamistilantei-
ta ovat keinotekoiset sarjatoimet, ja sellaisistahan tässä olisi kysymys.

Satojentuhansien tai jopa miljoonien ajoneuvojen rahtaaminen 
Suomesta ulkomaille ja takaisin autoveron palautuksen saamiseksi tul-
laan varmasti estämään tarvittaessa jopa lainsäädäntöä muuttamalla. 
Mutta jos käytettyjä autoja aidosti vietäisiin Suomesta ulkomaille, se 
olisi Suomen autokannan nuorentumistavoitteen mukaista.

10.4.4 Määräaikainen lisä- tai vuosivero 
uudistuksen jälkeen Suomessa 
ensirekisteröitäville ajoneuvoille

Autoveron poistamisesta aiheutuvan verotulojen vähentymisen kom-
pensoimiseksi voidaan ajatella mallia, jossa lainmuutoksen jälkeen 
ensirekisteröitävistä ajoneuvoista perittäisiin vuotuista lisäveroa tietty 
määräaika.

Voidaan pohtia myös mallia, jossa lisävero määräytyisi vanhalla 
tavalla lasketun autoveron perusteella, jolloin kysymyksessä ei olisi 
aidosti autoveron poistaminen vaan uuden nimen antaminen auto-
verolle ja saman veron muuttaminen maksettavaksi vähittäin. Veroa 
kertyisi sama määrä kuin autoverona olisi kertynyt, mutta paljon 
hitaammin. Veron kertymisen hitaus olisi melkoinen valtiontalou-
dellinen ongelma. 

Autotuojat ja -teollisuus ry esitti vuoden 2017 alussa autokannan 
uudistamiseksi autoveron osamaksua muistuttavan seuraavanlaisen 
vuosiveromallin, jossa autovero muutettaisiin vuosittain perittäväksi 
käyttömaksuun rinnastettavaksi veroksi. Mallin perustelut ja yksityis-
kohdat olivat seuraavat:

Malli vähentäisi merkittävästi autokannan päästöjä ja parantaisi liikenne-
turvallisuutta, sillä autoveron poistaminen nopeuttaisi autokannan kiertoa 
arviolta 3–4 vuodella alentamalla autoihin sitoutuneen pääoman määrää.

Autovero on veropohjana suhdanneherkkä, koska ensirekisteröintien 
määrä vaihtelee talouskehityksen mukaan – autokanta on veropohjana huo-
mattavasti stabiilimpi.

Autovero on hallinnollisesti työläs, sillä käytettynä maahantuotujen auto-
jen verotuksessa ja maasta vietävien autojen veronpalautuksessa Verohallinto 
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joutuu tekemään vuosittain arviolta 30 000 yksilöllistä auton arvonmääri-
tystä ja veropäätöstä.

Autokannan nuorentaminen on elinkeinopoliittisesti perusteltua, sillä 
autokantaa uudistamalla voidaan turvata kasvua ja luoda työpaikkoja.

Autoveron poistaminen vähentäisi merkittävästi autoalalle taloudellises-
ti raskasta tuotantoautojen (leasing- ja esittelyautot) arvonlisäverohaittaa. 
Tämä haitta aiheutuu autoverosta maksettavasta arvonlisäveron osuudesta, 
joka ei ole vähennyskelpoinen. 

Vaikka autovero puolitettaisiin ja vähitellen poistettaisiin, autoilun vero-
tuksen ympäristöohjaus ei katoaisi, sillä ajoneuvovero on hiilidioksidipe-
rusteinen ja polttoainevero on jo lähtökohtaisesti kulutuksesta riippuva. 
Suomessa hiilidioksidipäästöt ovat vuodesta 1996 vähentyneet noin kolman-
neksen. Vuonna 2015 yhteensä 19 % autoista oli hiilidioksidipäästöiltään yli 
140 g/km, kun vastaava osuus vielä vuonna 2008 oli noin 76 %. 

Suomessa autoverotuksen hiilidioksidiperusteisuuden on todettu vaikut-
taneen uusien ensirekisteröitävien autojen hiilidioksidipäästöihin vain vähän, 
vaikka päästöt ovatkin alentuneet noin 24 %. Päästöjen alenemisen on arvi-
oitu johtuneen ensisijaisesti uusien autojen valikoiman energiatehokkuuden 
paranemisesta sekä kuluttajapreferenssien muuttumisesta vähän polttoainet-
ta kuluttavia malleja suosivaksi. Tätä havaintoa tukee muissa maissa havait-
tu ensirekisteröityjen autojen päästökehitys. Esimerkiksi Ruotsissa uusien 
ensirekisteröitävien autojen keskimääräiset päästöt ovat vuosina 2008–2016 
vähentyneet noin 27 %, vaikka Ruotsissa ei ole autoveroa.

Polttoaineen hinnan on todettu vaikuttavan merkittävästi ajoneuvotyypin 
valintaan. Vaikutuksen ajoneuvon ja käyttövoiman valintaan on havaittu 
olevan suurempi kuin polttoaineen hinnan vaikutus ajettavien kilometri-
en määrään. Polttoaineen hiilidioksidiverotuksen on tunnistettu ohjaavan 
autokannan kehitystä verokertymän, hiilidioksidipäästöjen vähenemän ja 
sosioekonomisten vaikutusten kannalta tehokkaammin kuin auto- ja ajo-
neuvoveron. Uuden auton ostajien tutkimuksen mukaan säännellyt päästöt 
(NOx, HC, hiukkaset, hiilimonoksidi) eivät ole vielä nykyisin tärkeä auton 
valintaan vaikuttava tekijä. Sen sijaan polttoaineenkulutus on noussut jo 
toiseksi tärkeimmäksi valintatekijäksi käyttömukavuuden jälkeen.

EU-komissio on jo viime vuosikymmenellä painottanut mahdollisuut-
ta hinnoitella liikennettä siten, että ajoneuvojen valintaan ja käyttöön 
kytkettäisiin selvä ympäristöohjaus. Korkean autoveron EU-maissa verot 
muodostavat suuren osan uusien autojen hankintakustannuksista. Korkean 
autoveron on havaittu vähentävän markkinoiden läpinäkyvyyttä ja lisäävän 
verojen kertautuvuutta, sillä autoveroa maksetaan tyypillisesti myös auto- 
verosta.

Autoveron poistaminen aiheuttaa harkitsemattomasti toteutettuna pit-
käaikaisia markkinahäiriöitä, sillä hankintoja siirretään, jos on tiedossa, että 
kuluttajahintoihin on veromuutoksen takia tulossa alenemaa. Autoveron 
muutokset on tämän takia tarve toteuttaa kerralla ja lyhyellä varoitusajalla. 
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Myös kompensaatiotoimiin tulisi varautua, jos autojen arvonalenema uhkaa 
yksilötasolla oikeudellista luottamuksen- tai omaisuudensuojaa. Paras tapa 
autoveron poistamiseen on lyhyellä toteutusajalla tehty autoveron puolit-
taminen. Portaittainen muutos vuosiveroksi ei aiheuttaisi valtiontaloudelle 
yhtä suurta veromenetystä kuin kerralla tehty poisto, ja sen markkinahäiriö-
riski on selvästi pienempi. Portaittainen kahdessa osassa tehtävä autoveron 
poisto olisi lisäksi kuluttajien kannalta sekä autoalan yritysten käyttö- ja 
vaihto-omaisuuden arvonaleneman kannalta huomattavasti parempi toteut-
tamispolku kuin kerralla tehtävä autoveron poisto.

Auton ensirekisteröinnin yhteydessä perittävän autoveron muuttamista 
vuosittain maksettavaksi veroksi on tutkittu mallina, jossa puolet nykyisestä 
autoverosta kerättäisiin auton ensirekisteröinnin yhteydessä ja toinen puoli 
kerättäisiin vuosiverona auton koko elinkaaren aikana. Loput autoverosta 
olisi mahdollista siirtää vuosiveroon myöhemmin esimerkiksi kaksiportai-
sesti.

Veromallin vaikutusta on verrattu nykytilanteen mukaiseen ennakoituun 
kehitykseen. Autoveromuutoksen on laskennassa oletettu astuvan voimaan 
ilman siirtymäaikaa vuoden 2017 alussa. Nykytilanteen mukainen ennakoi-
tu kehitys perustuu maltilliseen talouskasvuun (0,5–1,5 % vuodessa), ja siinä 
autoilun verotuksen rakenne ei muutu.

Lähtökohtana laskennassa on ollut, että valtion liikenteestä keräämät 
verotulot säilyisivät vähintään samana kuin nykytilanteen mukaisessa enna-
koidussa kehityksessä. Laskenta on tehty autokantamallilla, joka kuvaa 
autokannan poistumaa, kokoa ja keski-ikää ensirekisteröintien määrän 
muuttuessa. Ensirekisteröintikehitystä on arvioitu hintajoustoilla, ja poistu-
maa on mallinnettu ensirekisteröinnistä riippuvana ilmiönä. Hintajoustona 
on käytetty lyhyen aikavälin joustokertoimena arvoa 2,1 ja pitkän aikavälin 
joustokertoimena arvoa 1,6. Joustokertoimet perustuvat Suomessa vuonna 
2008 tapahtuneen autoveron alennuksen aikaansaamiin kysynnän muu-
toksiin.

Mikäli autovero muutettaisiin vuosiveroksi siten, että puolet verosta mak-
settaisiin hankinnan yhteydessä ja puolet koko elinkaareen sidottuna vuo-
simaksuna, keskimääräinen hankinnan vero alenisi henkilöautoilla vuoden 
2016 noin 6 800 eurosta noin 3 400 euroon ja pakettiautoilla 5 500 eurosta 
2 750 euroon. Seuraavina vuosina uuden autoveromallin aikana autonsa 
ostanut henkilöauton omistaja maksaisi vuosiverona autoveroa noin 240 
euroa vuodessa ja pakettiauton omistaja noin 200 euroa vuodessa auton 
koko elinkaaren ajan. Vuosiveroa perittäisiin vain niistä autoista, jotka ensi-
rekisteröitäisiin käyttöön autoveromuutoksen jälkeen.

Jotta verokertymä ei alenisi autoveron ensimmäisen maksuerän pienene-
misen takia merkittävästi, ajoneuvoveron perusveroa on tutkitussa veromal-
lissa korotettu henkilö- ja pakettiautoilta vuoden 2018 alusta keskimäärin 
35 eurolla vuodessa ja vuoden 2019 alussa 35 eurolla vuodessa. Vuosivero-
kertymän kasvaessa ajoneuvoveron tasoa on mahdollista alentaa asteittain. 
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Tehdyt korotukset voidaan purkaa kahtena portaana vuosina 2020/2021 ja 
vuosina 2024/2025.

Vuosiveromalliin siirryttäessä autojen hinta alenisi keskimäärin 11 %, 
jolloin ensirekisteröintien määrä kasvaisi vuonna 2017 noin 148 000 henki-
löautoon ja tasaantuisi sitten noin 143 000 henkilöautoon.

Noin 10 vuoden kuluessa autoverokertymä ylittäisi nykyisen autoveron 
kertymän. Autoveron vuosiverokomponentin sulauttaminen ajoneuvoveron 
perusveroon olisi mahdollista aloittaa 5–6 vuoden kuluttua.

Vuosivero olisi jonkin ajan kuluttua mahdollista muuttaa kiinteäksi vuosi-
veroksi siten, että 1. vuoden suuremmasta erästä voitaisiin luopua. Tässä 
mallissa vuosiveroa perittäisiin suurempana eränä 1. vuonna puolikas vain 
vuosina 2018 ja 2019 ensirekisteröidyistä ajoneuvoista ja vuoden 2019 jäl-
keen ensirekisteröidyillä autoilla vuosivero olisi koko auton elinkaaren ajan 
samansuuruinen. Vuosiveron määrä on laskettu jakamalla nykyinen autovero 
16 vuodelle, jolloin vuosittaiseksi eräksi tulisi keskimäärin 425 euroa. 

Ajoneuvoveron perusveron korottamistarve vuosina 2018–2019 olisi täl-
löin suurempi, jotta verotulokertymä ei pienenisi uudelleen merkittävästi 
vuoden 2019 muutoksessa, jossa vuosiveron kanto muuttuisi tasaeräiseksi. 
Ajoneuvoveron perusveroa nostettaisiin tämän takia keskimäärin 45 euroa 
vuodessa vuosina 2018 ja 2019 sekä uudelleen 35 euroa vuosina 2020 ja 
2021. Perusveroon tehtyä korotusta voidaan vaiheittain alkaa purkaa vuonna 
2022, jolloin verotulot kääntyvät nousuun, kun vuosiveroperusteisia ajoneu-
voja on kannassa enemmän.

Autoveron muuttaminen vuosiveroksi kahdessa vaiheessa lisäisi ensire-
kisteröintien määrää merkittävästi. Autoveron tason alentamisen jälkeen 
ensirekisteröintien määrän on ennakoitu kasvavan aluksi noin 175 000 hen-
kilöautoon ja tasaantuvan myöhemmin hieman yli 160 000 ajoneuvoon.

Tätä esitystä voidaan arvostella siitä, että sen mallissa säilyisivät nykyi-
set autoveron juridiset tulkintaongelmat sekä uusien että käytettyinä 
tuotavien ajoneuvojen osalta. Hahmoteltua veroa olisi hyvin vaikea 
yhdistää päiväkohtaiseen ajoneuvoveroon ja sen kantoon. 

10.4.5 Autoverotettujen ajoneuvojen 
määräaikainen vapautus tai alennus 
ajoneuvoverosta

Tämäntapaisesta mallista Suomessa on kokemusta. Autoveroa alen-
nettiin vuonna 1993 merkittävästi, ja sen vastapainoksi säädettiin 
ajoneuvovero, joka vastasi nykyistä perusveroa. Ajoneuvoverotuksessa 
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autot jaettiin kahteen veroluokkaan: korkeampaan ja alempaan. Kor-
keampaan veroluokkaan, jossa vuotuinen vero oli 500 mk, kuuluivat 
autot, jotka oli otettu käyttöön 1.1.1994 tai sen jälkeen. Vanhemmat 
autot kuuluivat halvempaan veroluokkaan, jossa vero oli 300 mk. Se, 
että ajoneuvovero oli suurempi uusista autoista, perustui siihen, että 
uusista autoista kannettu autovero oli matalampi. Ennen vuotta 1994 
käyttöön otettujen autojen vero oli muiden autojen veroa alempi aina 
2010-luvun alkuun saakka, siis noin 15 vuoden ajan.

Ratkaiseva oli vuonna 1996 säädetyn lainmuutoksen jälkeen käyt-
töönottoajankohta riippumatta siitä, oliko auto otettu käyttöön Suo-
messa vai ulkomailla. Alun perin ratkaiseva oli ollut ensimmäinen 
käyttöönottoajankohta Suomessa. Tätä tietoa ei kuitenkaan tallen-
nettu liikennetietojärjestelmään, mutta verotus oli toimitettava tuossa 
järjestelmässä olevien tietojen perusteella.

Jos EU-oikeus vaatii – mikä on mahdollista mutta ei varmaa – 
samansuuruista veroa riippumatta siitä, missä auto on otettu ensiksi 
käyttöön ja onko autoveroa maksettu Suomeen, tämä malli johtanee 
ulkomailta tuotavien käytettyjen autojen sellaiseen lisääntymiseen, 
että autokantamme nuorennustavoite vaarantuisi.

Vaikka autoveroa on myöhemmin alennettu ja ajoneuvoveroa vas-
taavasti korotettu, mitään porrastusta veromäärään auton iän perus-
teella ei ole enää tehty.

10.4.6 Autoverotettujen ajoneuvojen 
määräaikainen huojennus 
asiakasmaksusta

Liikenne- ja viestintäministeriön Live-raportissa tammikuussa 2017 
autovero sekä osa ajoneuvoverosta ja polttoaineverosta olisi korvat-
tu väyläverkkoyhtiölle maksettavilla asiakasmaksuilla. Malliin, jossa 
autoverotetuille ajoneuvoille annettaisiin asiakasmaksuista määräai-
kainen vapautus tai alennus, liittyisi samantapaisia ongelmia kuin 
edellisessä kohdassa käsiteltyyn autoverotettujen ajoneuvojen määrä-
aikaiseen vapautukseen tai alennukseen ajoneuvoverosta.
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10.4.7 Polttoaineveron korottaminen

Live-raportissa esitettiin polttoaineveromme alentamista EU-direk-
tiivin sallimalle alimmalle tasolle, jolloin valtion verotulot olisivat 
alentuneet noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Polttoaineen hinta 
olisi alentunut noin 5 senttiä litralta, ja liikennepolttoaineiden hinnat 
olisivat laskeneet Suomessa suunnilleen normaalille keskieurooppalai-
selle keskitasolle.

Bensiinin kuluttajahinta euroina litralta oli Euroopassa 9.10.2017 
seuraavanlainen:23

 23 GlobalPetrolPrices.com.

Kroatia 1,25

Slovenia 1,26

Slovakia 1,28

Albania 1,29

Sveitsi 1,29

Malta 1,31

Yhdistynyt kuningaskunta 1,33

Belgia 1,35

Saksa 1,35

Irlanti 1,36

Ranska 1,37

Suomi 1,43

Ruotsi 1,44

Portugali 1,45

San Marino 1,45

Kreikka 1,52

Tanska 1,52

Italia 1,53

Alankomaat 1,54

Islanti 1,61

Norja 1,71

Valko-Venäjä 0,54

Venäjä 0,59

Moldova 0,83

Ukraina 0,84

Bosnia ja Hertsegovina 0,85

Bulgaria 1,02

Makedonia 1,03

Andorra 1,08

Puola 1,08

Liettua 1,09

Romania 1,09

Latvia 1,11

Unkari 1,13

Luxemburg 1,14

Viro 1,16

Tšekki 1,17

Itävalta 1,18

Serbia 1,19

Espanja 1,20

Kypros 1,21

Turkki 1,23
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Alimmillaan bensiinin kuluttajahinta on eräissä EU:n ulkopuolisissa 
Itä-Euroopan valtioissa, kuten Venäjällä. EU:ssa polttoaineiden val-
misteveroilla on vähimmäistasot.

Baltian maissa bensiinin litrahinnat ovat varsin alhaiset (n.1,1 
euroa). Pohjoismaista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa 
hinta (n. 1,5–1,6 euroa) on jonkin verran korkeampi kuin keskieu-
rooppalainen taso (n. 1,2–1,4 euroa). Norjassa, vaikka se on öljyn-
tuottajamaa, hinta on kaikkein korkein (1,78 euroa).

Polttoaineveron korotusta on meillä käytetty paikkaamaan mui-
den verojen alentamisesta ja poistamisesta aiheutuvia verotulojen 
menetyksiä. Näin tehtiin myös vuoden 2017 alussa, kun makeisvero 
kumottiin. Ratkaisu oli helppo toteuttaa, kun öljyn hinta oli alentu-
nut. Saatettiin myös korostaa sitä, että polttoainevero oli makeisveron 
sukulainen; kummassakin verotetaan energiaa.

Jos autovero poistetaan ja sen tilalle etsitään muita verotuloja, kat-
seet kääntyvät hyvin nopeasti polttoaineveron korottamiseen. Koko-
naan ei autoveroa mitenkään voida poistaa korottamalla vastaavasti 
polttoaineveroa. Mutta osaratkaisuna voisi tulla kysymykseen poltto-
aineveron korottaminen noin 200 miljoonalla eurolla, jolloin bensii-
nin kuluttajahinta olisi pohjoismaista keskitasoa.

10.4.8 Arvonlisäveron korottaminen

Yleinen kulutusverotus otettiin Suomessa liikevaihtoverotuksen muo-
dossa käyttöön vuonna 1941, kun ulkomaankauppa oli sodan takia 
tyrehtynyt ja valtiolle erittäin tärkeän tulonlähteen muodostaneet 
tullitulot olivat romahtaneet. Jo vuodesta 1964 alkaen liikevaihtove-
rotuksemme oli monilta keskeisiltä osiltaan arvonlisäverotyyppinen. 
Puhdaspiirteisempään arvonlisäverojärjestelmään meillä siirryttiin 
1990-luvun puolivälissä.

Vanhaa autoveroamme saatettiin aikoinaan luonnehtia jopa eri-
koisliikevaihtoveroksi, niin paljon yhtäläisyyksiä niillä oli. Nykyisin 
autovero eroaa aivan ratkaisevasti arvonlisäverosta, jolla pyritään 
verottamaan neutraalisti kaikenlaisia tavaroita ja palveluja.

On myös huomattava, että EU-säädösten mukaan ajoneuvoihin on 
sovellettava arvonlisäverotuksessa normaaliverokantaa. Se on Suomes-
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sa nykyisin 24 %. Tämä jo estää sen, että autoverotuksen poistaminen 
voitaisiin kompensoida vain autojen ja moottoripyörien arvonlisäve-
roa korottamalla. Eikä sellainen toimenpide myöskään olisi linjassa 
sen pyrkimyksen kanssa, että autoilun verotusta siirretään hankin-
nasta käyttöön.

Sen sijaan autoveron poistamisesta seuraava valtion verotulojen 
väheneminen voitaisiin kompensoida esimerkiksi korottamalla yleistä 
arvonlisäveroprosenttia ja alennettuja verokantoja. Arvonlisävero on 
nykyisin Suomen valtion suurituottoisin vero. Vuodessa se tuottaa 
nyt noin 17 miljardia euroa. Yhden prosenttiyksikön lisäys kaikkiin 
arvonlisäveroprosentteihin voisi kohottaa arvonlisäveron vuosituottoa 
yli 700 miljoonalla eurolla.

Jos polttoaineveroa korotetaan, se nostaisi myös arvonlisäveron 
tuottoa, koska polttoaineverosta maksetaan myös arvonlisävero.

10.4.9 Varallisuusverot

Varoja on saatavissa niiltä veronmaksajilta, joilla varoja on. Varalli-
suus onkin luonnollisimpia ja vanhimpia verotuskohteita. Joskus on 
myös sanottu, että veroja on perittävä varallisuudesta siksi, että valtio 
turvaa varallisuutta. Kysymys olisi tavallaan vakuutusmaksuista tai 
suojelurahoista.

Varallisuuden verottamista tutkittaessa monenlaiset luokittelut ovat 
mahdollisia. Varallisuusveroja on ryhmitelty esimerkiksi seuraavasti:24

1. Yleiset ja osittaiset varallisuusverot. Yleisillä varallisuusveroilla 
pyritään verottamaan koko varallisuutta, kun taas osittaiset varal-
lisuusverot kohdistuvat vain tiettyyn varallisuuden osaan, kuten 
kiinteistöomaisuuteen tai elinkeino-omaisuuteen.

2. Nimelliset ja todelliset varallisuusverot. Nimellisissä eli epäaidoissa 
varallisuusveroissa veron kohteena on omaisuuden tuotto. Nimel-
liset varallisuusverot ovat pääasiassa tuloveron täydennysveroja eli 
vakautetun tulon lisäveroja. Todellinen eli aito varallisuusvero taas 
kannetaan kantavarallisuudesta eikä sen tuotosta.

 24 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung (1993) s. 770–771.
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3. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen varallisuusverot. Luonnol-
listen henkilöiden varallisuusverot kohdistuvat fyysisten henki-
löiden eli ihmisten varoihin, kun taas yhteisöjen varallisuusvero 
kohdistuu juridisten henkilöiden varoihin.

4. Objektiiviset ja subjektiiviset varallisuusverot. Objektiiviset varalli-
suusverot eivät ota huomioon luonnollisten henkilöiden henkilö-
kohtaisia olosuhteita, kun taas subjektiivisissa varallisuusveroissa 
on esimerkiksi verovapaa minimi ja huomiota saavat myös perhe-
suhteet.

5. Bruttovarallisuuden ja nettovarallisuuden varallisuusverot. Netto-
varallisuusveroissa, toisin kuin bruttovarallisuusveroissa, vähen-
netään velat.

6. Kulutusvarallisuusverot ja elinkeinovarallisuusverot. Kulutusvaral-
lisuusverot kohdistuvat yksityisessä kulutuksessa olevaan varal-
lisuuteen, kun taas elinkeinovarallisuusveroja kannetaan liike- ja 
ammattivarallisuudesta.

7. Kauppa-arvoon ja tuottoarvoon perustuvat varallisuusverot. Edel-
listen pohjana on omaisuuden vaihtoarvo, kun taas jälkimmäiset 
määräytyvät omaisuuden tuottokyvyn mukaan.

Todellisen tulon verottamiseen perustuva yleinen tuloverotus syntyi 
1800-luvulla. Sen rinnalle kehitettiin 1800- ja 1900-lukujen vaihtees-
sa Saksassa uudentyyppinen koko nettovarallisuuden omaisuus- eli 
varallisuusvero, jota on luonnehdittu lisäveroksi vakautetulle tulolle 
eli pääomatulolle. Pian tuollainen vero otettiin käyttöön useissa val-
tioissa. Suomessa näin tapahtui vuonna 1918.

Varallisuusvero kohdistui Suomessa myös tuottamattomaan omai-
suuteen. Varoina ei kuitenkaan esimerkiksi vuonna 1943 säädetyn 
tulo- ja omaisuusverolain 33 §:n 1 kohdan mukaan pidetty ”vaat-
teita, huone- ja talouskaluja sekä muuta asuntoirtaimistoa, joka on 
tarkoitettu verovelvollisen ja hänen perheensä henkilökohtaisesti käy-
tettäväksi”. Tulo- ja omaisuusveroasetuksen 17 §:n mukaan tulo- ja 
omaisuusverolain 33 §:ssä tarkoitettuna verovapaana omaisuutena ei 
ollut pidettävä verovelvollisen tai hänen perheensä henkilökohtaista 
käyttöä tai mukavuutta varten hankittuja autoja, moottoripyöriä ja 
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-veneitä, purjeveneitä, ratsuhevosia tahi muita niihin verrattavia esi-
neitä.

Aarne Rekolan kommentaariteoksessa Tulo- ja omaisuusverotus 
(1947) asiasta kirjoitettiin (s. 304–305) näin:

Koti-irtaimistoa on jossakin määrin kaikilla, sen arvioiminen on usein vai-
keata ja pakottaisi verotusviranomaiset tutkimaan seikkoja, joita ihmiset 
eivät mielellään useinkaan muille yksityiskohtaisesti paljasta. Sitä pait-
si kotiomaisuuden verottamisella olisi verraten vähäinen valtiontalou-
dellinen merkitys, minkä ohessa tämä omaisuus ei myöskään ole sanan 
suppeassa merkityksessä tuottavaa omaisuutta. Tämän vuoksi lainsäätä-
jä on jättänyt sen omaisuusverotuksen ulkopuolelle. Verovapaus koskee 
kuitenkin suuremmassa määrässä henkilökohtaista sisäirtaimistoa kuin 
ulkoirtaimistoa, minkä vuoksi myös esim. autot ym. edellä luetellut, 
enimmäkseen ylellisyysluontoiset esineet on jätetty veronalaisiksi.

Vielä ennen kesällä 2004 säädettyä muutosta varallisuusveron alai-
sina mainittiin laissa mm. autot, moottoripyörät ja moottoriveneet 
sekä purjeveneet. Vuosina 2004 ja 2005 veronalaisia eivät enää olleet 
tavanomaiset verovelvollisen omassa tai perheen käytössä olevat kul-
kuneuvot.

Suomen varallisuusveroa lievennettiin vähitellen. Varallisuusvero 
tuotti 2000-luvun alussa vuosittain enää vain noin 100 miljoonaa 
euroa, joka kertyi lähinnä kiinteistöistä ja osakkeista. Varallisuusve-
romme kumottiin vuodenvaihteessa 2005–2006 osinkoverotuksen 
tiukennuksen yhteydessä kokonaan.

Varallisuusveroa, kuten myös pääomatulojen verotuksen tiuken-
tamista, puolletaan voimakkaasti professori Thomas Pikettyn laajassa 
tutkimuksessa Pääoma 2000-luvulla. Kirja ilmestyi ranskaksi vuonna 
2013 ja suomeksi vuonna 2016.25 Yleisen nettovarallisuuteen perus-

 25 Piketty toteaa s. 484: ”Euroopassa on nyt 2000-luvun alussa erittäin paljon yksi-
tyistä varallisuutta, joten varakkaimmilta vuosittain perittävä progressiivinen 
pääomavero tuottaisi jo verraten alhaisilla veroprosenteilla huomattavat vero-
tulot. [--] Kuvitellaan vaikkapa varallisuusvero, jota peritään seuraavan asteikon 
mukaan: alle miljoonan euron omaisuudesta nolla prosenttia, miljoonasta viiteen 
miljoonaan euroon yksi prosentti ja yli viiden miljoonan euron omaisuudesta 
kaksi prosenttia. [--] Jos vero otettaisiin käyttöön kaikissa Euroopan unionin 
jäsenmaissa, sen piiriin kuuluisi noin kaksi ja puoli prosenttia väestöstä ja sen 
vuosituotto vastaisi kahta prosenttia unionin bruttokansantuotteesta. Suuria 
verotuloja ei pidä ihmetellä: tämä on lopputulos, kun yksityisen varallisuuden 
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tuvan varallisuusveron palauttaminen verojärjestelmäämme ei vaikuta 
Suomessa mahdolliselta ainakaan nykyisen hallituksen aikana. Ilta-
lehdessä 12.1.2017 julkaistun jutun, jossa esiteltiin kannanottoani 
veneiden ja moottoripyörien ajoneuvoveroehdotuksesta, otsikkona 
tosin oli ”Professori: Hallitus synnyttää uudelleen varallisuusveron”. 
Jos autoveroa ja erityisesti ajoneuvoveroa tarkastellaan varallisuusve-
roina, ne ovat eräänlaisia kulutusvarallisuusveroja ja sellaisina muis-
tuttavat ylellisyysveroja, joiden kulta-aikaa oli 1700-luku. Veneiden 
ja moottoripyörien ajoneuvoverohankkeessa oli nähtävissä tuollaista 
menneen ajan veropoliittista ajattelua.

10.4.10 Korvamerkkiveromallit

10.4.10.1 Historiasta

Korvamerkki on eläimen korvaan tehtävä tai kiinnitettävä merkki, 
joka yksilöi eläimen ja toimii sen tunnuksena. Korvamerkityksi kut-
sutaan myös sellaista talousarvion erää, joka on säädetty käytettäväksi 
tiettyjen menojen maksamiseen ja jota ei saa käyttää muihin tarkoi-
tuksiin. Korvamerkkiverot ovat maksujen etäsukulaisia, mutta mak-
suina niitä ei voida pitää välittömän vastikkeen puuttumisen takia. 

Julkinen talous perustui vielä 1800-luvulla pitkälti rahastotalou-
teen tai muuten erityisiin tarkoituksiin kannettuihin suorituksiin. 
Vasta vuoden 1919 hallitusmuotomme lakkautti erillisten rahastojen 
järjestelmän, jolloin budjetista tuli yhtenäinen valtiontaloutta koskeva 
asiakirja ja rahastotalous muodostui poikkeukselliseksi järjestelmäksi. 
Suomen valtiontalouteen kuuluu nykyisin toistakymmentä budjetti-
talouden ulkopuolella olevaa rahastoa.

Vanhempina aikoina korvamerkkiverot olivat erittäin yleisiä. Tiet-
tyä veroa kerättiin tiettyyn tarkoitukseen. Tarkoitukset saattoivat olla 
hyvinkin erikoisia. Hääveroa esimerkiksi kannettiin 1500-luvulla 
Ruotsi-Suomessa kuninkaallisen kosiomatkan rahoittamiseksi.

Pitkäaikaisimpia verojamme on ollut perunkirjoitukseen liittynyt 
vuodesta 1698 vuoteen 1980 kannettu kunnallinen köyhäinsadan-

arvo vastaa viiden vuoden bruttokansantuotetta ja kokonaisvarallisuudesta huo-
mattavan suuri osa on jakauman ylimpien prosenttien varassa.” Piketty kutsuu 
tarkastelemaansa pääomaveroa hyödylliseksi utopiaksi.
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nes eli vaivaisprosentti, jonka suuruus oli 1/8 % pesän bruttoarvosta. 
Kunnan oli käytettävä tuosta verosta kertyvät varat köyhäinhoitoon. 
Tuon veron hyvin etäisinä sukulaisina voidaan pitää nykyisin Kansan-
eläkelaitoksen rahoitukseen kannettavia korvamerkkiveron luonteisia 
maksuja.

Hyvin vanhaksi elänyt korvamerkkivero oli myös lästimaksu, jota 
perittiin 1750-luvun puolivälistä vuoden 2014 loppuun asti merenkul-
kijoiden sosiaalisiin tarpeisiin ulkomaanliikenteen kauppa-aluksilta.

Huviverokin oli Ruotsin ja Venäjän vallan aikana korvamerkitty. 
Vuonna 1782 annetun julistuksen mukaan esiintyjien oli suoritetta-
va jokaisesta esiintymiskerrasta kehruuhuonerahastoon maksu. Keh-
ruuhuone oli vanha nimitys naisten työvankiloille. Niissä vangeilla 
teetettiin lähinnä käsitöitä, kuten kehruuta. Huveja verotettiin myös 
vaivais- ja työhuonerahaston hyväksi vuonna 1818 annetun julistuk-
sen perusteella.

Elokuvien pääsyliput erotettiin 1960-luvulla muusta huvive-
rotuksesta, ja niitä varten säädettiin elokuvavero. Elokuvasäätiön 
rahoitukseen liittyen elokuvaverolakiin lisättiin erikoinen korvamerk-
kisäännös. Sen mukaan elokuvaveroa alennettiin, jos elokuvanäytän-
nön toimeenpanija sitoutui suorittamaan elokuvasäätiölle tietyn osan 
pääsymaksusta.

Koiraverolla oli 1800-luvun lopulla korvamerkit. Vuonna 1878 
säädetyn lain mukaan vero oli käytettävä ensisijaisesti korvauksiin 
vesikauhun vuoksi menetetyistä kotieläimistä; loput saatiin käyttää 
muihin kunnallisiin tarkoituksiin. Vuoden 1894 koiraverolaissa vero 
sen sijaan säädettiin kannettavaksi ja hoidettavaksi muiden kunnal-
lisverojen yhteydessä ja käytettäväksi ”kunnan mielen mukaan kun-
nan tarkoituksiin”. Sitä ei siis enää kohdistettu ensi sijassa vesikauhun 
vuoksi menetettyjen kotieläinten korvaamiseen. Tässä viitattiin koira-
veron vähäiseen tuottoon ja niihin vaikeuksiin, joita syntyi jaettaessa 
varoja korvausta vaativien kesken. Vuonna 2017 enää kaksi kuntaa 
(Helsinki ja Tampere) kantoi koiraveroa. Vuoden 2018 alussa nekin 
luopuvat siitä.

Vanhoista yhä kannettavista korvamerkkiveroista mainittakoon 
apteekkivero, aikaisemmalta nimeltään apteekkimaksu. Se on vero, 
joka apteekkarin on vuosittain suoritettava apteekin liikevaihdon 
mukaan. Verokanta on progressiivinen liikevaihdon määrään nähden. 
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Apteekkiveroa on luonnehdittu apteekkioikeuden haltijan suorituk-
seksi valtiolle monopolioikeuden tuottamasta hyödystä. Nykyisin sillä 
tasataan erisuuruisten apteekkien tuloja.

Ajoneuvoverotuksen uudistaminen tuli 1920-luvun lopulla ajan-
kohtaiseksi. Tällöin korostettiin, että veron oli perustuttava ylelli-
syysnäkökohdan sijasta aikaisempaa enemmän tietaloudellisille 
näkökohdille. Todettiin, että tiestön kulumiseen vaikutti myös ajo-
neuvon nopeus. Kun Suomen teillä ei kuitenkaan yleensä voitu ajaa 
suuremmalla nopeudella kuin sellaisella, jonka melkein kaikki hen-
kilöautot pystyivät saavuttamaan, otettiin moottorin teho huomioon 
aikaisempaa rajoitetummin. Koska tiestön kulumiseen vaikutti myös 
renkaiden laatu, veroa määrättiin kannettavaksi korotettuna sellaisis-
ta ajoneuvoista, joiden pyörissä ei ollut kumisia ilmarenkaita. Veron 
tuotto olisi hallituksen esityksen mukaan ollut käytettävä yleisten 
teiden parantamiseen ja kunnossapitoon. Tämä velvoite kuitenkin 
poistettiin lopullisesta laista, koska katsottiin, että eduskunnan tuli 
saada vapaasti päättää tämänkin veron tuotosta.

Seuraavassa tarkastellaan kolmea nykyisin voimassa olevaa liiken-
neveroteeman kannalta kiinnostavaa korvamerkkiveroa. 

10.4.10.2 Väylämaksu

Valtion talousarviossa veronluonteisten maksujen joukossa on väylä-
maksu. Se perustuu väylämaksulakiin, ja sitä suoritetaan valtiolle 
Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavista aluksista. 
Nykyinen väylämaksulaki on ollut voimassa vuoden 2006 alusta. Sillä 
uudistettiin väylämaksun perusteita koskevia säännöksiä, jotka koske-
vat aluksesta suoritettavan väylämaksun määräytymistä. Väylä maksu 
määräytyy pääsääntöisesti aluksen jääluokkaan perustuvan yksik-
köhinnan sekä aluksen nettovetoisuuden perusteella. Se määräytyy 
nykyisen lain mukaan samojen perusteiden mukaisesti niin kotimaan-
liikenteessä kuin ulkomaanliikenteessä oleville aluksille. Väylämaksun 
kustannusvastaavuudeksi on arvioitu 86,2 %.

10.4.10.3 Ratavero

Valtion rataverkon käyttämisestä on Suomessa peritty vuodesta 
1990 lähtien ratamaksua. Vuonna 1995 Valtionrautatiet yhtiöitet-
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tiin ja radanpito siirrettiin yhtiöittämisen yhteydessä rautatieviran-
omaiseksi perustetulle Ratahallintokeskukselle. Valtion rataverkosta, 
radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain eli rataverkkolain 
nojalla rautatieyrityksiltä perittiin vuotuista ratamaksua rataverkon 
käyttämisestä. Ratamaksun perusteina olivat rataverkon käyttö, rata-
verkon taso ja markkinatilanne sekä radanpidon kustannukset ja 
rautatieliikenteen ympäristö- ja yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. 
Suomen ratamaksukäytäntöön tehtiin vuonna 2000 rakenteellisia 
muutoksia, joilla varauduttiin silloin EU:n toimielimissä käsiteltävänä 
olleen kapasiteetti- ja ratamaksudirektiiviehdotuksen hyväksymiseen 
ja direktiivin täytäntöönpanoon. Vuodesta 2001 lähtien ratamak-
su koostui perus-, haitta- ja lisämaksusta. Ratamaksun perusmaksu 
vastasi junaliikenteen radanpidolle aiheuttamia rajakustannuksia, 
haittamaksulla katettiin junaliikenteen aiheuttamia päästö- ja onnet-
tomuuskustannuksia ja lisämaksulla katettiin radanpidon kiinteitä 
kustannuksia. Lisämaksua perittiin ainoastaan tavaraliikenteeltä.

Vuonna 2003 säädettiin rataverolaki, joka sisältää veroja ja veron-
luonteisia maksuja koskevat säännökset. Vero perustuu kapasiteetti- ja 
ratamaksudirektiivissä tarkoitettuun haittamaksuun ja lisämaksuun. 
Haittamaksussa voidaan ottaa huomioon junan toiminnasta aiheutu-
vien ympäristövaikutusten kustannukset. Lisämaksua voidaan periä 
markkinoiden niin salliessa infrastruktuurin käytöstä aiheutuneiden 
kustannuksien täysimääräiseksi kattamiseksi. 

10.4.10.4 Yleisradiovero

Radionkuunteluluvat Suomessa myönsi aluksi kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriö ja vuoden 1927 radiolain säätämisen jälkeen 
Posti- ja lennätinlaitoksen lupakonttori. Radiolaissa myös säädettiin 
lupamaksuja hoitavan radiorahaston perustamisesta. Vuonna 1934 
yleisradioyhtiöstä tuli valtio-omisteinen ja kuuntelulupatulot alettiin 
tulouttaa yhtiölle. Vuonna 1977 radiolupamaksu lakkautettiin yhdis-
tämällä se televisiomaksuun.

Hallitus antoi vuonna 2012 esityksen laiksi yleisradioverosta. Esi-
tys oli osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena oli uudistaa 
Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoitusjärjestelmä. Tavoitteena oli 
ollut luoda rahoitus- ja hallintomalli, joka turvaisi pitkäjänteisesti 
Yleisradion julkisen palvelun kehittämisen ja riippumattomuuden 
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nykyisen kaltaisessa laajuudessa. Yleisradiotoiminnan rahoitukseen 
oli etsitty vaihtoehtoja useissa työryhmissä. Päävaihtoehdoista – 
yleiskatteellisesta budjettirahoituksesta taikka erillisestä maksusta tai 
verosta – päädyttiin sosiaalisesti varsin oikeudenmukaisena pidettyyn, 
laajapohjaiseen veromalliin, jolla uskottiin ratkaistavan Yleisradion 
rahoitukseen liittyvät keskeisimmät kysymykset kestäväksi arvioidulla 
tavalla. Yleisradioveroa peritään vuosittain noin 500 miljoonaa euroa 
eli suunnilleen yhtä paljon kuin oli kannettu televisiomaksuja. Yleis-
radioverolla ei ole mitään konkreettista yhteyttä vastasuoritukseen, 
esimerkiksi radion kuunteluun tai TV-lähetysten seuraamiseen. Val-
tiosääntöoikeudellisesti kysymyksessä on selvästi vero eikä maksu.

Jos tieliikenteen verotusta kehitettäessä malliksi otettaisiin yleisra-
dioveron tapainen suoritus ja rahoitus kerättäisiin kaikilta riippumat-
ta siitä, omistavatko he auton tai muun ajoneuvon, ja jos tällaisella 
verolla olisi matala verovelvolliskohtainen euromääräinen yläraja, 
kuten yleisradioverolla, vero sopisi huonosti maksukykyperiaattee-
seen. Malli ei myöskään ottaisi huomioon ympäristötavoitteita. 

10.4.11 Hintatuet ja romutuspalkkiot

Verohelpotusten lisäksi vähäpäästöisten autojen hankintaan suunna-
tuilla hintatuilla ja vanhojen autojen romutuspalkkioilla voidaan jon-
kin verran vauhdittaa autokannan uusiutumista. Nämä keinot ovat 
kuitenkin riittämättömiä ratkaisemaan eriarvoisuutta korvattaessa 
nykyisen suuruinen autovero ajoneuvoverolla tai asiakasmaksuilla.

10.4.12 Yhdistelmä- eli palikkamalli

Autoverosta luopumista on käsitelty tavattoman paljon julkisuudes-
sa. Keskustelua on liiaksi hallinnut joko–tai-kysymyksenasettelu, 
jossa autoveron tilalle on tarjottu vain yhtä korviketta. Siirtymäkausi-
ongelmien kohtuullinen hallinta onnistuu paremmin yhdistelmämal-
lissa, jossa yhdistellään useita palikoita. Tällaisessa mallissa voisi olla 
esimerkiksi seuraavanlaisia osia:
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a) autoveron poiston voimaantulo takautuvasti pari kuukautta 
ennen uudistuksen voimaantuloa,

b) ajoneuvoveron lisävero autoveron kumoamisen jälkeen Suomessa 
ensi kertaa rekisteröitäville uusille ja käytetyille ajoneuvoille,

c) bensiinin ja dieselöljyn valmisteveron maltillinen korotus,

d) yleisen arvonlisäveroprosentin, joka koskee myös ajoneuvoja, pie-
ni korotus,26

e) ansio- ja pääomatuloveroprosenttien pieni korotus asteikkojen 
yläpäässä,

f ) vanhojen autojen romutuspalkkio. 

Mahdollisesti b-kohdan kuitenkin katsottaisiin syrjivän ulkomailta 
käytettyinä tuotavia vanhoja ajoneuvoja. Asian varmistaminen sito-
vasti etukäteen on vaikeaa tai liian hidasta. Onko Suomen valtio 
valmis ottamaan riskin liikaverojen mahdollisesta palauttamisesta 
myöhemmin? Ehkä se on. Ainakin aikaisemmin Suomi on autovero-
lainsäädännössä uskaltanut ottaa EU-oikeudellisia riskejä.27

 26 Yleistä arvonlisäveroprosenttia taas voitaisiin alentaa, jos alennettuja arvonlisä-
verokantoja korotettaisiin.

 27 Ks. myös Pia Määttä, Suomen autoverojärjestelmän eurooppaoikeudelliset haas-
teet: verosyrjintäkielto ja käytettyjen tuontiautojen verotus, gradu Lapin yliopis-
tossa (2016).
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11.1 Entisistä ennusteista

Vuonna 1988 tein noin 350-sivuisen kirjan Autoverotus, jonka esi-
puheessa kirjoitin:

Autoverotusta on joskus pidetty juridisesti melko ongelmattomana. Nyt 
julkaistavan kirjan laajuus saattaa toisaalta synnyttää vaikutelman, että 
autoverotuksemme onkin niin vaikeasti tulkittavissa, että systeemistä on 
päästävä heti eroon. Jotakin asiaa ei tee kuitenkaan ongelmattomaksi vain 
se, ettei sitä riittävästi tunneta. Esimerkiksi auton käyttövaiheen verotus 
ei ole kovin yksinkertaista, jos sen taso on ankara ja tavoitteet moninaiset.

Suomesta tuli vuoden 1995 alussa EU:n jäsen. Vuonna 2000 valmis-
tui Leila Juannon kanssa laatimani teos Tieliikenneverot, joka kattoi 
autoverotuksen lisäksi ajoneuvo- ja polttoaineverotuksen sekä ajoneu-
voihin ja niiden polttoaineisiin liittyvän tulli- ja arvonlisäverotuksen. 
Kirjan lopussa esitettiin visio Suomen tieliikenteen verojärjestelmän 
perusrakenteen lähiajan tulevaisuudesta. Siinä todettiin, että suurim-
mat oikeudelliset muutospaineet liittyivät autoveroon. Ennakoitiin, 
että autoveron pohjaksi otetaan pian ajoneuvon yleinen vähittäis-
myyntiarvo Suomessa ja että tällöin veromäärä voidaan myös sää-
tää julkiseksi tiedoksi. Jotta autokantamme uudistuisi ajoneuvoilla, 
joissa ympäristö- ja liikenneturvallisuustekijät on otettu aikaisempaa 
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paremmin huomioon, autoveron tason alentamista pidettiin teoksessa 
perusteltuna.

Kirjassa käsiteltiin myös mahdollisuutta kompensoida autoveron 
alennus korottamalla ajoneuvoveroa, joka oli meillä kansainvälisessä 
vertailussa suhteellisen alhainen. Todettiin, että olisi johdonmukais-
ta korottaa niiden autojen ajoneuvoveroa, jotka pääsevät autoveron 
alennuksen piiriin. Koska verokompensaatio tällä tavalla kuitenkin 
kertyisi erittäin hitaasti, katsottiin olevan mahdollista, että myös van-
hojen, ankarasti autoverotettujen autojen ajoneuvoveroa joudutaan 
korottamaan, mitä voitiin perustella myös ympäristönäkökohdilla. 
Todettiin, että ajoneuvoveroa uudistettaessa veromäärä voidaan säätää 
riippumaan esimerkiksi ajoneuvon massasta, moottorin iskutilavuu-
desta sekä polttoainekulutuksen tai päästöjen tasosta. Visio oli saman-
tapainen myös liikenneministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
2001–2004.

Keväällä 2007 ilmestyi kirjani Autojen verotus. Sen alaotsikkona oli 
Auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverotus sekä tieliikenneverotuksen kehit-
täminen. Teoksessa esitettiin myös puolueiden kannat tieliikenteen 
verotukseen eduskuntavaalien alla. Ne olivat seuraavanlaiset:

SDP. Liikenteen verotusta uudistettava niin, että verotuksella ohjataan 
ajoneuvojen päästöjen vähentämistä. Biopolttoaineiden käyttöä lisättävä, 
ohjattava verotuksella ajoneuvojen päästöjen vähentämistä.

Keskusta. Autoverotuksen uudistamista jatkettava niin, että autokanta 
uusiutuu turvallisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi.

Kokoomus. Autoverotuksen rakennetta uudistettava niin, että verote-
taan hankinnan sijaan enemmän käyttöä. Dieselverosta luopumisen sekä 
hybridiautojen veronalennuksen vaikutuksia selvitettävä.

Vasemmistoliitto. Autoverotusta muutettava niin, että se on linjassa 
EU:n kanssa.

Vihreät. Autojen verotus porrastettava tiukasti päästöjen mukaan niin, 
että se kannustaa valitsemaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä autoja. 
Samalla dieselautoilta perittävä erillinen käyttövoimavero voidaan pois-
taa. Ainakin pääkaupunkiseudulla otettava käyttöön ruuhkamaksut.

RKP. Autoverotuksen painotuttava enemmän käytön verotukseen, joka 
suosisi vähäpäästöisiä, uusia autoja.

Kristillisdemokraatit. Autoverotusta porrastettava päästöperusteiseksi, 
biopolttoaineille verotukea.

Perussuomalaiset. Autoverotusta painotettava hankinnan sijasta käyt-
töön. Myös ympäristövaikutukset otettava huomioon. Polttoaineiden 
verotusta ja auton käyttöverotusta alennettava järkevälle tasolle.
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Tuolloin totesin olevan mahdollista, että Suomen autojen verotusta 
koskevan lainsäädännön kehittäminen etenee auton käyttöönotto-
vaiheen autoveron ja käytettävissäolovaiheen ajoneuvoveron osalta 
vaikkapa seuraavissa vaiheissa:

1. vaihe (esim. v. 2007–2008)
– uusien henkilöautojen autoveroa alennetaan ja luovutaan kiinteis-

tä vähennyksistä
– käytettyjen henkilöautojen toissijaista jäännösarvoikäalennusta 

autoverotuksessa korotetaan
– ajoneuvoveron, joka muuttuu paremmin ajoneuvon käytettävissä-

oloaikaa vastaavaksi, verotasoa korotetaan.

2. vaihe (esim. v:sta 2009 alkaen)
– autoverotuksen yleistä tasoa alennetaan ja autovero muutetaan 

arvoperusteisesta ainakin osittain ajoneuvon teknisiin ominai-
suuksiin, erityisesti päästötasoihin, perustuvaksi sekä uusien että 
käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen osalta

– käytettyjen autojen syrjimättömyysvertailu autoverotuksessa teh-
dään vertaamalla veroa uuden järjestelmän aikana verotettavista 
autoista suoritettaviin veroihin ja tekemällä asianmukaiset ikäalen-
nukset

– luovutaan arvonlisäveron perimisestä autoverolle, kuluttajasta teh-
dään autoverovelvollinen ja kauppiaasta hänen asiamiehensä

– otetaan käyttöön autoveron vientipalautusjärjestelmä
– autoveron ja arvonlisäveron alenemaa kompensoidaan korotta-

malla asteittain ajoneuvoveroa, joka muutetaan perustumaan ajo-
neuvon teknisiin ominaisuuksiin, erityisesti päästötasoihin

– polttoaineverolla ei muiden verojen tuoton pienentymistä voida 
korvata, koska polttoaineveron tuotto pienentynee biopolttoai-
neille tarvittavien veronhuojennusten takia.

3. vaihe (esim. 2010-luvun alkupuolella tai puolivälissä)
– luovutaan autoverosta (myös vientipalautuksesta) sekä uusien että 

käytettyjen ajoneuvojen osalta
– autoveron poistumista kompensoidaan korottamalla ajoneuvo-

veroa, jota kehitetään entistä paremmin ympäristönäkökohdat ja 
ajoneuvon tosiasiallisen käyttömäärän ja käyttötavan huomioon 
ottavaksi.

Vaiheet 1 ja 2 ennakoin aika hyvin. Polttoaineveron osalta ennus-
tus ei kuitenkaan osunut kohdalleen. Ennustuksen vaihe 3 on vielä 
toteutumatta. Liikenne- ja viestintäministeriön 19.1.2017 julkistama 
selvitys, johon sisältyi myös autoveron poistaminen, ammuttiin alas jo 
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23.1.2017. Luottamuksensuojankin takia on uskottava, että nykyinen 
hallitus ei autoveroa poista. Autoverolle ei voi kuitenkaan ennustaa 
ikuista elämää. Autoveron hautaamisen puolesta puhuvat autokannan 
uudistamistarve ja siihen liittyvät ympäristö- ja liikenneturvallisuus-
näkökohdat. Myös ulkomaiset esimerkit osoittavat, että liikenne ja 
muukin yhteiskunta voi tulla toimeen ilman autoveroa.

Autoveron poistamista tukevat samoin autoverotuksemme Live-
selvityksessä sivuutetut oikeudelliset ongelmat. Nykyisin ongelmat 
kytkeytyvät erityisesti kansainvälistymiseen ja ajoneuvon arvon mää-
rittämiseen. Autoverotukseen liittyy myös ajoneuvojen luokittelua ja 
rakennetta koskevia ongelmia, tosin ei läheskään niin paljon kuin 
pakettiautojen merkittävien veroetujen aikaan.28 Ajoneuvojen luokit-
teluongelmista ei kyllä päästä kokonaan eroon myöskään ajoneuvove-
rossa eikä asiakasmaksuissakaan.29

11.2 Lähivuosien kehitys 

Lähivuosina jatkettaneen autoveron alentamista ja ajoneuvoveron vas-
taavaa korottamista. Autoveroa alennettaneen erityisesti vähäpäästöis-
ten ajoneuvojen osalta. Sitten kun autovero saadaan selvästi alemmas, 
noin puoleen nykyisestä tasosta, tarjoutuu mahdollisuus korvata se 
käyttömahdollisuuteen tai todelliseen käyttöön perustuvilla veroil-
la tai vaikkapa yksityisoikeudellisiksi katsottavilla asiakasmaksuilla 
ilman liian suuria edellä käsiteltyjä siirtymäkauden ongelmia.

Autoverolle voidaan siis ennustaa hidasta saattohoitoa. Jos kuiten-
kin epävarmuus autoveron kohtalosta kasvaa suureksi ja autokauppa 

 28 Autoverolain 77.2 §:ssä on näitä tapauksia varten erityinen veronkiertämissään-
nös. Jos ajoneuvo on katsottava rakennetun tai muutetun verosta välttymisen 
tarkoituksessa siten, että se rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan poikkeaa asian-
omaiseen ajoneuvojen luokkaan kuuluvien ajoneuvojen tavanomaisista ominai-
suuksista, ajoneuvosta voidaan kantaa vero sen mukaan, mitä ajoneuvoryhmää 
ajoneuvon tai sen käytön on tosiasiallisesti katsottava vastaavan, vaikka ajoneuvo 
olisi sen luokittelun tai tämän lain säännösten nojalla verosta vapaa tai verotettu 
alemman verokannan mukaisesti.

 29 Ajoneuvoverolaissa on yleiseen muotoon kirjoitettu veronkiertämissäännös 
(60 §). 
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sen vuoksi autoveron poistamista odoteltaessa pysähtyy, voi olla pak-
ko poistaa autovero nopeasti. Siinä tapauksessa kohtuullisinta olisi 
turvautuminen yhdistelmämalliin, joka muodostuisi useista elemen-
teistä.

Autojen ja liikenteen kehitys jatkuu. Se vaikuttaa myös verotuk-
seen, ja toisaalta verotuksella voidaan vaikuttaa autoilun kehittämi-
seen, kuten sähköautoihin siirtymiseen.

11.3 Robottiautot ja 
satelliittinavigointi

Henry Ford kehitti vuonna 1913 liukuhihnat autotehtaisiin, joista 
keksintö siirtyi muuhunkin teollisuuteen. Myös varsinaiset robotit 
tulivat ensiksi autojen valmistukseen, mikä tapahtui 1970-luvun 
lopulla. Ajoneuvojen tekniseen kehitykseen kuuluvat 2000-luvulla jo 
itseohjautuvat autotkin eli robottiautot.30

Maaliskuussa 2004 DARPA (Defence Advanced Research Projects 
Agency) järjesti ensi kerran Grand Challenge -kilpailun. Toiveena 
oli, että tämä antaisi sysäyksen itseohjautuvien sotilasajoneuvojen 
kehykselle. Tulokset eivät vielä tuolloin olleet vakuuttavia. Loka-
kuussa 2005 järjestetty kilpailu onnistui jo paremmin. Vuoden 2007 
DARPA-kilpailu käytiin kaupunkiympäristössä, ja siihen osallistui 
itseohjautu vien ajoneuvojen lisäksi ihmisten ohjaamia autoja. Osa 
itseohjautuvista autoista suoriutui reitistä liikennesääntöjä noudat-
taen virheettä.

Google aloitti itseohjautuvien autojen hankkeen vuonna 2008. 
Lähes kaikki suuret autonvalmistajat ovat jo ilmoittaneet aikeista 
tuoda markkinoille ainakin osittain itseohjautuva järjestelmä seuraa-
vien parin vuosikymmenen aikana. Vuoden 2017 alussa Singaporessa 
aloitti toimintansa maailman ensimmäinen robottitaksi; Mercedes 
uskoo, että vuoteen 2035 mennessä kadut ovat täynnä robottitakseja 
ja yksityisautojen tarve vähenee (Tieteen Kuvalehti 14/2017 s. 69).

 30 Ks. tarkemmin esim. Martin Ford, Robottien kukoistus – Teknologia ja massa-
työttömyyden uhka (suom. 2017) s. 183 ss. 
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Voidaan kysyä, pitäisikö robottiautoille jossakin vaiheessa säätää 
auto- ja ajoneuvoverotuksessa eri verotaulukot kuin muille ajoneu-
voille. Vielä ei Suomessa verolainsäätäjän tarvitse tässä asiassa kii-
rehtiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 9.10.2017 lähettänyt lau-
sunnoille luonnoksen satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. 
Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyn-
tämistä yhteiskunnan osa-alueilla. Satelliittipaikannus on mahdollista 
5,4 miljardissa älypuhelimessa ja sadoissa miljoonissa navigaattoreissa. 
Satelliittinavigointi on tärkeä osa myös yhteiskunnan toimivuutta. 
Esimerkiksi sähköverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja liikenteen 
palvelujen toiminta edellyttää satelliittipaikannusta ja tarkkaa aika- 
tietoa.

Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmaehdotuksessa esitetään 
toimenpiteitä, joilla halutaan nostaa Suomi yhdeksi satelliittijärjes-
telmien hyödyntämisen kärkimaaksi. Ohjelma on osa hallituksen 
kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakenta-
miseksi.

Ohjelmaluonnoksessa käsitellään satelliittinavigoinnin hyödyntä-
mistä myös tieliikenteessä. Ohjelmassa ei käsitellä veroja, mutta tien-
käyttömaksut siinä ovat mukana. Tieliikenteessä on jo käytössä olevia 
sovelluksia, kuten tienkäyttömaksut, eCall (eurooppalainen hätäpu-
helujärjestelmä), digitaalinen ajopiirturi, pysäköintipalvelut sekä eri-
laiset joukkoliikenne- tai matkaketjupalvelut. Käyttäjän sijainti on 
keskeinen tekijä palvelujen yhdistämisessä. Paikannuksen avulla on 
esimerkiksi mahdollista toteuttaa yhdistelmäpalveluita liikkumisen, 
kaupan alan ja markkinoinnin ympärille.

Tällä hetkellä koko EU:ssa yhteentoimivia sähköisiä tienkäyttö-
maksujärjestelmiä (EETS-palvelu, European Electronic Toll Service) ei 
sovelleta missään EU-maassa. Erillisiä sähköisiä tienkäyttömaksujär-
jestelmiä sitä vastoin on noin 200, joista osa hyödyntää satelliitti-
paikannusta. Komissio on antanut keväällä 2017 ohjelman, jonka 
tavoitteena on päästä eroon aikaperusteisesta tienkäyttömaksusta 
(vinjetti) ja siirtyä ajosuoritteisiin käyttömaksuihin. Tarkoitus olisi 
saada aikaan koko EU:ssa yhteentoimiva järjestelmä, ja tavoitteena on 
välttää ruuhkat ja ympäristöhaitat. Kuljettaja tulisi toimeen yhdellä 
sopimuksella ja yhdellä ajoneuvolaitteella koko EU:ssa. 
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Paikannuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun liiken-
ne samoin kuin liikennejärjestelmä digitalisoituu ja tiedon kes-
keinen yhteinen nimittäjä on tarkka sijaintitieto. Tämä koskee 
liikenne- ja tiesuunnittelua, väylärakentamista, väyläomaisuuden 
hallintaa, kunnossapitoa ja liikenteenhallintaa. Paikantamiselta vaa-
ditaan näissä käyttötarkoituksissa entistä parempaa tarkkuutta ja 
toimintavarmuutta. Automaatiota tukevan tieinfrastruktuurin (kiin-
topisteet, ajoratamaalaukset, tiedonsiirtomajakat ja -tukiasemat jne.), 
monianturifuusion ja digitaalisten karttakuvausten lisäksi käytettä-
neen tekoälyä hyödyntäviä SLAM-tyyppisiä ratkaisuja (Simultaneous 
Localization and Mapping). Nämä yhdessä RTK-GNSS-paikannuk-
sen kanssa muodostanevat tieliikenteessä tulevaisuuden paikannusrat-
kaisun automaattiajamiselle ja muille vaativille sovelluksille. 

Automaatio tieliikenteessä yleistyy kuljettajaa tukevien järjestel-
mien lisääntymisen myötä. Monet näistä järjestelmistä, kuten kais-
tallapysymisen tuki ja pysäköinninavustin, hyödyntävät ajoneuvon 
tarkkaa sijaintitietoa. Ajoneuvot ovat yhteyksissä toisiinsa ja ympä-
röivään infrastruktuuriin ja luovat verkottuneen, vuorovaikutteisen 
ja reaaliaikaisen älykkään liikennejärjestelmän (C-ITS), jossa tarkka 
sijainti on perusedellytys järjestelmän toimivuudelle ja turvallisuudel-
le. Ensimmäiset 13 koko EU:n alueella yhteentoimivaa verkottuneen 
liikkumisen palvelua otetaan käyttöön vuonna 2019. Ne parantavat 
erityisesti liikenneturvallisuutta, ja niissä riittää useimmiten nykyinen 
GPS-järjestelmän paikannustarkkuus. Seuraavaksi käyttöön otettavat 
seitsemän palvelua parantavat ajoneuvonavigointia kaupunkialueilla, 
ja niissä paikannuksen tarkkuusvaatimukset ovat aloituspalveluille 
asetettuja vaatimuksia tiukemmat, mutta niissäkin riittää useimmiten 
GPS:n paikannustarkkuus. 

Vaikka järjestelmät perustuvat toistaiseksi vielä GPS-järjestelmien 
paikannustarkkuuteen, tulevaisuudessa kasvaa Galileo- ja EGNOS-
palveluiden merkitys. Komission ehdotuksessa sähköisiä tienkäyt-
tömaksujärjestelmiä koskevan direktiivin muuttamiseksi uutena 
vaatimuksena esitetäänkin, että satelliittipaikannusta hyödyntävien 
ajoneuvolaitteiden tulee olla jatkossa Galileo- ja EGNOS-yhteen-
sopivia. 

Verkottunut ajaminen ja automatisoituva ajaminen yhdistyvät vähi-
tellen toisiinsa. Vuoteen 2030 mennessä ajoneuvojen valmiuksien ja 



318

11  Tieliikenne ja verotuksen tulevaisuus

liikenneympäristön on ennustettu olevan valmiina täysin autonomi-
selle liikenteelle sekä yksittäisillä väylillä että kaupunkiympäristössä. 
Tällöin liikkumisen seuranta on reaaliaikaista, satelliittipaikannuksen 
tarkkuusvaatimus on alle 10 senttimetriä ja tiedonsiirtokapasiteetin 
täytyy olla nykyistä huomattavasti suurempi. Satelliittipaikannuksessa 
edellytetään signaalin korjauspalvelua sekä ratkaisuja, joilla varmis-
tetaan yksilönsuoja ja järjestelmän tietosuoja. Väyläinfrastruktuurin 
täytyy olla digitoitu, ja saatavilla tulee olla autonomisen ajamisen edel-
lyttämät tarkat digitaaliset kartat. Satelliittinavigoinnin täytyy toimia 
myös sisätiloissa ja tunneleissa, mikä edellyttää ratkaisujen kehittämis-
tä sisätilapaikannukseen. Kaikki uudet ajoneuvot ovat myös ennustei-
den mukaan osa esineiden internetiä vuoteen 2025 mennessä. 

Ennen automaattiajamisen yleistymistä täytyy ratkaista siihen liit-
tyvät yksilönsuojaan, tietosuojaan ja järjestelmäturvallisuuteen liit-
tyvät kysymykset. Euroopan komissio selvittää ratkaisuvaihtoehtoja 
C-ITS-hankkeessa ja tulee antamaan esityksensä teknisistä ratkaisuis-
ta ja mahdollisen erityislainsäädännön laatimisesta. 

11.4 Robottivero ja perustulo

11.4.1 Robottiverokeskustelu Suomen 
eduskunnassa 1985–2014

Robottiverotuksella voidaan tarkoittaa sitä, että verotuksen toimittaa 
robotti eikä ihminen. Verotus, erityisesti ajoneuvoverotus, on jo pit-
källe automatisoitua, ja automatisointi lisääntyy edelleen.31 Robotti-
verosta puhuttaessa tarkoitetaan kuitenkin nykyisin yleensä sellaista 
veroa, jonka kohteena välittömästi tai välillisesti olisivat robotit. 

 31 Mikko Mattinen, Robotiikkaa pilotoidaan Verohallinnossa (www.kuka.io 
10.8.2017): ” Verotarkastuksessa robottia kokeillaan ns. nyhtödatan etsimisessä. 
Robotti etsii tietoa ja kerää sitä eri lähteistä, jotta verotarkastukseen saadaan 
laajempi kuva eri tapauksista. Samalla verotarkastukseen saadaan parempi kuva 
esimerkiksi siitä, ovatko yritykset maksaneet veroa oikean määrän. Robotti tekee 
työtä, johon Verohallinnolla ei perinteisesti ole ollut varaa mutta joka voi olla 
erittäin tuottoisaa.” 
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Pitäisikö automaatiota hidastaa robottiverolla?32 Mieleen tulevat 
luddiitit, jotka 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa vastustivat 
teollista vallankumousta villa- ja puuvillatehtaita tuhoamalla. Konei-
den verottamisesta on keskusteltu ainakin Saksassa ja Itävallassa 
1970-luvulta alkaen.

Suomen eduskunnassa robottiveroa alettiin pohtia 1980-luvun 
puolivälissä. Aluksi idea sai meillä ymmärtämystä lähinnä Suomen 
maaseudun puolueen, Vasemmistoliiton ja Vihreiden edustajilta. Seu-
raavassa selostan asiasta eduskunnassa käytyä keskustelua.

30.10.1985 välikysymyskeskustelu Keski-Suomen Selluloosa 
Oy:n toiminnan turvaamisesta
Pentti Skön (smp): ”SMP:n mielestä on välittömästi ryhdyttävä lain-
säädäntötyöhön, jolla edes osittain turvataan suurteollisuudessa ole-
vat työpaikat. Useissa maissa on voimassa ns. robottivero, joka tulisi 
säätää myös Suomessa. Robottiveron tuotto tulisi luovuttaa uusien 
työpaikkojen luomiseen. Jokainen teollisuuslaitos, joka maksaisi 
robottiveroa, voisi saada kertyneet verot takaisin, jos loisi ihmistyö-
voimalle soveltuvia uusia työpaikkoja.”

26.11.1985 käsiteltäessä hallituksen esitystä tuotannollisia inves-
tointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun 
lain muuttamisesta
Matti Kautto (skdl): ”Erityisen robotti- tai koneveron säätäminen 
vilahtelee aika ajoin maamme poliittisessa keskustelussa. Aivan 
äskettäin robottiveroa esitti Puutyöväen liiton toimestaan luopunut 
puheenjohtaja, sosialidemokraatti Esko Suikkanen. (Ed. Kortesalmi: 
”SMP:n ajatus!”). Tällainen ajatus on aivan erinomainen. Valtavan 
joukkotyöttömyyden ollessa tulisi verotusta suunnata työttömyyden 
aiheuttajaan, automaatioon ja rationalisointiin, eikä niinkään työpai-
kan luomiseen ja työvoimakustannuksiin.

Syystä tai toisesta robottiveroa esittäneet eivät ole huomanneet, että 
meillä on jo robottiverolaki, tämä tuotannollisten investointien  liike-

 32 Olen kiitollinen virikkeestä Vesa Kaartiselle, joka luettuaan Verojen historia -kir-
jani huomautti, että tuosta parisataa verolajia käsittävästä esityksestä puuttui 
robottivero. 
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vaihtoverohuojennuslaki. Tällä lailla suhtaudutaan kuitenkin robot-
tien verottamiseen täysin päinvastoin kuin ne, jotka robottiveroa nyt 
ovat esittäneet. [--] Koneitten ja laitteiden sekä teollisuusrakennusten 
suosiminen liikevaihtoverotuksessa tulisi lopettaa kokonaan eikä laa-
jentaa siten, niin kuin nyt esillä olevassa esityksessä esitetään.”

6.–7.1.1986 vuoden 1986 tulo- ja menoarviokeskustelu
Mikko Vainio (smp): ”Olen iloinen myös siitä, että ministeri Puhakka 
mainitsi robottiveron, jota ministeri Leppänen todella ajaa. Ja erit-
täin iloinen olen siitä, että ystäväni ed. Anttila on oppinut SMP:ltä 
sanonnan ’robottivero’.”

Kalevi Mattila (kesk): ”[--] kiivaastikin olisi aihetta jo nyt miet-
tiä ja pohtia, millä tavalla tätä nyt palkkaperusteista sosiaaliturvan 
rahoitusjärjestelmää uudistettaisiin. Olisiko se robottiveropohjainen 
vai yritysten liikevaihtoon pohjaava vai mikä se olisi.”

Mikko Vainio (smp): ”Olen myös iloinen siitä, että ministeri Lep-
pänen on aikanaan ottanut robottiveron puheeksi. Niinpä sitä ed. 
Anttilakin täällä peräänkuulutti. Kuuluttaako hän sitten niin kovaa, 
että se kepuun koskee, sitä minä uskallan epäillä.”

5.11.1986 käsiteltäessä lisämenoarviota
Arvo Kemppainen (vas): ”Olemme valmiit hyväksymään myös työ-
voimaan sidottujen sosiaaliturvamaksujen alentamisen ja korvaamaan 
sen ns. robottiverolla.”

27.1.1987 käsiteltäessä kansalaisten perusturvaa
Pentti Skön (smp): ”Tietysti joudutaan tutkimaan, mistä tämä rahoite-
taan. Mutta tiedetään, että suurteollisuus siirtää teollisuutta ulkomaille 
ja vie miljardeja sinne sen mukana. Robottivero olisi yksi mahdolli-
suus. Sen ei tarvitsisi olla niin raskas että se rasittaisi yri tyksiä.”

11.12.1987 vuoden 1988 tulo- ja menoarvion yleiskeskustelussa
Erkki Pulliainen (vihr): ”[--] ja kun ilmeisesti automatisoinnin edisty-
miselle ei paljon mahdeta, niin sen jälkeen pitää tehdä asiasta  oikeat 
johtopäätökset. Tulee kaksi asiaa, työajan lyhentäminen ja työn uus-
jako yhteiskunnassa esiin. [--] helposti syntyy ns. väliinputoajia, uhra-
taan heikoimmat [--]. Jotta näin ei tapahtuisi, niin silloin tämä työn 



321

11  Tieliikenne ja verotuksen tulevaisuus

uusjako ja toisaalta kansalaispalkkajärjestelmä perustoimeentuloturva-
järjestelmänä ovat se pelastus, mikä tässä [--] ’pakkotilanteessa’ on 
edessä. Sen jälkeen me kysymme, millä tämä rahoitetaan, ja tämä on 
ehkä tähän se uusi lisä, se on robottivero. Jos automatisoidaan, jos 
roboteille siirretään töitä, niin verotetaan niitä robotteja ja rahoitetaan 
sillä tämä homma.”

Martti Tiuri (kok): ”Robottivero on siinä suhteessa hyvin huono, 
että se edelleen siten huonontaisi Suomen mahdollisuuksia myydä 
tuotteita ja meillä olisi vielä vähemmän varallisuutta sitten käytettä-
väksi tulevaisuudessa.”

15.9.1988 käsiteltäessä vuoden 1989 tulo- ja menoarviota
Tina Mäkelä (smp): ”SMP on jo vuosia vaatinut, että näiden etui-
suuksien (vähimmäisäitiys- ja sairauspäiväraha) tulisi olla verottomia 
ja 100 mk jokaiselta viikonpäivältä. Rahoitus tähän olisi löydettävissä 
[--] esim. robottiverolla ja asettamalla katto ylisuurille päivärahoille.”

20.9.1988 käsiteltäessä verouudistusta
Eero Paloheimo (vihr): ”[--] mainitsinkin erään [--] kokonaisuuden, 
jota pitäisi verottaa, ja se on koneiden tekemä työ. Siitä on usein 
puhuttu robottiverona, mutta se pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia 
koneita verrattuna ihmisen tekemään työhön, koska sillä tavoin tuet-
taisiin käsityötä, tuettaisiin pienteollisuutta, tuettaisiin työvoimavoit-
toisia aloja verrattuna automaattisiin aloihin.”

15.11.1988 ja 2.12.1988 käsiteltäessä esitystä kone- ja laiteinves-
toinneista liikevaihtoverotuksessa
Ensio Laine (vas): ”Useilla tahoilla on perustellusti esitetty eräänlaisten 
robottiverojen käyttöönottoa. Niiden avulla olisi mahdollista saada 
rakennemuutos nykyistä hallitummaksi ja robottiveroista saatava 
tuotto olisi julkiselle sektorille tarpeen liian nopeasta rakennemuu-
toksesta aiheutuvien vaurioiden korvaamiseksi ja mm. lisääntyvien 
aikuiskoulutustehtävien hoitamiseksi. Teollisuusinvestointien liike-
vaihtovero on luonteeltaan juuri tällainen robottivero. Sen pienentä-
minen ja suunnitelmat sen poistamiseksi kokonaan ovatkin selvässä 
ristiriidassa tieteellisteknisen kehityksen ja rakennemuutoksen nykyi-
sen vaiheen asettamien vaatimusten kanssa.
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[--] liikevaihtoverohuojennukset, jotka ovat voimassa ja joita edus-
kunta on nyt aivan hiljattain päättänyt vielä lisätä teollisuuden laittei-
den ja koneiden osalta, ovat ristiriidassa myös teknologisen kehityksen 
nykyvaiheen vaatimusten kanssa, jotka edellyttäisivät nimenomaan 
ns. robottiverojen lisäämistä eikä suinkaan vähentämistä.”

8.2.1989 käsiteltäessä valtioneuvoston tiedonantoa toimintansa 
suuntaviivoista
Tina Mäkelä (smp): ”Tämänhetkisestä hyvästä työllisyystilanteesta 
huolimatta työn riittävyys kaikille kansalaisille tulee jatkossa olemaan 
eräs polttavimpia ongelmia maassamme. Sen lisäksi työn luonteen jat-
kuva ja nopea muuttuminen aiheuttaa sen, että mittava osa kansalai-
sistamme joutuu jatkuvasti kouluttamaan itseään uuteen ammattiin. 
Tämä takia tulisi päästä huomattavasti lähemmäs kansalaispalkka-
ajatusta luomalla täydellinen ja aukoton perustoimeentuloturva. 
Perustoimeentuloturvan rahoittaminen olisi SMP:n mielestä yksin-
kertaisinta rahoittaa mm. suurilta yrityksiltä perittävällä liikevaihdon 
perusteella määräytyvällä robottiverolla. [--] Pienen ja keskisuuren 
työvaltaisen yritystoiminnan robottiverorasitusta olisi mahdollisuus 
alentaa vähentämällä veron perusteena olevasta liikevaihdosta ennen 
veron määräämistä palkkakustannukset.”

Lea Mäkipää (smp): ”Tärkeimpänä tavoitteena tulevassa verouudis-
tuksen jatkokehittelyssä tulisi olla verotuksen tuntuva yksinkertais-
taminen, pienten ja työvaltaisten yritysten verotaakan alentaminen, 
metsäverotuksen kiristämisen estäminen sekä luonnollisten veron-
maksajain yleisen verotaakan keventäminen. Näiden verohelpotusten 
sijaan valtio voisi hankkia verotuloja mm. suurilta ja pääomavaltai-
silta yrityksiltä perittävän robottiveron avulla. [--] tämän veron tulisi 
perustua liikevaihtoon eikä työntekijöiden lukumäärään. Tällä tavalla 
veroa joutuisivat maksamaan ne yritykset, jotka vähällä työvoimalla 
pyörittävät suuria pääomia ja keräävät tuntuvimmat voitot.”

20.9.1989 käsiteltäessä vuoden 1990 tulo- ja menoarviota
Lea Mäkipää (smp): ”[--] suurille automatisoiduille pääomavaltaisille 
yrityksille tulisi säätää robottivero. Kuitenkin tuntuu siltä, että juuri 
nämä yritykset ovat valtiovallan erityisessä suojeluksessa.”
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28.11.1989 käsiteltäessä sosiaaliturvamaksuja vuonna 1990
Lea Mäkipää (smp): ”Olemme usein esittäneet, että pääomavaltai-
sille automatisoiduille yrityksille määrättäisiin ns. robottivero, jolla 
alennettaisiin ihmistyövoimaa käyttävien yritysten palkkaperusteisia 
sosiaaliturvamaksuja.”

6.5.1993 käsiteltäessä välikysymystä talous- ja työllisyyspolitii-
kasta
Raimo Vistbacka (smp): ”SMP on toistuvasti esittänyt pk-yritysten 
nk. elatusmaksujen alentamista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 
työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvia maksuja supistetaan niil-
lä yrityksillä, joiden toiminta perustuu pitkälti ihmisten työpanok-
seen. Nykyiset palkkoihin perustuvat maksut voitaisiin mielestämme 
nopealla aikataululla korvata liikevaihtoon tai muuhun yrityksen 
tuotannon arvoon perustuvalla maksujen määräytymisjärjestelmällä. 
Näin saataisiin yritysten sosiaaliturva- ym. maksurasite oikeudenmu-
kaisemmaksi ja ennen kaikkea työllistämistä suosivammaksi. Käy-
tännössä tämä merkitsee samaa kuin ns. robottivero, josta olemme 
esittäneet ajatuksen jo 1980-luvun puolivälissä. Tämän kaltainen 
verohan on joissakin maissa jo toteutettu, esimerkiksi Japanissa, jossa 
automaatio on varsin pitkälle kehittynyt.”

Matti Korhonen (vas): ”[--] syntyy väistämättä kuva, että lamaa 
käytetään tietoisesti syynä siihen, että halutaan purkaa meidän sopi-
musjärjestelmämme suojaverkko työntekijöiltä. [--] teollisuuden 
ongelmat eivät ole työvoimavaltaisuudessa eivätkä tuottavuuden hei-
kossa tasossa. [--] Kyllä nyt tarvitaan muita lääkkeitä, ja silloin se 
lääke on pelkästään työvoimavaltaisten alojen auttaminen, ja silloin 
voi keino olla vientivero, robottivero tai jokin muu vastaava.”

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok): ”Jos joku väittää vielä, 
että työmarkkinat eivät ole tässä suhteessa jäykät, niin erehtyy. Se on 
käytännön elämää tänä päivänä, puhumattakaan nyt robottiveroista. 
Minä en ymmärrä, mikä olisi se robotti. Ei robottia pystytä verotta-
maan. Mielestäni meidän pitää tuottavuutta saada yrityksiin lisää. Sitä 
saadaan monella muullakin tavalla kuin robotilla, jopa työyhteisöä, 
soluja kehittämällä. Emme me sellaisiakaan pysty verottamaan. Se on 
kestämätön tie.”
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Pekka Leppänen (vas): ”Olen hänen (Viinanen) kanssa täysin eri 
mieltä robottiverosta. Tuntuu tämän päivän Suomessa oudolta, kun 
pystytään robotti keksimään, että robotille ei pystytä keksimään veroa. 
Robotin työn arvo pystytään verottamaan.”

6.10.1993 käsiteltäessä välikysymystä kansantalouden rakentei-
den muuttamisesta
Heidi Hautala (vihr): ”Ei ihme, että kun työpaikkoja tällä tavalla 
rakenteellisesti katoaa maailmantaloudesta ja Suomen taloudesta, 
Euroopan taloudesta, Belgian talousministeri parkaisi viime keväänä, 
että tarvitaan kansainvälistä robottiveroa. Me tosin tutkittuamme tätä 
ehdotusta suositamme, että vähemmän työllistävät talouden sektorit 
otetaan mukaan rahoittamaan sosiaaliturvaa esimerkiksi sitomalla yri-
tysten välillisiä sosiaalikuluja palkkasumman sijasta liikevaihtoon tai 
muuhun vastaavaan.”

14.12.1993 käsiteltäessä valtion talousarviota vuodeksi 1994
Tellervo Renko (kesk): ”On etsittävä uusia lisäkeinoja perusturvan 
rahoitukseen ja työpaikkojen lisäämiseen. Vakavaan neuvotteluun 
on nostettava pääomaverotuksen tilapäinen kiristäminen, vientivero 
tai vastaava vientiteollisuuteen kohdennettava tilapäinen teknovero. 
Ennen puhuttiin robottiverosta.”

15.2.1994 käsiteltäessä lisätalousarviota
Ensio Laine (vas): ”Vientivero ja jonkinasteinen robottivero on aiheel-
lista ottaa valmisteluun.”

6.4.1994 käsiteltäessä välikysymystä työnteon verottamisesta
Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen (kesk): ”On esitetty, että 
periaatteessa ns. robottivero kuulostaa hyvältä, mutta omat rajoituk-
sensa sen käytölle asettavat kansainväliset sopimuksemme. [--] (Ed. 
Stenius-Kaukonen: ”Mitkä sopimukset estävät robottiverotuksen?”) 
– Ne liittyvät Eta-käytäntöön. Tanska on kokeillut tätä ja joutui 
perääntymään. Meillä on nyt Eta-sopimus olemassa.” (Ed. Stenius-
Kaukonen: ”Ei se kiellä mitään tällaista!”)

Juha Korkeaoja (kesk): ”En kuitenkaan itse kannata täälläkin esillä 
olleen robottiveron säätämistä.”
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Heidi Hautala (vihr): ”Sitten hän (valtiovarainministeri Viinanen) 
sanoi, että niin kauan kuin automaatio etenee maailmalla, meillä 
ei voida mistään robottiveron tyyppisistä ratkaisuista ruveta puhu-
maan. [--] Viime talvena Belgian talousministeri, joka varmaankin 
on ministeri Viinasen kollega, parkaisi, että kyllä nyt tarvitaan jo 
kansainvälistä robottiveroa, että muuten työllisyydelle käy hullusti. 
Robottiverohan on jonkinlainen lempinimi. Sillä voidaan tarkoittaa 
hyvin erilaisia  asioita. Joskus sanotaan, että koneille pitää antaa vero-
kirjat, jotta nekin joutuvat kustantamaan sitä yhteistä hyvinvointia, 
joka on kaiken tuotantoelämän edellytys. Vihreässä eduskuntaryh-
mässä on tultu siihen tulokseen, että ns. robottivero pitäisi toteuttaa 
sitomalla yritysten väliset työvoimakulut yrityksen käyttökatteeseen 
eikä palkkasummaan, niin kuin nyt on käytäntö. Tällöin suosittaisiin 
työllistäviä aloja [--].”

14.9.1994 käsiteltäessä valtion talousarviota vuodelle 1995
Pekka Leppänen (vas): ”Verotusta voisi kiristää mm. pääomaverotuk-
sen kautta, säätää robottivero, joka on joissain maissa jo käytössä, ja 
voisi säätää mm. vientiteollisuudelle ylimääräisen tilapäisen vienti-
maksun, jota on käytetty parempinakin vuosina.”

21.9.1994 käsiteltäessä välikysymystä talous- ja työllisyyspolitii-
kasta
Pekka Leppänen (vas): ”Olemme ehdottaneet työnantajan sosiaalitur-
vamaksujen perinnän uudistamista niin, että se perustuisi nykyistä 
vähemmän maksettuihin palkkoihin ja entistä enemmän muihin seik-
koihin kuten jalostusarvoon. [--] Jotkut puhuvat robottiverosta. Liian 
kirjaimellisesti otettuna automatisoinnin verottaminen on pikemmin-
kin koneensärkijäpuuhaa, mutta vertauskuvallisesti ymmärrettynä ja 
esimerkiksi jalostusarvoon, myynti- tai käyttökatteeseen tai liikevaih-
toon kohdistuvana verottamisena siinä olisi jo mieltä.”

2.2.1995 käsiteltäessä kysymyksiä valtioneuvostolle
Hannu Kemppainen (kesk): ”Mihin aktiivisiin toimenpiteisiin hallitus 
ryhtyy, että nimenomaan työvoimavaltaista yritystoimintaa ja työn 
tekemistä rasittavat sosiaaliturvamaksut voitaisiin kohdentaa toisaalle 
esimerkiksi työnimellä robottivero?”
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Valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok): ”Mitä robottiveroon 
tulee, kauhistun sitä ajatustakin. Ensinnäkään kukaan ei pysty määrit-
telemään, mikä on robotti. Voihan sen koneen kylkeen pistää jonkin 
muunkin nimen kuin robotti. Rajanveto on sula mahdottomuus. Jos 
me haluamme tuottavuutta, automaatiota, supistaa tässä maassa, se 
on turmiolan tommin tie.”

27.4.1995 käsiteltäessä tiedonantoa hallituksen ohjelmasta
Hannu Kemppainen (kesk): ”Yksi mahdollisuus olisi siirtää painopis-
tettä robottiveron suuntaan, tai ei se robottivero ole, vaan tarkoittaa 
kaikkea muutakin kuin robotteja, mutta että työvoimavaltainen yri-
tystoiminta voisi selvitä vähemmällä. Edellisen hallituksen valtiova-
rainministeri oli täysin tämäntyyppistä vastaan. Toivoisi, että siinä 
edettäisiin, että painopiste siirtyisi.”

14.9.1995 käsiteltäessä valtion talousarviota vuodelle 1996
Markku Vuorensola (kesk): ”Nyt pitäisi hoitaa työllisyyttä. En usko, 
että sanktioilla voidaan asia ratkaista. Tuskin ylityökielto tai robotti-
vero ratkaisee asiaa, vaan ratkaisuksi kelvannee vain porkkana, siis 
toimenpiteet, joilla voidaan tehdä työvoiman käyttö vapaaehtoisesti 
kilpailukykyiseksi.”

20.2.–22.2.1996 käsiteltäessä välikysymystä työttömyyden 
vähentämisestä
Raimo Vistbacka (ps): ”Edellä lueteltuja toimia on mahdollisuus 
rahoittaa mm. korottamalla suurten pääomatulojen verotusta, lisää-
mällä koneiden ja automaation varassa toimivien yritysten verotusta 
tai säätämällä nk. robottivero, muuttamalla työnantajan sosiaaliturva-
maksut ainakin osittain liikevaihdon mukaan määräytyviksi, säätä-
mällä korkeille eläkkeille ja muille etuuksille katto sekä perimällä 
parhaiten menestyviltä suurilta vientiyrityksiltä erillistä veroa.”

Esa Lahtela (sd): ”Toinen tekijä tässä on automaatiorobottivero, 
josta on puhuttu. Joka tapauksessa pakko on saada sillä tavalla, että 
pitkälle automatisoitunut teollisuus, mikä hyvänsä tuotanto, maksaa 
osan tästä meidän hyvinvoinnistamme.”

Timo Ihamäki (kok): ”Mistä sitten löytyy uusia työpaikkoja, mikä 
työllistää? Tiedämme, että suurteollisuus ja vientiteollisuus ei itse 
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asiassa  tuota lisää uusia työpaikkoja. Se robotisoi ja automatisoi. Jos 
laitetaan robottivero tai automatisaatiovero, siirtyvät teollisuuden 
laitteet ja yritykset naapurimaihin, Viroon ja muualle Eurooppaan.”

15.5.1997 Raimo Holopaisen (sd) kirjallinen kysymys ja siihen 
annettu ministerin vastaus 
”Yksi syy työttömyyden paisumiseen on se, että yhteiskuntamme on 
teknistynyt ja koneellistunut. Työttömyyden poistamiseen ei ole yhtä 
patenttiratkaisua, vaan ratkaisua on etsittävä osasista. Kun ’ylikoneel-
listaminen’ ja sen edullisuus vie ihmistyöpaikkoja, on syytä miettiä, 
löytyisikö osaratkaisu ns. kone- tai robottiverosta. Tällä tavalla koo-
tuilla veroilla voitaisiin helpottaa työpaikkojen syntyä alentamalla 
esimerkiksi työvoimavaltaisten pk-yritysten välillisiä työvoimakustan-
nuksia ja palvelualojen sekä käsityöläisten tuotteiden arvonlisävero-
kantaa. Ainahan voidaan nyt puheena oleva vero tyrmätä toteamalla, 
että sillä vaarannetaan kilpailukyky. Jos tällainen verouudistus on 
mahdotonta tehdä kansallisena, niin ryhdyttäköön pikaisesti toimiin 
eurooppalaisen veromallin etsimiseksi.”

Valtiovarainministeri Arja Alhon (sd) vastaus 5.6.2997: ”Koneel-
listamisen edullisuus suhteessa työvoiman käyttöön johtuu osaltaan 
yritysverotuksen nykyisestä poistojärjestelmästä. [--] Verotuksen yli-
poistot vaikuttavat työn ja pääoman väliseen hintasuhteeseen alen-
taen pääoman laskennallista hintaa ja investointien tuottovaatimusta. 
Nykyinen poistojärjestelmä suosii näin ollen koneistamista ja vaikut-
taa työn ja pääoman väliseen hintasuhteeseen työllisyyden kannalta 
epäedullisella tavalla. [--] Varsinaisesta kone- ja robottiverosta voi-
taneen puhua vasta silloin, kun investointia kohdellaan verotukses-
sa epäedullisemmin kuin sen taloudellinen luonne edellyttäisi. [--] 
verotuksen poistojen alentaminen vastaamaan käyttöomaisuuden 
taloudellista käyttöikää ei olisi yhtä pitkälle menevä toimenpide kuin 
varsinainen robottivero, mutta muuttaisi kuitenkin selvästi työn ja 
koneiden välistä hintasuhdetta työn käyttöä suosivaan suuntaan.

Sanktioluonteisella robottiverolla saattaisi olla haitallisia vaikutuk-
sia yrityksen ja koko elinkeinoelämän kannalta. Ylimääräinen vero 
saattaisi ehkäistä yritykseen toiminnan kannalta tarpeellisten inves-
tointien toteuttamista, ja se saattaisi tällöin pikemminkin lisätä kuin 
vähentää työttömyyttä. [--] Paras tehokkuus investoinneissa saavute-
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taan, jos verotus ei ohjaa yritysten investointeja. [--] erillisen kone- tai 
robottiveron käyttöön ottaminen ei ole näin ollen perusteltua.”

28.11.1997 käsiteltäessä vuoden 1998 työttömyysvakuutusmak-
suja
Pentti Tiusanen (vas): ”[--] edelleenkin on ongelmallista, että meillä 
on suuria yrityksiä, jotka tekevät erittäin suurta ja hyvää tulosta, ja 
niiden omistus on yhä enemmän kansainvälistynyt, mutta niitä ei ole 
ikään kuin saatu mukaan yhteisiin talkoisiin yhteiskunnan talouden 
pelastamiseksi. Silloin nimenomaan pitäisi kiinnittää huomiota sii-
hen, miten voimme verotusta kohdistaa myös niihin. Robottivero, tai 
miten sitä kutsutaankaan, on yksi tärkeä osa asiaa. Mielestäni tämä 
on hyvin tärkeä kysymys kaikkien kansalaisten oikeuksien kannalta.”

2.12.–10.12.1997 käsiteltäessä arvonlisäverotusta
Sulo Aittoniemi (kesk): ”Liikevaihtoon perustuva verotus tuodaan 
aina silloin tällöin uudelleen esille koskien sellaisia yrityksiä, joilla 
on suuri liikevaihto ja vähän työntekijöitä ja näin ollen tätä kautta 
vähän veronmaksajia. Yleensä tällaiset yritykset ovat juuri niitä, jot-
ka käyttävät automaatiota hyväkseen, toisin sanoen robotteja, jotka 
tekevät ihmisen työn. Toisaalta jos lähdetään liikevaihdon perusteella 
erityisverotukseen, niin kysymyksessä on silloin oikeastaan sama kuin 
robottivero. Robottivero ei taas onnistu Suomessa, ellei sen tyyppis-
tä verotusta tapahdu myös kilpailevissa maissa, joilla on samanlaista 
tuotantoa, teollisuutta, joka kilpailee kansainvälisillä markkinoilla. 
Esimerkiksi robottiveron, tai niin kuin tässä nyt puhutaan liikevaih-
don perusteella tapahtuvan veron ottamisen käyttöön pitäisi tapahtua 
kansainvälisesti. Ei tämä ole niin yksinkertaista. Menee pitkä aika, 
ennen kuin liikevaihdon perusteella tapahtuvaa verotusta pystytään 
toteuttamaan. Se otetaan vain joskus puheeksi, ja onhan mukava sillä 
tavalla sanoa.”

Veijo Puhjo (vasryhmä): ”Meidän ryhmämme mm. vuosi sitten esit-
ti yli 200 000 tienaaville sellaista kohtelua, että he eivät saisi tauluk-
koalennuksia. Siitä olisi kertynyt yksi miljardi, puhumattakaan jos 
menisimme oikealla tavalla porrastettuun automatisoitujen yritysten 
uudenlaiseen kohteluun sosiaaliturvamaksuissa.”
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Sulo Aittoniemi (kesk): ”Huomautan ed. Puhjolle samasta asiasta, 
josta salissa on keskusteltu aikaisemminkin. Automatiikkaa käyttävien 
yksityisten ns. robottivero on mahdoton yhden maan osalta. Siitä 
täytyy tulla kansainvälinen käytäntö. Muuten kilpailukyky heikke-
nee liian paljon niissä suomalaisissa yrityksissä, jotka tuotannossaan 
nojaavat ihmistyövoiman sijasta automaatioon; tämän vuoksi tämän 
verotus ei ole mahdollista. Tämä on kaunis ajatus mutta toteuttamis-
kelvoton yhdessä maassa. Tämän suuntauksen täytyy olla maailman 
ja mantereen laajuinen, ennen kuin siihen voidaan mennä.”

25.2.1998 käsiteltäessä Suomen osallistumista euroalueeseen
Säde Tahvanainen (sd): ”Meillä puhutaan paljon mm. siitä, että suo-
malaisten pitäisi siirtyä työn verotuksesta siihen, että työvaltaisia aloja 
ei verotettaisi nykyisen kaltaisesti ja niin raskaasti kuin tällä hetkellä 
tehdään, vaan että pitäisi mennä pääomien verotukseen ja siihen, että 
koneita verotettaisiin yhä enemmän. Me tiedämme, että tällä hetkellä 
on mahdottomuus hallita tätä tilannetta ja Suomen tehdä yksipuoli-
sesti päätöksiä mm. siitä, että loisimme robottiveron Suomeen ja että 
sitä kautta saisimme hyvinvointia maksamaan myös pääomavaltaisen 
teollisuuden. Sehän on tämän päivän ongelma.”

9.6.1998 käsiteltäessä vuoden 1999 verotusta
Mikko Elo (sd): ”Minä olisin valmis siihen, että keskusteltaisiin esi-
merkiksi yritysveron porrastamisesta. Monissa maissa tätä porrastusta 
käytetään sillä tavoin, että suuryritykset maksavat korkeampaa vero-
prosenttia kuin pienet yritykset. Esimerkiksi Ranskassa tämä otet-
tiin käyttöön viime vuonna. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että 
suuryritykset voisivat hyvinkin maksaa eurooppalaiseen keskitason eli 
36–38 prosenttia yritysveroa eli yhteisöveroa ja pienille ja keskisuu-
rille yrityksille voitaisiin säätää alempi verokanta. Minun mielestäni 
tähän olisi hyviä perusteluita. Kun me kaikki esimerkiksi tiedämme 
suomalaisten puheet ns. robottiverosta, niin tässäkin olisi tietyllä 
tavalla robottivero, koska suuryrityksethän ovat hyvin pitkälle auto-
matisoituja. Ne eivät enää paljon työvoimaa käytä. Niiden verotusta 
voitaisiin jonkin verran kiristää.”
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24.11.1998 lakialoite yritysten automaatiomaksusta ja siitä käyty 
keskustelu
Allekirjoittajina seuraavat 43 kansanedustajaa: Raimo Holopainen (sd), 
Raimo Mähönen (sd), Erkki Partanen (sd), Helena Vartiainen (sd), Reijo 
Kallio (sd), Annikki Koistinen (kesk), Pekka Saarnio (vas), Veijo Puhjo 
(va-r), Pertti Virtanen (evir), Mikko Elo (sd), Tauno Pehkonen (skl), 
Matti Huutola (vas), Rauha-Maria Mertjärvi (vihr), Mikko Immonen 
(vas), Marjaana Koskinen (sd), Janina Andersson (vihr), Kalevi Olin 
(sd), Reino Ojala (sd), Säde Tahvanainen (sd), Marja-Liisa Tykkyläi-
nen (sd), Reino Laine (vas), Esko-Juhani Tennilä (va-r), Eila Rimmi 
(vas), Pirkko Peltomo (sd), Marjatta Vehkaoja (sd), Pia Viitanen (sd), 
Jorma Vokkolainen (vas), Pekka Leppänen (vas), Hannu Takkula (kesk), 
Tapio Karjalainen (sd), Esa Lahtela (sd), Jorma Kukkonen (sd), Klaus 
Hellberg (sd), Valto Koski (sd), Matti Vähänäkki (sd), Mikko Kuoppa 
(va-r), Riitta Prusti (sd), Päivi Räsänen (skl), Tuija Pohjola (sd), Janne 
Viitamies (sd), Kimmo Kiljunen (sd), Annika Lapintie (vas), Marja-
Leena Viljamaa (sd).

”Lakialoitteessa esitetään säädettäväksi automaatiomaksu, joka 
on 11 prosenttia vuosittain tehtävistä poistoista. Automaatiomaksu-
na kertyneet varat kohdennetaan edelleen helpottamaan työvoiman 
sivukuluja, mistä hyötyisivät nimenomaan työvoimavaltaiset yrityk-
set. Lakialoitteessa on kaikki poistot säädetty maksun piiriin riittävän 
veropohjan saamiseksi sekä tulkintaongelmien välttämiseksi.

[--] Yhteiskunnallisella tasolla on automatisointi saatu kannatta-
vaksi sälyttämällä osa sen aiheuttamista kustannuksista toiselle sen 
kanssa vaihtoehtoiselle kustannustekijälle eli palkkoihin. Osa auto-
matisoinnin aiheuttaman työttömyyden kustannuksista kerätään 
verotuksella ja maksetaan kansalaisille toimeentulotukina ja työttö-
myyskorvauksina. On korkea aika ruveta kohtelemaan tuotannon-
tekijöitä tasapuolisemmin eli sälyttää automatisoinnin maksettavaksi 
ainakin pieni osa sen aiheuttamista kustannuksista. 

Työvoimavaltaisten yritysten kannattavuutta voidaan lisätä ja 
samalla edistää työllistämistä alentamalla työn sivukustannuksia. 
Tämä tapahtuu verottamalla poistoja samoin perustein kuin työtä. 

[--] Pelko siitä, että teollisuus siirtyisi ulkomaille, jos automatisoin-
tiin kohdistetaan jokin maksu, on hätävarjelun liioittelemista. Pikem-
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minkin teollisuus siirtyy ulkomaille korkeiden työvoimakustannusten 
ansiosta ja niitä tällä lakialoitteella juuri pienennetään. [--]

Lakialoitteessa korvataan työnantajan kansaneläkemaksu ja sairaus-
vakuutusmaksu uudella automaatiomaksulla, joka on tietty prosentti 
tehdyistä poistoista. Vuonna 1996 tehtyjen poistojen yhteismäärä oli 
noin 87 miljardia markkaa. Lakialoitteessa esitetty 11 prosentin auto-
maatiomaksu tuottaisi siis noin 9,5 miljardia markkaa. Nykyisen käy-
tännön mukainen palkkoihin perustunut maksu tuotti vuonna 1997 
noin 11,8 miljardia markkaa. Lakialoite tarkoittaa noin 2 miljardin 
markan kevennystä sosiaaliturvamaksuihin.”

Erkki Partanen (sd): ”[--] aloite on hyvä ja kannatettava. Automaa-
tioverosta taikka robottiverosta on puhuttu vuosikymmenet, mutta se 
ei ole johtanut mihinkään [--].”

Sulo Aittoniemi (kesk): ”[--] automaatio- eli robottivero on aina 
silloin tällöin noussut keskustelussa esille ja se on periaatteessa erin-
omaisen hyvä ja oikeudenmukainen asia mutta se vain, että se ei toimi 
teollistuneessa maailmassa yhdessä maassa, vaan silloin se täytyy ottaa 
käyttöön kaikissa maissa, joissa on kilpailevaa tuotantoa. [--]”

Toimi Kankaanniemi (krist): ”[--] tavoite on todella hyvä, mutta on 
kyllä todettava, että kun rajat ovat auki ja vapaa kilpailu maailmassa 
ja maiden välillä, niin tällainen malli ei oikein istu siihen. Yrityksen 
ja automaatio, jopa robotit, kävelevät maasta toiseen hyvin herkästi.”

15.3.2000 ajankohtaiskeskustelu työn tulevaisuudesta
Esa Lahtela (sd): ”Uusi tietotekniikka ja automaatio syrjäyttää yhä 
edelleen työpaikkoja. [--] ainoa keino, millä pitkällä tähtäimellä [--] 
tämä voidaan hoitaa, on se, että pitää saada, onko robottivero nimel-
tään vai mikä se mahtaa ollakaan.”

21.3.2000 keskustelu määrärahakehyksistä
Esa Lahtela (sd): ”Miksei kerätä robottiveroa? Kyllä me joudumme 
pohtimaan automaation lisääntyessä yhä edelleen, millä tavalla sosi-
aaliturvan rahoitus turvataan pitkässä pelissä. Siihen en näe muuta 
keinoa kuin että pannaan koneet maksamaan, ei maksumiehiksi vaan 
maksamaan, koska koneet eivät ole miehiä eivätkä naisia.”
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18.6.2002 lisätalousarviokeskustelu
Esa Lahtela (sd): ”[--] tulisi puhua siitä, kenellä todellisuudessa on 
maksukykyä. Sehän on pitkälle automatisoitu teollisuus. Toivoisi 
myös keskustaopposition lähtevän tämmöisestä robottiveroajattelus-
ta, josta on aikaisemmin puhuttu. [--] pitkälle automatisoidut tuotan-
not, firmat, tulisivat maksamaan korkeampia sotumaksuja.”

10.10.2002 veroasteikot vuonna 2003
Esa Lahtela (sd): ”[--] odottaisi, että löytyisi semmoista isompaa tah-
toa, että voidaan löytää onko se robottiveron nimellä vai mitä on 
puhuttu ja sieltä kautta saada sosiaaliturvan maksajia.”

12.2.2003 eläkelainsäädännön muuttaminen
Esa Lahtela (sd): ”Nämä eläkemaksuthan kerätään työn sivukuluina. 
Minusta semmoinen uusi näkökulma tässä pitäisi ottaa koko tarkas-
telussa huomioon, ei pelkästään Suomessa vaan maailmanlaajuisesti, 
miten saada sitten se taho, joka omistaa ja jolle keskittyy jatkuvasti 
omistaminen, maksamaan jotakin muuta kuin työn sivukuluja, elikkä 
puhutaan robottiverosta, jonka osalta on epävarmaa, sopiiko se tähän 
päivään vai ei, mutta kuitenkin se on ajatus, että koneet maksaisivat 
enemmän meidän eläkemaksujamme, ei maksettaisi pelkästään työn 
sivukulujen muodossa.” 

Martti Tiuri (kok): ”Robottien verolle paneminenhan johtaa sii-
hen, että hinnat nousevat. Televisiot, matkapuhelimet ja muut teh-
dään nykyään pääasiassa roboteilla. Jos niihin pannaan arvonlisäveron 
lisäksi vielä robottivero, niin eivät niitä sitten enää eläkeläiset pysty 
ostamaan.”

14.10.2004 sähköveron määräytymisperusteet
Janina Andersson (vihr): ”Tämähän on myös työllisyyttä edistävää. 
Olen joskus kuvitellut kuulevani teidän [tarkoittanee Esa Lahtelaa] 
suunnaltanne tai jostakin sieltä päin, että robottivero olisi hyvä asia ja 
voitaisiin mieluummin työllistää ihmisiä eikä vain koneita. Tämä on 
vähän sama asia, eli mieluummin vähennetään työn kustannuksia ja 
otetaan ihmisiä töihin kuin tehdään kaikki vain suurella energiamää-
rällä ja raaka-aineen haaskaamisella.”
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19.11.2014 keskustelu tuloveroasteikoista
Osmo Kokko (ps): ”[--] palkan sivukulut ovat hyvin suuri kompastus 
ja este sille, että meille synnytettäisiin uusia työpaikkoja, ja se on asia, 
johonka on puututtava. Yksi vaihtoehto tässä olisi, kun mietitään, 
että entistä enemmän automatisoidaan ja muuta, esimerkiksi jonkin-
näköinen robottivero. Tietysti siinäkin on ajateltava sillä tavalla, että 
tuote ei sitten tule kilpailemattomaksi, kun olemme viennistä riippu-
vaisia maita.”

11.4.2 Perustulokokeilu Suomessa 2017–2018

Suomi on saanut kansainvälistäkin huomiota siitä, että täällä vuosina 
2017–2018 toteutetaan perustulokokeilu.33 Kokeilun toteuttamises-
ta vastaa Kela. Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kansalaisille 
maksetaan säännöllisesti ja ilman ehtoja rahaa toimeentuloa varten. 
Sen tarkoitus on vähentää tukien hakemista sekä vapauttaa aikaa ja 
voimavaroja muuhun toimintaan, kuten työn tekemiseen tai hakemi-
seen. Perustulokokeilun avulla selvitetään,

 – miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että se vastaisi 
paremmin työelämän muutoksiin 

 – voidaanko sosiaaliturvaa muuttaa osallistavaksi ja työhön kan-
nustavaksi, sekä

 – voidaanko byrokratiaa vähentää ja monimutkaista etuusjärjes-
telmää yksinkertaistaa. 

Koska kyseessä on kokeilu, perustuloa ei ryhdytä maksamaan kaikil-
le suomalaisille. Kokeiluun osallistuu 2 000 henkilöä, jotka valittiin 
satunnaisotannalla joulukuussa 2016. Nämä henkilöt muodostavat 
kokeiluryhmän, jolle maksetaan perustuloa kahden vuoden ajan 
(1.1.2017–31.12.2018). Perustulon määrä on 560 euroa kuukaudes-
sa. Perustulo on tuloa, joka maksetaan ilman vastikkeita tai tarvehar-
kintaa. Kyseessä on siis tulo, jonka saa automaattisesti joka kuukausi.

 33 Ks. myös Matti Myrsky, Vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien integroimisen mah-
dollisuuksista, Verotus 2016 s. 134–147 sekä sama, Puheista tekoihin – askel 
perustulokokeilun käyttöönottoon? Verotus 2016 s. 313–315.
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Kokeilun vaikutuksia tutkitaan, ja kokeilusta tehdään seurantatut-
kimus, jossa 2 000 henkilön kokeiluryhmää verrataan noin 173 000 
henkilön verrokkiryhmään. Verrokkiryhmän muodostavat kaikki 
ne kohdejoukkoon kuuluvat, jotka eivät tulleet valituksi kokeilu-
ryhmään. Seurantatutkimuksen avulla selvitetään esimerkiksi sitä, 
 eroaako perustuloa saavan kokeiluryhmän työllisyysaste verrokki-
ryhmän työllisyysasteesta. Kokeilun seuranta perustuu ensisijaisesti 
rekisteritietojen hyödyntämiseen. Jotta kokeiluryhmän käyttäytymi-
seen ei vaikutettaisi, kokeilun aikana vältetään interventiota. Lopuksi 
tehdään kyselyjä tai haastatteluja kokeilun muista kuin työllisyysvai-
kutuksista.

Perustuloa siis saa 2 000 satunnaisotannalla valittua henkilöä. 
Muut eivät voi sitä saada. Perustuloa ei voi hakea, toisin kuin Kelan 
muita etuuksia. Satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 
25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkina tukea 
tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet etuut-
ta lomautuksen vuoksi. Kokeiluun valitut henkilöt eivät voi kieltäytyä 
kokeilusta, jotta sen tulokset eivät vääristyisi.

Kaikki perustulokokeilussa mukana olevat saavat perustuloa yhtä 
paljon (560 €/kk). Jos perustuloa maksetaan kalenterikuukautta lyhy-
emmältä ajalta, perustulon määrä on 18,67 euroa päivältä. 

Perustulon määrä on sama koko kokeilun ajan, eivätkä sitä pienen-
nä mitkään saajan muut tulot. Jos saaja kokeilun aikana työllistyy, hän 
saa ansiotulon lisäksi myös perustulon. Perustuloa vastaava summa 
kuitenkin vähennetään tietyistä samalta ajalta maksetuista sosiaali-
etuuksista. Perustulon maksaminen voidaan keskeyttää, jos henkilö 
alkaa saada etuutta, joka estää perustulon maksamisen.

Perustulokokeilun kokeiluryhmässä mukana oleminen ei heiken-
nä osallistujien taloudellista tilannetta. Esimerkiksi jos osallistujan 
työttömyysturva olisi perustuloa suurempi, osallistuja voi hakea yli 
menevän summan Kelalta. Perustuloa saava henkilö voi hakea hänelle 
kuuluvat sosiaalietuudet normaalisti. Perustulo vähennetään tietty-
jen etuuksien nettomäärästä, ja yli jäävä osuus maksetaan perustulon 
saajalle.

Perustulo vähennetään seuraavien etuuksien nettomäärästä:

 – työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta 

 – ansiopäivärahasta 
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 – sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta 

 – vanhempainpäivärahasta 

 – erityishoitorahasta 

 – Kelan kuntoutusrahasta 

 – tartuntatautilain mukaisesta päivärahasta ja ansionmenetyskor-
vauksesta. 

Jos perustulon saaja on työtön, hänen kannattaa pysyä työttömänä 
työnhakijana TE-toimistossa ja hakea työttömyysturvaa Kelasta tai 
työttömyyskassasta. Työttömyysturva määräytyy perustulokokeilun 
ajan samalla tavalla kuin ennenkin. Kun työttömyysturvan netto-
määrä ylittää perustulon määrän, ylimenevä osa maksetaan hakijalle. 
Nettomäärä voi ylittyä ainakin siinä tapauksessa, että työttömyystur-
vaan maksetaan lapsikorotusta tai perustulon saaja on TE-toimiston 
kanssa sovitussa palvelussa. Perustuloa ei vähennetä palvelun aikaisista 
kulukorvauksista.

Perustulo otetaan toimeentulotuessa huomioon tulona. Toimeen-
tulotuki määräytyy perustulokokeilun aikana samalla tavoin kuin 
ennenkin. Työstä kieltäytyminen voi vaikuttaa toimeentulotuen 
perusosan suuruuden alentamiseen.

Verovapaa perustulo on asumistukeen nähden vaikutuksiltaan 
yhdenvertainen veronalaisten työttömyysetuuksien kanssa. Yleistä 
asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä perustulon  
määrän katsotaan siis olevan aina vähintään työttömyysturvan perus-
päivärahan suuruinen. Myös muut asumistuessa huomioon otettavat 
tulot, kuten palkkatulot, otetaan asumistuessa tulona huomioon.

Perustulo on veroton etuus. Se ei vaikuta verotettavien tulojen 
määrään, eikä sillä siten ole vaikutusta kokeiluun osallistuvien vero-
tukseen. Ne etuudet, joista perustulo vähennetään, huomioidaan 
verotuksessa samalla tavalla kuin jos ne maksettaisiin ilman perustu-
lovähennystä.

Perustulon saajan tulee ilmoittaa Kelaan perustuloon liittyvistä tai 
sen maksamisen estävistä muutoksista. Perustulon maksamisen estäviä 
sosiaalietuuksia ovat

 – lasten kotihoidon tuki 

 – kaikki eläkkeet: kansaneläke, takuueläke, työeläkkeet jne.
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 – kuntoutusraha 

 – aikuiskoulutustuki sekä opintoraha ja asumislisä 

 – liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai rikosvahinkolain 
mukainen korvaus elatuksen menetyksestä 

 – sotilasvammalain mukainen päiväraha, elinkorko, täydennys-
korko tai huoltoeläke 

 – maatalousyrittäjien luopumistuki 

 – tapaturmalakien mukainen ansionmenetyskorvaus, päiväraha 
tai eläke 

 – urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen 
tapaturma- tai perhe-eläke 

 – kaikki edellä mainittuja etuuksia vastaavat ulkomailta makset-
tavat etuudet. 

Perustuloon ei ole oikeutta henkilöllä,

 – joka on ollut vähintään 90 päivää sairaalahoidossa tai siihen ver-
rattavassa laitoshoidossa 

 – joka suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta 

 – joka suorittaa vankeusrangaistusta 

 – johon sovelletaan työskentelyn perusteella vieraan valtion sosi-
aaliturvalainsäädäntöä 

 – joka oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti yli 30 päivää 

 – jolla on edunvalvoja 

 – jonka työttömyysetuus maksetaan kunnalle. 

Jos perustulon maksamisen este poistuu kokeilun aikana, Kela jatkaa 
perustulon maksamista erillisestä hakemuksesta.
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11.4.3 Robottivero- ja perustulokeskustelu 
erityisesti Amerikassa ja Euroopassa 
2010-luvun lopulla

Suurta kansainvälistä huomiota robottiverokeskustelu sai vuosina 
2016 ja 2017, kun Euroopan parlamentti käsitteli sitä tarkoittavaa 
esitystä.34 Helmikuussa 2017 Euroopan parlamentti torjui robottive-
ron. Huomiota lisäsi voimakkaasti se, että Microsoftin perustaja Bill 
Gates kannatti robottiveroa. Robottiverokeskusteluun liittyy olennai-
sesti kysymys työllisyydestä, hyvinvoinnin turvaamisesta, tasa-arvosta 
ja perustulosta.35 

Vuonna 2015 Yhdysvalloissa ilmestyi teknologian asiantuntijan 
Martin Fordin paljon huomiota herättänyt teos ”Rise of Robots”, joka 
on julkaistu vuonna 2017 suomeksi nimellä ”Robottien kukoistus 
– Teknologia ja massatyöttömyyden uhka”. Kirjassa mm. todetaan 
(s. 76), että tulevaisuutta muovaavista voimista on tietotekniikan 
eksponentiaalinen kehitys omaa luokkaansa. Niissäkin maissa, jois-
sa poliittinen ilmapiiri on myötämielisempi keskivertotyöntekijän 

 34 Robottiverosta on keskusteltu v. 2017 myös Etelä-Koreassa, jossa sillä on tarkoi-
tettu lähinnä yritysten verohelpotusten pienentämistä. Koreatimes.co.kr: ”In its 
recently announced tax law revision plan, the Moon Jae-in administration said 
it will downsize the tax deduction benefits that previous governments provid-
ed to enterprises for infrastructure investment aimed at boosting productivity. 
Currently, enterprises that have invested in industry automation equipment are 
eligible for a corporate tax deduction. Companies can have part of their corpo-
rate tax – between 3 percent and 7 percent of the investment – deducted under 
the policy, with the rate varying by the size of their business. This sunset policy 
was scheduled to expire at the end of the year. But the government suggested 
extending it to the end of 2019 while decreasing the deduction rate by up to 
2 percentage points. The original definition of a robot tax is to levy tax on the 
use of robots for industrial automation. With more advanced and high-powered 
robots introduced at workplaces, human workers will naturally lose their jobs. In 
the meantime, the government will need more funds for welfare programs amid 
the rising unemployment rate. The notion of a robot tax has been made to make 
up for the decreasing tax revenue on such a backdrop. Though it is not about a 
direct tax on robots, it can be interpreted as a similar kind of policy considering 
that both involve the same issue of industrial automation.”

 35 Toisenlainen keino paikata työttömyydestä valtiolle aiheutuvaa verotulojen 
menetystä on Valko-Venäjällä v. 2015 säädetty ns. parasiittivero eli työttömälle 
määrättävä sakko. 
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hyvinvoinnille, tekniikan aiheuttamat muutokset ovat entistä tun-
tuvampia. Kehittyessään tekniikka valtaa yhä useampia työpaikkoja. 
Monet niistä aloista, joita nyt ei pidetä rutiininomaisina ja joiden 
ajatellaan siksi olevan turvassa automaatiolta, päätyvät lopulta rutii-
ninomaisen ja ennalta-arvattavan työn kategoriaan. Kun robotit 
ja itsepalvelutekniikat kahmivat pienipalkkaisten töitä ja aiempaa 
älykkäämmät algoritmit uhkaavat korkean taitotason ammatteja, 
polarisoituneiden työmarkkinoiden ontoksi kovertunut keskusta 
todennäköisesti laajenee entisestään.

Ford käsitteli laajasti (s. 260–275) myös perustuloa ratkaisuna työ-
paikkojen vähenemiseen. Jos hyväksymme sen, että ongelmat eivät 
ratkea vaikka satsaisimme koulutukseen entistä enemmän, sekä sen, 
että automaation lisäämistä työpaikoilla on mahdotonta estää, lopulta 
ainoa vaihtoehto on Fordin mukaan miettiä muitakin kuin tavan-
omaisiin toimenpiteisiin perustuvia keinoja. Hänen mielestään kaik-
kein tehokkain ratkaisu olisi jonkinlainen perustulotakuu.

Ford totesi, että ajatus perustulosta tai taatusta vähimmäistulosta 
on kaikkea muuta kuin uusi. Tämän päivän poliittisessa maisemassa 
taattua vähimmäistuloa haukutaan länsimaissa usein ”sosialismiksi” ja 
hyvinvointivaltion käytäntöjen vahvistajaksi. Ajatuksen historialliset 
juuret kuitenkin osoittavat muuta. Perustuloa on kannatettu poliitti-
sen kentän kummallakin laidalla, mutta erityisen määrätietoisesti sen 
puolesta ovat puhuneet konservatiivit ja libertaarit. Tavallisesti tulota-
kuuta puolustetaan sillä perusteella, että se yhdessä yksilön valinnan-
vapauden kanssa tarjoaa turvaverkon. Sen sijaan että valtio sekaantuisi 
yksilöiden taloudelliseen päätöksentekoon tai alkaisi tarjota tuotteita 
tai palveluja, ajatuksena on antaa kaikille mahdollisuus markkinoille 
osallistumiseen. Lähestymistapa perustuu pohjimmiltaan markki-
noihin, ja sen tarkoituksena on tarjota minimaalinen turvaverkko, 
jonka käyttöönotto tekisi tehottomammista järjestelmistä – vähim-
mäispalkasta, työnhakijan tuesta sekä toimeentulo- ja asumistuesta 
– tarpeettomia.

Tärkeintä toimivan tulotakuujärjestelmän suunnittelemisessa on 
Fordin mielestä oikeanlaisten kannustimien valitseminen. Tavoitteina 
tulisi olla yleisen turvaverkon luominen ja pienituloisten tukeminen. 
Tarkoituksena ei kuitenkaan ole synnyttää haluttomuutta työntekoon 
tai mahdollisimman suureen tuotteliaisuuteen. Tarjotun tulon pitäisi 
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olla suhteellisen pieni: tarpeeksi jotta sillä pärjäisi, mutta ei niin suuri, 
että sillä voisi elää kovin mukavasti.

Ford totesi edelleen, että työntekohaluttomuus aiheuttaa poliitti-
sia haasteita ja mahdollisia ongelmia. Lisäksi perustulo voi vaikuttaa 
suosittujen vuokra-alueiden asumiskustannuksiin. Yksi mahdollisuus 
on vuokrasäännöstely, mutta sillä on useita varjopuolia. Asumison-
gelmaan on Fordin mukaan kuitenkin ratkaisu: tulotakuu. Se, toisin 
kuin työ, ei ole sidoksissa paikkaan. On erittäin todennäköistä, että 
osa takuun saajista ottaisi rahan, muuttaisi pois kalliilta asuinalueel-
ta ja lähtisi etsimään halvempia asumiskustannuksia. Esimerkiksi 
Detroitin kaltaiset kaupungit saattaisivat saada osakseen muuttajien 
vyöryn. Jotkut taas lähtisivät kokonaan pois kaupungeista. Perustulo-
järjestelmä voisi auttaa elvyttämään pieniä kaupunkeja ja maaseutuja, 
joiden väestö pienenee työpaikkojen häviämisen takia.

Maahanmuuttopolitiikka on Fordin mukaan toinen osa-alue, joka 
täytyisi mukauttaa tulotakuuseen sen käyttöönoton jälkeen. Toden-
näköisesti täytyisi maahanmuuttoa ja siitä seuraavia mahdollisuuksia 
kansalaisuuden ja tulotakuun saamiseen rajoittaa, tai uusille kansalai-
sille voitaisiin määrätä merkittävä odotusaika ennen takuun saamista.

Ford toteaa, että nykyisessä poliittisessa ympäristössä olisi valtava 
haaste kerätä riittävästi varoja perustulon toteuttamista varten, kun 
otetaan huomioon se, että lähes kaikkia isobritannialaisia ja yhdys-
valtalaisia poliitikkoja kauhistuttaa sanan ”vero” ääneen lausuminen, 
ellei tätä sanaa välittömästi seuraa sana ”leikkaus”.

Toteuttamiskelpoisin tapa hankkia tarvittavat varat saattaisi olla 
useanlaisten verojen kerääminen. Yksi itsestään selvä vaihtoehto olisi 
ympäristöveron uudistaminen. Myös henkilökohtaisten tuloverojen 
korottaminen vaikuttaa väistämättömältä, ja parhaita tapoja toteuttaa 
tämä on muuttaa järjestelmä sillä tavoin asteittaiseksi, että varoja voi-
taisiin kerätä eniten suurituloisilta veronmaksajilta. Yksi mahdollisuus 
kangeta vaurautta pois sen nykyisiltä omistajilta olisi maailmanlaajui-
nen varallisuusvero, kuten Thomas Piketty ehdotti teoksessaan ”Pää-
oma 2000-luvulla”. Lähes kaikki (Piketty itse mukaan lukien) ovat 
yhtä mieltä siitä, että toistaiseksi käytäntöä on mahdotonta toteuttaa. 

Martin Fordin tutkimus pohjautuu erityisesti Yhdysvalloista ja 
Isosta-Britanniasta kerättyyn aineistoon. Kuten Fordin kirjan suo-
menkielisen laitoksen kustannustoimittaja Jouka Mattilakin toteaa 
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(s. 287–289), tilanne Suomessa on osin erilainen. Joka tapauksessa 
automatisointi etenee täälläkin voimakkaasti ja muuttaa paitsi työn 
laatua ja määrää myös sosiaaliturvaa ja verotusta.36

 36 Suomessakin perustulokeskusteluun liittyy myös utopiaa. On esim. väitetty, että 
perustuloa ei pitäisi ajatella vain sosiaaliturvauudistuksena vaan jokaiselle kuu-
luvana sosiaalisena osinkona. Jos perustulo mielletään osingoksi yhteisen omai-
suuden tuotosta, on luontevaa ajatella, että perustuloa maksettaisiin yhtäläisesti 
jokaiselle ilman velvoitteita. Ajatus ihmiskunnan yhteisestä omaisuudesta haastaa 
ajattelemaan perustuloa globaalina ratkaisuna, ja globaali osingonjako kytkeytyisi 
luontevasti aloitteisiin globaaleista veroista ja niiden hallinnointiin perustuvis-
ta globaalin demokratian instituutioista. Johanna Perkiö, Helsingin Sanomat 
14.10.2017 s. A 5.
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Tässä autoveron 60-vuotisjuhlakirjassa on keskitytty uusimpaan 
kehitykseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että tieliikenneverotuksen 
juuret ulottuvat paljon kauemmas. Ylellisyysverojen kulta-aikana 
1730-luvulla Ruotsi-Suomen valtiopäivät hyväksyivät 6–50 taalerin 
vaunuveron. Vaunuista ja hevosista maksettiin 1700-luvulla ylellisyys-
veroa monessa muussakin maassa.

Ensimmäiset autot hankittiin Suomeen aivan 1900-luvun alussa, 
ja niiden verotus tapahtui silloin tulliverotuksena. Autoja varten ei 
ollut omaa nimikettä, vaan niihin sovellettiin nelipyöräisille vaunuille 
säädettyä tullitaksaa.

Vuotuisen ajoneuvoveromme perusta luotiin 1920-luvulla. Jotkut 
olisivat silloin pitäneet parempana vaihtoehtona kerralla auton käyt-
töönoton yhteydessä suoritettavaa autoveroa. Hämeen läänin maaher-
ra teki asiasta vuonna 1928 ministeriölle esityksen (HS 21.4.1928) 
todeten mm.: ”Menettely voitaisiin yksinkertaistuttaa aivan helposti 
siten, että määrättäisiin kullekin autolajille keskimääräinen kulutus-
aika viideksi, kuudeksi, seitsemäksi j.n.e. vuodeksi, riippuen auton 
laadusta, ja suoritettaisiin vero kerta kaikkiaan koko lasketulta kulu-
tuskaudelta, kun auto otetaan käytäntöön, minkä jälkeen annettaisiin 
autolle tunnusmerkit.” 

Nykyisin tie- ja asiakasmaksut ovat Suomessa voimakkaasti esil-
lä pohdittaessa liikenneväylien rahoittamisen uudistamista. Nekään 
eivät ole kuitenkaan uusia keksintöjä. Sekä Läntisen Viertotien (nyk. 
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Mannerheimintie) että Itäisen Viertotien (nyk. Hämeentie) korjaa-
miseksi ajoneuvoja kestävään kuntoon Helsinki sai vuonna 1864 val-
tiolta luvan periä hevosajoneuvoilta tietulleja (HS 26.9.1993). Niitä 
perittiin 25 vuotta. Maksu oli aluksi 1 kopeekka kultakin hevoselta 
ajopeleineen. Suomen saatua oman rahan maksu oli neljä penniä 
(1 penni oli 1/4 kopeekkaa). Maksu muistetaan viiden pennin tulli-
na, koska ajureilla ei ollut aikaa odottaa siltavahdeilta palautusrahaa.

Siltamaksut ovat tiemaksujen lähisukulaisia. Esimerkiksi vuon-
na 1869 valmistuneen Oulujoen ylittävän sillan ylityksestä Oulun 
kaupungista Tuiran puolelle perittiin kiesiltä, droskalta ja matkareel-
tä hevosen kanssa 40 penniä; jalkamies selvisi viidellä pennillä (HS 
6.5.1969). Tätä siltamaksua perittiin 1920- ja 1930-lukujen vaihtees-
sa henkilöautosta 1 mk, raskaasta kuorma- ja omnibusautosta 4 mk ja 
traktorista 5 mk; jalankulkija pääsi jo ilmaiseksi. Helsingin seudulla 
perittiin Kulosaaren siltamaksua 1920-luvun alusta 1940-luvun puo-
liväliin eli siihen asti kun Kulosaari liitettiin Helsinkiin.

Haudatut tiemaksumme tuskin ylösnousevat eli palaavat entises-
sä muodossa. Reinkarnaatio eli uudelleen syntyminen toisenlaisessa 
muodossa on sen sijaan hyvin mahdollinen – ja todennäköinenkin.
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