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Tiivistelmä 

Tähän muistioon on koottu henkilöautojen CO2-päästöihin ja autojen verotukseen 
liittyvät selvitykset, jotka on tehty liikenteen verotusta selvittävän työryhmän 
toimeksiannosta. Selvitykset sisältävät vuosien 2013–2020 ajoneuvokantaan perustuvaa 
tilastollista tarkastelua sekä huomioita ajoneuvoverosta ja polttoaineverosta 
tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Henkilöautojen ajamisen päästöt ovat tarkasteluvälillä 
laskeneet vain noin 2 prosenttia. Autoilun päästöt liittyvät selvästi tulotasoon; ylimmän 
tulokymmenyksen kotitalouksien päästöt ovat noin 90 prosenttia korkeammat kuin 
alimman tulokymmenyksen. Aluetasolla päästöt ovat alhaisimmillaan sisemmillä 
kaupunkialueilla, missä ne ovat noin 35 prosenttia pienemmät kuin keskimääräiset päästöt 
maaseudulla ja kaupunkien kehysalueilla. Ajoneuvoverolla voidaan luoda kannustin ostaa 
pienemmän päästötason autoja sekä luopua kannassa olevista korkean päästötason 
autoista. Suomessa ajoneuvoveron perusvero on päästöjen mukaan porrastettu, mikä luo 
kannustinvaikutuksen. Käyttövoimavero kuitenkin loiventaa perusveron vaikutusta. 
Polttoainevero kannustaa sekä ajamaan vähemmän että ostamaan polttoainetehokkaampia 
autoja. Tästä johtuen polttoainevero on tutkimuksissa havaittu kustannustehokkaammaksi 
ohjauskeinoksi kuin autovero. Lisäksi polttoainevero kohdistuu tehokkaasti eniten 
autoileviin kotitalouksiin. Polttoaineverolla voi olla epätoivottuja tulonjaollisia vaikutuksia, 
mikäli vero kohdistuu suhteessa eniten pienituloisiin kotitalouksiin tai kotitalouksiin, joilla 
ei asuinsijaintinsa puolesta ole vaihtoehtoa oman auton käytölle. Suomessa 
polttoainekulujen keskimääräinen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
kasvaa tulojen mukana suurimmassa osassa tulojakaumaa. Aluetasolla polttoainekulujen 
osuus käytettävissä olevista tuloista on suurimmillaan harvaan asutulla ja kaupungin 
läheisellä maaseudulla, missä kuluosuudet ovat noin 2,5-kertaisia sisempään 
kaupunkialueeseen verrattuna. Vaihtelu kuluosuuksissa on suurempaa alueiden kuin 
tuloluokkien välillä. 

Tutkimusta rahoitti strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumerot 335559 ja 335560) 
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1 Yhteenveto 

Tähän muistioon on koottu selvitykset, jotka on tehty liikenteen verotusta selvittävän 
työryhmän toimeksiannosta.1 Muistiossa on kolme osaa. Ensimmäinen osa tarkastelee 
henkilöautojen tuottamia CO2-päästöjä auton iän sekä auton käyttäjän asuinpaikan ja tulojen 
suhteen. Tarkastelu perustuu vuosien 2013–2020 ajoneuvokantoihin. Toinen osa sisältää 
kirjallisuuskatsauksen vuosittaisen ajoneuvoveron vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä 
tähän perustuen huomioita Suomen ajoneuvoverosta. Kolmas osa käsittelee polttoaineveron 
vaikutuksia ajomääriin ja uusien autojen kysyntään sekä sisältää huomioita verorasituksen 
jakautumisesta tuloluokittain ja alueiden välillä Suomessa. 

Henkilöautojen päästötarkastelu paljastaa, että vaikka liikennekäytössä olevan 
ajoneuvokannan kilometrikohtaiset päästöt ovat jonkin verran laskeneet vuosina 2013–2019, 
ajoneuvokanta on kasvanut ja kokonaisajokilometrit ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Näin 
ollen henkilöautojen tuottamat CO2-päästöt ovat laskeneet hyvin vähän, vain 2,3 prosenttia, 
kun käytetään arvioituja todellisia päästölukemia. Uudemmissa autoissa, etenkin vuoden 2007 
jälkeen valmistetuissa, kilometrikohtaiset päästöt ovat selvästi pienempiä kuin vanhemmassa 
autokannassa. Uudemmilla autoilla kuitenkin ajetaan eniten, minkä seurauksena 
kokonaispäästöt eivät laske samassa suhteessa kuin kilometrikohtaiset päästölukemat. 
Vanhojen, yli 10-vuotiaiden autojen tuottamat päästöt ovat keskimäärin alhaisemmat kuin 
uudempien, sillä näillä autoilla ajetaan vähemmän. 

Auton käyttäjän tulojen ja autoilun päästöjen välillä on selvä positiivinen yhteys. Vaikka 
korkeimmissa tuloluokissa omistetaan keskimäärin uudempia ja vähäpäästöisempiä autoja, 
näillä ajetaan selvästi enemmän. Ylimmän tulokymmenyksen ajokilometrit sekä päästöt ovat 
noin 90 prosenttia korkeammat kuin alimman tulokymmenyksen. Väestötasolla ero on vielä 
suurempi, sillä alimmassa tulokymmenyksessä huomattavasti harvempi kotitalous omistaa 
auton kuin ylimmässä tulokymmenyksessä. 

Aluetasolla autojen kilometrikohtaisissa päästöissä ei havaita suuria eroja. Myös aluetasolla 
erot päästöissä aiheutuvat siis eroista ajokilometreissä. Ajokilometrit ja päästöt eivät 
merkittävästi poikkea maaseudun ja kaupungin kehysalueiden välillä. Sen sijaan maaseudun 
paikalliskeskuksissa ja ulommilla kaupunkialueilla päästöt ovat noin 20 prosenttia pienemmät 
kuin maaseudulla ja kaupunkien kehysalueilla. Alhaisimmillaan päästöt ovat sisemmillä 
kaupunkialueilla, noin 35 prosenttia pienemmät kuin keskimääräiset päästöt korkeimpien 
päästöjen alueilla. Väestötasolla tarkasteltuna erot ovat suurempia, sillä sisemmillä 
kaupunkialueilla asuu enemmän autottomia kotitalouksia. Lisäksi useamman kuin yhden auton 
omistaminen on yleisempää maaseudulla ja kaupunkien kehysalueilla. Väestötasolla 
tarkasteltuna erot alueiden välillä eivät ole oleellisesti muuttuneet vuosina 2013–2018. 
Hiljalleen edennyt kaupungistumiskehitys ei ole siis tuonut päästövähennyksiä 
henkilöautoliikenteen kautta. 

Henkilöautokannan tilastollinen tarkastelu osoittaa, että tavoiteltujen päästövähennysten 
saavuttaminen edellyttää etenkin ajokilometrien laskua. Lisäksi autokannan 

1Vastuuministeriö VM, hankenumero VM101:00/2019 
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kilometrikohtaisten päästöjen tulisi selvästi pienentyä. Koska vanhoilla autoilla on suuremmat 
päästöt kuin uudemmilla autoilla, henkilöautokannan päästöjä voitaisiin alentaa edistämällä 
vanhimpien, ennen vuotta 2007 käyttöönotettujen autojen poistumista kannasta. Tähän 
voidaan pyrkiä tekemällä saastuttavampien autojen omistamisesta suhteellisesti kalliimpaa. 

Muistion toisessa osassa tarkastellaan ajoneuvoveron vaikutuksia tutkimuskirjallisuuteen 
perustuen. Ajoneuvovero maksetaan vuosittain, joten se kohdistuu auton omistamisen 
kustannuksiin. Tätä kautta ajoneuvovero voi edistää korkeammin verotettujen autojen 
poistumista kannasta. Lisäksi ajoneuvovero kannustaa autoa hankittaessa valitsemaan 
pienemmän verorasituksen alaisia autoja. Oston yhteydessä perittävä autovero luo ostohetkellä 
saman suuntaisen kannustimen. Sen sijan olemassa olevaan autokantaan autoveron vaikutus on 
päinvastainen kuin ajoneuvoverolla. Koska autovero nostaa suuripäästöisten autojen hintaa, se 
voi kasvattaa näiden autojen arvoa ajoneuvokannassa ja tätä kautta hidastaa kyseisten 
autojen poistumista kannasta. 

Eurooppalaisilla aineistoilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että vuosittainen 
ajoneuvovero sekä pienentää korkeammin verotettujen, suuripäästöisten uusien autojen 
kysyntää että edistää korkeamman verotuksen piirissä olevien autojen poistumista kannasta. 
Vaikutukset ovat kuitenkin suuruusluokaltaan pieniä. Vastaavat vaikutukset voitaisiin 
saavuttaa suhteessa pienemmillä korotuksilla polttoaineveroon. Yleisesti ottaen verotuksen 
aikaansaamat muutokset uusien autojen kysynnässä ovat olleet pieniä verrattuna 
päästöstandardien ajamaan päästökertoimien keskimääräiseen pienenemiseen. 

Ajoneuvoveron vaikuttavuus voi olla heikko, mikäli kuluttajat eivät hankintatilanteessa 
huomioi tulevaisuuteen ulottuvia auton omistamisen kustannuksia. Empiirisissä tutkimuksissa 
on havaittu, että kuluttajat saattavat diskontata tulevaisuuden kustannuksia hyvin 
voimakkaasti, mikä pienentää ajan yli ulottuvien ohjauskeinojen tehoa. Kustannusten 
läpinäkyvyyttä voidaan parantaa informaatio-ohjauksen avulla. Auton hankintatilanteessa 
esillä olevilla energiamerkinnöillä voidaan parantaa kuluttajien maksuhalukkuutta 
energiatehokkaammista autoista. Lisäksi on havaittu, että informaation esittämistavalla on 
väliä. Tyypillisesti maksuhalukkuus polttoainetehokkuudesta kasvaa, jos energiamerkinnässä 
ilmaistaan polttoainetehokkuuden sijaan auton odotetut polttoainekustannukset. 

Suomessa henkilöautojen ajoneuvovero koostuu perusverosta sekä käyttövoimaverosta, jota 
maksetaan muista kuin bensiinillä kulkevista autoista. Perusvero on porrastettu auton 
CO2-päästöjen mukaan, mikä eriyttää auton omistamisen kustannuksia päästöperusteisesti. 
Käyttövoimavero sen sijaan pienentää eroja eri käyttövoimien välillä. Päästötasojen 
näkökulmasta huomionarvoista on, että sähköauto ja ladattava hybridi maksavat korkeampaa 
ajoneuvoveroa kuin bensiiniauto ja lisäksi täyssähköauton ajoneuvovero on hieman korkeampi 
kuin vastaavan ladattavan hybridin. 

Muistion kolmannessa osassa käsitellään polttoaineveron vaikutuksia 
tutkimuskirjallisuuteen nojautuen sekä verorasituksen jakautumista tuloluokittain ja alueiden 
välillä Suomessa. Polttoainevero vaikuttaa suoraan ajamisen kustannuksiin. Korkeampi vero 
luo kannustimen ajaa vähemmän, hankkia polttoainetehokkaampia autoja sekä poistaa 
käytöstä paljon polttoainetta kuluttavia autoja. Korkeampi polttoaineen hinta tekee myös 
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sähköautoista suhteessa edullisempia käyttökustannuksiltaan. 
Empiirisissä tutkimuksissa on osoitettu, että korkeampi polttoainevero vähentää 

ajokilometrejä ja polttoaineen kokonaiskulutusta. Lisäksi se kasvattaa polttoainetehokkaimpien 
uusien autojen kysyntää ja vastaavasti vähentää kysyntää etenkin eniten polttoainetta 
kuluttavien autojen luokassa. Koska polttoainevero kohdistuu sekä auton käyttöön että 
hankintaan, se on osoitettu kustannustehokkaammaksi ohjauskeinoksi kuin autovero. Tämä 
tulos riippuu siitä, kuinka suuren osan tulevaisuuden kustannuksista kuluttajat huomioivat 
uusien autojen ostopäätöksissä. Eurooppalaisella aineistolla saatujen tulosten mukaan 
kuluttajat ovat riittävän kauaskatseisia, ja polttoaineveron kustannustehokkuus pätee. 

Polttoainevero voi kohdistua suhteessa eniten pienituloisiin kotitalouksiin tai kotitalouksiin, 
joilla ei ole vaihtoehtoa oman auton käytölle esimerkiksi asuinsijainnin takia. 
Tulonjakovaikutukset riippuvat siitä, missä määrin veronkorotukset siirtyvät hintoihin ja mikä 
on polttoainekulujen osuus kotitalouksien tuloista. Suomessa polttoainekulujen osuus 
kotitalouden käytettävissä olevista tuloista kasvaa tulojen myötä suurimmassa osassa 
tulojakaumaa, ja suurin osuus polttoainekuluilla on 6. ja 7. tulokymmenyksessä. Näissä 
tulokymmenyksissä polttoainekulut ovat keskimäärin noin 4 prosenttia käytettävissä olevista 
tuloista. Polttoaineverotus ei siis vaikuta olevan regressiivistä tulojen suhteen tarkasteltuna. 

Alueellinen tarkastelu osoittaa, että polttoainekulujen osuus on suurinta harvaan asutulla 
maaseudulla ja kaupungin läheisellä maaseudulla. Kulujen osuus käytettävissä olevista tuloista 
on noin 5 prosenttia näillä alueilla. Arvo on pienin sisemmillä kaupunkialueilla, missä 
polttoainekulut ovat keskimäärin 2 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Erot 
tulonjakovaikutuksissa alueiden välillä voivat todellisuudessa olla suurempia, mikäli 
polttoaineveron korottamisen seurauksena polttoainehinnat nousevat voimakkaammin 
maaseudulla kuin kaupunkialueilla. 
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2 Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt 

2.1 Aineistot ja muuttujat 

Raportin analyysit perustuvat kahteen pääasialliseen aineistolähteeseen. Autojen tiedot ovat 
peräisin Trafcomin ajoneuvokanta- ja katsastusaineistoista, kun taas tarkemmat autojen 
käyttäjiä ja laajemmin koko Suomen väestöä koskevat tiedot on poimittu Tilastokeskuksen 
FOLK-valmisaineistoista. Trafcomin ajoneuvokanta-aineistot sisältävät tietoja kaikista 
ajoneuvorekisterissä olevista ajoneuvoista vuoden viimeisenä päivänä vuosina 2013–2019 sekä 
kesäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2020. Ajoneuvoista on valittu analyysiin mukaan kaikki 
henkilöautot, eli ajoneuvoluokkien M1 ja M1G ajoneuvot. 

Ajamisen CO2-päästöjen arvioimisessa on käytetty ajoneuvokanta-aineistoissa olevaa tietoa 
kunkin auton kilometrikohtaisista CO2-päästöistä. Päästölukemat ovat autojen valmistajien 
ilmoittamia ja kuvaavat NEDC-menetelmällä mitattuja kaupunki- ja maantieajon yhdistettyjä 
päästöjä. Päästötieto on saatavilla noin 70 prosentille kaikista vuosina 2013–2020 
autokannassa olleista autoista, ja tieto puuttuu erityisesti suurimmalta osalta ennen vuotta 
2000 käyttöön otetuista autoista. Päästötiedottomille autoille on muodostettu 
päästölukemaprediktio muiden autojen lukemien pohjalta käyttäen tietoa autojen merkistä, 
mallista, käyttöönottovuodesta, painosta ja käyttövoimasta. 

NEDC-menetelmällä mitattujen CO2-päästölukemien oikeellisuus on viime vuosina asetettu 
kyseenalaiseksi, kun valmistajien ilmoittamien virallisten lukemien on myöhemmin tehdyissä 
mittauksissa havaittu olevan systemaattisesti liian alhaisia. The International Council on 
Clean Transportation (ICCT) on tutkinut päästölukemien virheellisyyttä kattavasti ja 
tuottanut arvioita todellisten ja valmistajien ilmoittamien lukemien välisestä erosta. Kuvasta 1 
nähdään, miten ICCT:n arvion mukaan vuonna 2017 valmistettujen autojen todelliset 
kilometrikohtaiset päästölukemat ovat keskimäärin jopa 37 prosenttia valmistajien ilmoittamia 
lukemia korkeampia, kun taas lukemien välinen ero on vain 7 prosenttia vuonna 2001 
valmistetuille autoille (Tietge et al. 2019). 

ICCT:n arvioita käyttämällä jokaiselle Trafcomin aineistojen henkilöautolle on 
muodostettu arvio todellisista kilometrikohtaisista CO2-päästöistä korottamalla valmistajan 
ilmoittamia virallisia lukemia kuvan 1 mukaisesti auton valmistusvuoden perusteella. Kunkin 
auton valmistusvuodeksi on oletettu auton käyttöönottovuosi. Ennen vuotta 2001 ja vuoden 
2017 jälkeen valmistetuille autoille on muodostettu arvio erosta todellisten ja valmistajien 
ilmoittamien lukemien välillä ekstrapoloimalla ICCT:n vuosien 2001–2017 arvioita seuraavasti: 
ICCT:n mukaan ero päästölukemien välillä alkoi kasvaa voimakkaasti vuoden 2008 jälkeen, 
kun Euroopan unionissa asetettiin päästörajoituksia autovalmistajille (Tietge et al. 2019). 
Tämän taitekohdan vuoksi vuosille ennen vuotta 2001 arvio lukemien erosta on muodostettu 
jatkamalla kuvassa 1 näkyvää vuosien 2001–2007 trendiä lineaarisesti taaksepäin. Samaa 
trendiä on jatkettu taaksepäin aina vuoteen 1994 saakka, jolloin ero saavuttaa arvon nolla. 
Ennen vuotta 1994 valmistetuille autoille eron on oletettu olevan myös nolla prosenttia. 
ICCT:n arvion mukaan vuonna 2017 ero lukemien välillä ei enää jatkanut nousuaan, joten 
vuosina 2018–2020 eron on oletettu säilyttäneen vuoden 2017 tason. 
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Kuva 1: Autovalmistajien CO2-päästöjen aliarviointi 

Trafcomin katsastusaineistot sisältävät katsastuksissa kirjatut kilometrimittarilukemat 
kaikille autoille, joita käytettiin katsastuksessa tammikuun 2013 ja kesäkuun 2020 välillä. 
Analyysejä varten aineistojen lähes 20 miljoonasta mittarilukemahavainnosta on kuitenkin 
pudotettu pois noin 2 prosenttia mahdollisten virheellisten tietojen vuoksi. Havaintoja on 
pudotettu, jos mittarilukemat pienenevät ajassa tai ovat tasan nolla tai yli miljoona tai jos 
kahden perättäisen mittarilukeman välinen kasvu kilometreissä vastaa yli 250 000 kilometrin 
vuosittaista ajomäärää. Jäljelle jääneistä mittarilukemista on laskettu jokaisen katsastusvälin 
keskimääräiset päiväkohtaiset ajokilometrit, joiden perusteella on muodostettu arvio kullakin 
autolla kunakin kalenterivuonna ajetuista kokonaiskilometreistä. Mikäli jollakin autolla jokin 
vuosista 2013–2020 ei sisälly mihinkään katsastusväliin, kyseisen vuoden ajokilometrit on 
arvioitu kopioimalla edellisen tai seuraavaan saatavilla olevan vuoden ajokilometrit. Koska 
henkilöautojen ensimmäinen katsastus vaadittiin ennen toukokuuta 2018 normaalisti kolmen 
vuoden iässä ja toukokuun 2018 jälkeen neljän vuoden iässä, suurimmalle osalle vuonna 2017 
tai myöhemmin käyttöön otetuista autoista ei ole mahdollista laskea ajokilometrejä lainkaan. 

Trafcomin ajoneuvokanta-aineistot sisältävät aineiston päivämäärän mukaisen tiedon 
kunkin auton omistajasta ja haltijasta. Jokaiselle autolle on päätelty todennäköisin käyttäjä 
olettamalla käyttäjän olevan ensisijaisesti auton haltija. Jos haltijatietoa ei ole, käyttäjäksi on 
valittu auton omistaja. Katsastusaineistosta lasketut kalenterivuosittaiset ajokilometrit on 
kohdistettu näin päätellyille aineistojen poikkileikkaushetkien käyttäjille. Tiedot käyttäjien 
tuloista, asuinsijainnista ja asuinkunnan kokoonpanosta on haettu lopuksi Tilastokeskuksen 
FOLK-aineistoista. FOLK-aineistot ulottuvat vuoteen 2019 saakka ja kuvaavat vakituisesti 
Suomessa asuvaa väestöä kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Asuinsijainti on saatavilla sekä 
kuntatasolla että Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan. 
Tulomittarina aineistoissa on vuosittaiset asuntokunnan yhteenlasketut käytettävissä olevat 
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rahatulot jaettuna asuntokunnan kulutusyksiköillä2. Kaikki samassa asunnossa asuvat henkilöt 
muodostavat yhden asuntokunnan, johon viitataan tässä raportissa myös kotitaloutena, ja 
jokaisella saman asuntokunnan jäsenellä on tämän tulomittarin mukaan samansuuruiset tulot. 
Näiden tulojen pohjalta kunkin vuoden koko väestö on jaettu tulodesiileihin. Tulotietoja on 
saatavilla kuitenkin vain vuoteen 2018 saakka. 
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Kuva 2: Henkilöautojen kilometrikohtaiset CO2-päästöt vuosina 2013–2020 

2.2 Henkilöautoliikenteen päästökehitys 

Kuten kuvasta 2 nähdään, autovalmistajien ilmoittamien lukemien perusteella kaikkien 
Suomessa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset kilometrikohtaiset 
CO2-päästöt laskivat tasaisesti vuodesta 2013 vuoteen 2019, jonka jälkeen ne pysyivät samalla 
tasolla vuonna 2020. Vuonna 2013 päästölukemat olivat keskimäärin 178,1 grammaa 
kilometriltä ja vuonna 2020 puolestaan 161,0 grammaa kilometriltä, mikä vastaa noin 9,5 
prosentin laskua. Laskun taustalla voi olla sekä uusien, vähäpäästöisempien autojen käyttöön 
ottaminen että vanhojen, suuripäästöisempien autojen käytöstä poistuminen. Jos tarkastellaan 
ICCT:n tietojen perusteella arvioituja todellisia päästölukemia, keskimääräiset lukemat olivat 
jokaisena vuonna selvästi korkeampia ja lasku on ollut huomattavasti vähäisempää. Arvioidut 
todelliset päästölukemat ovat laskeneet alle 4 prosenttia 195,8 grammasta 188,4 grammaan 
kilometriltä. Koska ICCT:n arvion mukaan virallisten ja todellisten päästölukemien välinen ero 
on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla, uusien autojen käyttöönoton päästölukemia laskeva 
vaikutus ei ole todellisuudessa mahdollisesti ollut yhtä suuri kuin virallisten lukemien 
perusteella voisi päätellä. 

Henkilöautoliikenteen kokonaispäästöihin vaikuttavat kuitenkin kilometrikohtaisten 
päästölukemien lisäksi myös ajetut kilometrit. Kuvasta 3 nähdään, miten keskimääräiset 

2Kulutusyksiköt on laskettu modifoidun OECD-skaalan mukaan. Asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa 
painon 1, muut yli 13-vuotiaat painon 0,5 ja enintään 13-vuotiaat painon 0,3. 
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liikennekäytössä olevien autojen ajokilometrit olivat tasaisesti noin 15 000 kilometriä vuodessa 
vuosina 2013–2019. Kuvasta nähdään kuitenkin pientä laskua keskimääräisissä kilometreissä, 
jotka laskivat noin 4 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2019. Todellisuudessa lasku saattoi 
kuitenkin olla vähäisempää, koska vuosina 2017–2019 keskiarvoon ei sisälly katsastustietojen 
puuttumisen vuoksi lähes lainkaan aivan uusia autoja, joilla ajetaan keskimäärin enemmän 
kuin vanhemmilla autoilla. Huolimatta vähäisestä keskimääräisten ajokilometrien alenemisesta 
koko Suomen yhteenlasketut ajokilometrit eivät kuitenkaan laskeneet vuosina 2013–2019 
lainkaan ja saattoivat jopa hieman kasvaa. Tämä johtui siitä, että liikennekäytössä olevien 
autojen määrä kasvoi samana aikana lähes 2,58 miljoonasta noin 2,72 miljoonaan. 
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Kuva 3: Henkilöautojen vuosittaiset ajokilometrit vuosina 2013–2019 

Kertomalla kunkin auton vuosittaiset ajokilometrit kilometrikohtaisilla CO2-päästöillä 
saadaan kunkin auton vuosittaiset CO2-päästöt. Kuva 4 kuvaa, miten liikennekäytössä olevien 
henkilöautojen keskimääräiset vuosittaiset päästöt laskivat vuosina 2013–2019 riippumatta 
siitä, käytetäänkö virallisia vai arvioituja todellisia kilometrikohtaisia päästölukemia. 
Virallisten lukemien mukaan laskettu keskimääräisten päästöjen 12,7 prosentin aleneminen 
antaa kuitenkin huomattavasti positiivisemman kuvan päästöjen vähentymisestä kuin 
arvioitujen todellisten lukemien perusteella laskettu 7,5 prosentin aleneminen. 

Koska henkilöautojen määrän kasvun vuoksi vuosittaiset kokonaisajokilometrit eivät siis 
ole laskeneet vuoden 2013 jälkeen, mahdolliset päästövähennykset koko Suomen tasolla ovat 
tulleet käytännössä täysin kilometrikohtaisten CO2-päästöjen alenemisen kautta. Kuvasta 5 
nähdään, että virallisten päästölukemien perusteella henkilöautoliikenteen yhteenlasketut 
CO2-päästöt laskivat autojen määrän kasvusta huolimatta hieman alle 7,1 miljoonasta tonnista 
vuonna 2013 hieman yli 6,5 miljoonaan tonniin vuonna 2019, eli noin 7,8 prosenttia. Sen sijaan 
käyttämällä arvioituja todellisia lukemia kokonaispäästöt vähentyivät vain noin 2,3 prosenttia, 
yli 7,9 miljoonasta tonnista alle 7,8 miljoonaan tonniin. Mikäli kokonaisajokilometrit pysyvät 
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Kuva 4: Henkilöautojen vuosittaiset CO2-päästöt vuosina 2013–2019 

jatkossakin samalla tasolla tai jopa kasvavat, merkittäviä henkilöautoliikenteen 
päästövähennyksiä voidaan saavuttaa vain alentamalla autojen kilometrikohtaisia päästöjä.3 

Panostamalla ainoastaan päästölukemien alentamiseen päästövähennystavoitteisiin päästään 
mahdollisesti kuitenkin hyvin hitaasti. Jos kilometrikohtaiset päästölukemat jatkaisivat 
laskuaan vuodesta 2019 eteenpäin samalla lineaarisella trendillä kuin vuosina 2013–2019, 
virallisten lukemien mukaan henkilöautoliikenteen nollapäästöt saavutettaisiin vuonna 2075. 
Arvioitujen todellisten lukemien mukaan nollapäästöihin päästäisiin sen sijaan vasta lähes 150 
vuoden kuluttua vuonna 2168. 

2.3 Päästöjen muodostuminen autojen ominaisuuksien mukaan 

2.3.1 Autojen ikä 

Vuosien 2013–2019 henkilöautoliikenteen päästövähennysten taustalla ollut kilometrikohtaisten 
päästölukemien aleneminen on vahvasti sidoksissa autojen ikään. Kuvan 6 yläosasta nähdään, 
miten etenkin uusien autojen käyttöönotolla on ollut selkeä keskimääräisiä päästölukemia 
alentava vaikutus. Virallisten lukemien mukaan vuoden 2016 lopussa liikennekäytössä olleista 
autoista enintään yhdeksän vuotta vanhoilla, eli vuoden 2007 jälkeen käyttöön otetuilla, 
autoilla on selkeästi alhaisemmat päästölukemat kuin vanhemmilla autoilla. Arvioituja 
todellisia lukemia tarkastelemalla ero uusien ja vanhojen autojen välillä on huomattavasti 
pienempi, mutta muutos näyttää kuitenkin tapahtuneen vuoden 2007 jälkeen. 

Koska vanhoilla autoilla on keskimääräisesti korkeammat kilometrikohtaiset päästöt kuin 
uusilla autoilla, päästölukemien laskua voisi siis vauhdittaa uusien autojen käyttöönoton lisäksi 
myös poistamalla käytöstä vanhoja autoja. Kuvasta 7 kuitenkin nähdään, että Suomen 

3Autojen päästölukemien alentamisen lisäksi päästövähennyksiä voidaan mahdollisesti saavuttaa jossain määrin 
myös kasvattamalla polttoaineiden sisältämien biokomponenttien osuutta. Biopolttoaineiden käytön lisääntymisen 
vaikutuksia ei kuitenkaan käsitellä tässä raportissa. 
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Kuva 5: Henkilöautoliikenteen vuosittaiset yhteenlasketut CO2-päästöt vuosina 2013–2019 

henkilöautokannan keskimääräinen ikä on noussut tasaisesti vuosina 2013–2020, ja nousu ei 
näy pelkästään kaikissa autoissa vaan myös liikennekäytössä olevissa autoissa. Erityisesti kuva 
7 osoittaa sen, että nuorimmat 25 prosenttia liikennekäytössä olevista autoista ovat vuosina 
2013–2020 olleet tasaisesti enintään noin kuuden vuoden ikäisiä, kun taas alaikäraja 
vanhimmille 25 prosentille autoista on noussut noin 15:stä 17:ään. Autokanta on siis 
vanhentunut nimenomaan ikäjakauman yläpäästä, koska vanhoja autoja käytetään pitkään 
eikä korvata herkästi uusilla, mikä hidastaa keskimääräisten päästölukemien laskuvauhtia. 
Verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan Suomessa on erityisen vähän uusia autoja ja 
selvästi enemmän hyvin vanhoja autoja (Harju et al. 2018). 

Vaikka kokonaisajokilometrien muuttumattomuuden vuoksi kilometrikohtaisten 
päästölukemien aleneminen on päästövähennyksien kannalta ratkaisevaa, pelkästään 
keskimääräiset päästölukemat eivät määritä päästövähennyksien nopeutta. Vanhoilla autoilla 
on korkeammat kilometrikohtaiset päästöt, mutta niillä myös ajetaan vähemmän kuin uusilla 
autoilla. Auton iällä ja keskimääräisillä vuosittaisilla ajokilometreillä onkin selkeä negatiivinen 
ja lineaarinen suhde. Esimerkiksi vuonna 2016 aivan uusilla autoilla ajettiin keskimäärin noin 
20 000 kilometriä vuodessa, kun taas 25-vuotiailla autolla ajokilometrejä kertyi keskimäärin 
hieman alle 10 000. Kertomalla nämä kunkin auton vuosittaiset ajokilometrit auton 
kilometrikohtaisilla päästöillä saadaan kunkin auton vuoden aikana tuotetut päästöt. Ajamisen 
vuosipäästöt on esitetty autojen iän mukaan kuvan 6 alaosassa. Vaikka vanhoilla autoilla on 
uusia autoja korkeammat kilometrikohtaiset päästöt, niiden vuosittaiset kokonaispäästöt ovat 
keskimäärin matalammat alhaisempien ajokilometrien vuoksi. Kuten kuvasta 7 ilmenee, 
Suomessa on kuitenkin paljon vanhoja autoja, minkä vuoksi ne tuottavat alhaisemmista 
keskimääräisistä vuosipäästöistä huolimatta merkittävän osuuden henkilöautoliikenteen 
kokonaispäästöistä. Vuonna 2016 vanhimmat 25 prosenttia autoista vastasivat noin 20 
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Kuva 6: Henkilöautojen CO2-päästöt iän mukaan vuonna 2016 

prosentista kokonaispäästöistä. 
Kuvan 7 ikäjakaumista nähdään myös, että vuoden 2020 kesällä liikennekäytössä oli 

edelleen huomattava määrä yli 13-vuotiaita eli ennen vuotta 2007 käyttöön otettuja autoja. 
Autot on siis otettu käyttöön ennen, kuin uusien autojen keskimääräiset päästöt alkoivat 
laskea. Vaihtamalla nämä autot uudempiin autoihin olisi mahdollista saada kuvan 6 yläosan 
ikäluokittaisten kilometrikohtaisten päästölukemien perusteella selviä päästövähennyksiä 
riippumatta siitä, käytetäänkö virallisia vai arvioituja todellisia lukemia. Edellytyksenä tälle 
päästövähennykselle on se, että vanhat autot korvaavilla uusilla autoilla ajokilometrit eivät 
olisi oleellisesti korkeampia. Vaikka uusilla autoilla keskimääräiset ajokilometrit ovatkin 
selvästi korkeampia, tästä ei voida suoraan päätellä, että saman käyttäjän ajokilometrit 
kasvaisivat käyttäjän vaihtaessa vanhan auton uuteen. Uusien ja vanhojen autojen käyttäjät 
ovat keskimäärin hyvin erilaisia tulotasonsa, asuinsijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa 
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Kuva 7: Henkilöautojen ikä vuosina 2013–2020 

suhteen, mikä voi selittää autokannan poikkileikkauksissa havaittuja keskimääräisiä 
kilometrieroja eri-ikäisten autojen välillä. Vanhan auton vaihtaminen uuteen voi mahdollisesti 
kuitenkin kasvattaa ajokilometrejä, koska uusilla autoilla on alhaisempien päästölukemien 
lisäksi myös alhaisempi polttoaineenkulutus. Polttoainetehokkaammilla autoilla 
kilometrikohtaiset ajamisen kustannukset ovat alhaisemmat, mikä voi kannustaa ajamaan 
autoilla enemmän. 

Tätä lisääntyneen polttoainetehokkuuden aiheuttamaa kannustinta ajaa enemmän 
kutsutaan kirjallisuudessa rebound-efektiksi. Vakuuttavimman empiirisen näytön 
rebound-efektistä tarjoaa West et al. (2017) tutkimus, joka hyödyntää Teksasissa vuosina 2009 
ja 2010 toimeenpannun romutuspalkkio-ohjelman yksityiskohtia. Ohjelmassa autoilijoita 
kannustettiin rahallisesti vaihtamaan polttoainetehottomia autoja polttoainetehokkaampiin. 
Rahakannustimen saaminen riippui siitä, alittiko vanha auto julkisen hallinnon asettaman 
polttoainetehokkuusrajan. Tutkimuksessa verrataan juuri rajan alle jääviä ja juuri rajan 
ylittäviä autoilijoita, jotka ovat autoilijoiden näkökulmasta satunnaisen rajan molemmin 
puolin keskenään hyvin samanlaisia. Tutkijat osoittavat, että juuri rajan alle jääneet ja 
rahakannustimen saaneet autoilijat ostivat myöhemmin polttoainetehokkaampia autoja kuin 
juuri rajan ylittäneet autoilijat. Näiden polttoainetehokkaampien autojen ostaneiden 
autoilijoiden ajokilometrit seuraavan kahden vuoden aikana eivät kuitenkaan olleet yhtään 
korkeammat tai alhaisemmat kuin juuri rajan ylittäneiden verrokkiautoilijoiden. 
Rebound-efektin suuruus oli toisin sanoen siis nolla. Tutkijat selittävät tätä nollatulosta sillä, 
että polttoainetehokkaampia autoja ostaneiden autoilijoiden autot olivat kuitenkin 
keskimäärin pienempiä ja niissä oli pienempi moottoriteho kuin verrokkiryhmässä. Autojen 
ajomukavuus oli siis alhaisempi, millä oli ajokilometrejä vähentävä ja siten rebound-efektin 
kumoava vaikutus. Yleisesti ottaen vaihtaessaan vanhoja ja paljon kuluttavia autoja 
kalliimpiin ja vähemmän kuluttaviin uusin autoihin autoilijat mahdollisesti tinkivät uuden 
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auton muista mukavuuksista, jolloin ajokilometrit eivät välttämättä kasva. Pidemmällä 
aikavälillä teknologian kehittyessä autoilijoiden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tinkiä 
muista ominaisuuksista, joten pitkän aikavälin rebound-efekti voi olla suurempi. 

2.3.2 Autojen käyttövoimat 

Autokannan muutosten vaikutukset päästölukemien laskuun riippuvat uusien autojen määrän 
ja käytöstä poistuvien autojen iän lisäksi myös olennaisesti autojen käyttövoimista. Vuosina 
2013–2019 käytöstä poistui vuosittain noin 60 000–80 000 henkilöautoa, joiden tilalle tuli 
vuosittain noin 110 000–120 000 uutta autoja ja noin 20 000–45 000 käytettynä maahantuotua 
autoa. Poistuvista autoista suurin osa oli bensiiniautoja, koska ne muodostavat suurimman 
osan vanhoista autoista. Bensiiniautojen poistuminen on johtanut siihen, että dieselautojen 
osuus kaikista liikennekäytössä olevista henkilöautoista on kasvanut vuosina 2013–2020, kuten 
kuvasta 8 nähdään. Osuuden kasvua on kuitenkin hidastanut uusien ja käytettynä 
maahantuotujen dieselautojen suhteellisen määrän vähentyminen vuoden 2015 jälkeen. 
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Kuva 8: Henkilöautojen käyttövoimat 2013–2020 

Bensiiniautoilla on vanhoissa ikäluokissa keskimäärin suuremmat päästölukemat kuin 
dieselautoilla, joten vanhojen bensiiniautojen poistuminen on alentanut autokannan 
keskimääräisiä päästölukemia. Vuodesta 2013 lähtien uusien dieselautojen keskimääräiset 
päästölukemat ovat kuitenkin olleet korkeampia kuin uusien bensiiniautojen päästölukemat. 
Koska dieselin osuus uusista autoista on vuoden 2015 jälkeen vähentynyt, diesel- ja 
bensiiniautojen suhteellisten osuuksien muuttuminen on alentanut päästölukemia myös 
ikäjakauman alkupäässä. Nämä päätelmät käyttövoimaosuuksien muutosten vaikutuksista 
perustuvat virallisiin päästölukemiin. ICCT:n arvioiden mukaan dieselautojen päästölukemia 
on mahdollisesti aliarvioitu bensiiniautojen lukemia enemmän (Tietge et al. 2019), mikä 
voimistaa viime vuosien uusien autojen käyttövoimaosuuksien muutoksen päästölukemia 
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alentanutta vaikutusta. Poistuneiden vanhojen autojen osalta sillä on päinvastainen vaikutus, 
mutta toisaalta vanhoilla autoilla keskimääräinen aliarvioinnin aste on absoluuttisesti 
huomattavasti pienempi, joten vaikutus ei ole kovin suuri. 

Kuvasta 8 huomataan kuitenkin, että muut käyttövoimat kuin bensiini ja diesel ovat 
edelleen harvinaisia Suomessa. Normaalien bensiini- ja dieselautojen osuus kaikista 
liikennekäytössä olevista autoista on laskenut vain noin 4 prosenttiyksikköä vuoden 2013 lähes 
100 prosentista vuoden 2020 hieman alle 96 prosenttiin. Puolet tästä yhteenlaskettujen 
osuuksien laskusta johtuu perinteisten, ei-ladattavien hybridiautojen käyttöönotosta. Vuonna 
2020 perinteisten hybridiautojen osuus kaikista liikennekäytössä olevista autoista oli siis noin 2 
prosenttia. Normaaleilla bensiini- ja dieselautoilla on kaikista käyttövoimista korkeimmat 
päästölukemat, mutta perinteisten hybridiautojen päästölukemat eivät kuitenkaan ole 
huomattavasti alhaisempia etenkin, kun huomioidaan uudempien autojen suurempi virallisten 
päästölukemien aliarviointi. Henkilöautoliikenteen päästöjen väheneminen voi olla jatkossakin 
hyvin hidasta, jos muiden käyttövoimien osuus ei kasva nopeammin kuin vuosina 2013–2020. 

Vain noin 2 prosenttia kaikista autoista oli siis vuonna 2020 sellaisia, joilla on 
käyttövoimansa puolesta potentiaalisesti suuri päästölukemia alentava vaikutus. Tästä 2 
prosentista yli puolet on ladattavia hybridiautoja (PHEV), joiden viralliset päästölukemat ovat 
jopa 60 prosenttia alhaisemmat kuin uusien bensiiniautojen. ICCT:n arvioiden mukaan 
ladattavien hybridien virallisia päästölukemia on kuitenkin aliarvioitu selvästi voimakkaimmin: 
todelliset lukemat voivat mahdollisesti olla jopa 200 prosenttia virallisia korkeampia 
keskimääräisen alle 40 prosentin virheen sijaan (Tietge et al. 2019). Todellisia ja suuria 
päästölukema-alenemia on siis odotettavissa varmuudella lähinnä nollapäästöisten 
täyssähköautojen käyttöönoton myötä. Vuoden 2020 kesällä liikennekäytössä olevista autoista 
täyssähköautoja oli kuitenkin vain noin 0,2 prosenttia. Tällä hetkellä täyssähköautoilla ei siis 
vielä ole selvää päästöjä alentavaa vaikutusta. 

2.4 Päästöjen muodostuminen väestön ominaisuuksien mukaan 

Päästövähennysten mahdollisten lähteiden selvittämiseksi on hyödyllistä tarkastella päästöjen 
syntymistä autojen ominaisuuksien lisäksi myös väestön ominaisuuksien, kuten tulotason ja 
asuinsijainnin, mukaan. Tässä osiossa analysoidaan päästöeroja sekä tulodesiilien että 
kaupunki- ja maaseutualueiden välillä käyttäen tietoja vuodelta 2016. Myöhemmiltä vuosilta ei 
valitettavasti ole saatavilla ajokilometrejä aivan uusille autoille. Uusien autojen tietojen 
puuttuminen aliarvioi etenkin ylimmän tulodesiilin ja kaupunkimaisimpien alueiden 
ajokilometrejä. Näitä ryhmiä lukuun ottamatta vuosien 2017 ja 2018 ajokilometrit ja päästöt 
ovat lähes identtisiä vuoteen 2016 verrattuna, joten vuoden 2016 tulokset kuvaavat hyvin 
väestöryhmien välisiä eroja myös näinä myöhempinä vuosina. Lisäksi, vaikka päästöt ovat 
muuttuneet koko maan tasolla hieman vuoden 2013 jälkeen, tulodesiilien ja alueiden välisissä 
päästöeroissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia samana aikana. 
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Kuva 9: Henkilöautojen CO2-päästöt tuloluokittain vuonna 2016 

2.4.1 Kotitalouksien tulot 

Tulodesiilejä vertailemalla havaitaan kuvan 9 yläosan mukaisesti, että virallisten 
päästölukemien perusteella ylimmissä tulodesiileissä käytössä olevilla autoilla on keskimäärin 
alhaisimmat kilometrikohtaiset päästölukemat. Alimmissa tulodesiileissä päästölukemat ovat 
päinvastoin korkeimmat. Kun kuitenkin verrataan arvioituja todellisia lukemia, tulodesiilien 
välillä ei ole lähes yhtään eroa keskimääräisissä päästölukemissa. Virallisia lukemia vertaamalla 
nähtävät erot johtuvat siitä, että ylimmissä tulodesiileissä on käytössä suhteellisesti enemmän 
uusia autoja, joilla viralliset päästölukemat ovat juuri eniten aliarvioituja. 

Koska keskimääräiset päästölukemat ovat mahdollisesti hyvin samankaltaisia tuloluokkien 
välillä, erot vuosittaisissa ajamisen päästöissä syntyvät pääasiassa eroista ajokilometreissä. 
Autollisten kotitalouksien keskimääräisten ajokilometrien ja tulotason välillä onkin selkeä 
positiivinen ja hyvin lineaarinen yhteys. Alimmassa tulodesiilissä autollisten kotitalouksien 
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keskimääräiset vuosittaiset ajokilometrit vuonna 2016 olivat hieman alle 13 000, kun taas 
ylimmässä tulodesiilissä ajokilometrejä kertyi keskimäärin lähes 25 000, eli noin 90 prosenttia 
enemmän. Nämä erot heijastuvat päästölukemien pienten erojen vuoksi suoraan autollisten 
kotitalouksien vuosittaisiin ajamisen CO2-päästöihin, jotka on esitetty tuloluokittain vuodelta 
2016 kuvan 9 alaosassa. Arvioitujen todellisten kilometrikohtaisten päästölukemien perusteella 
ylimmän tulodesiilin ajamisen päästöt vuonna 2016 olivat siis samoin kuin ajokilometrit noin 
90 prosenttia alimman tulodesiilin vastaavia korkeammat. 

0

.5

1

1.5

2

Lu
ku

m
ää

rä

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Pr
os

en
tti

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tulodesiili

Autollisten kotitalouksien osuus
Autollisten kotitalouksien keskimääräinen autojen määrä

Kotitalouksien henkilöautojen jakautuminen
tuloluokittain vuonna 2016

Kuva 10: Kotitalouksien autot tuloluokittain ja alueittain vuonna 2016 

Kuva 10 osoittaa, että autollisten kotitalouksien suuremmat päästöt ylimmissä 
tulodesiileissä selittyvät vain hyvin pieneltä osin suuremmalla autojen määrällä. Alimmassa 
tulodesiilissä autollisilla kotitalouksilla oli vuonna 2016 keskimäärin noin 1,5 autoa, joka on 
vain hieman alhaisempi kuin ylimmän desiilin keskiarvo 1,75. Jos otetaan kuitenkin huomioon 
se, että alimmissa tuloluokissa selvästi pienemmällä osuudella kotitalouksista on ylipäänsä 
käytössään auto, tuloluokkien väliset päästöerot kasvavat huomattavasti suuremmiksi. Kuvasta 
10 nähdään, että autollisten kotitalouksien osuus alimmassa tulodesiilissä oli vuonna 2016 vain 
36 prosenttia mutta ylimmässä tulodesiilissä jopa 87 prosenttia. Huomioimalla nämä osuudet 
ylimmän ja alimman tulodesiilin autollisten kotitalouksien välinen 90 prosentin ero 
keskimääräisissä CO2-päästöissä nousee ylimmän ja alimman tulodesiilin kaikkien 
kotitalouksien välillä yli 350 prosenttiin. 
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Kuva 11: Henkilöautojen CO2-päästöt alueittain vuonna 2016 
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2.4.2 Kotitalouksien asuinsijainnit 

Kun kilometrikohtaisten päästölukemien eroja tarkastellaan alueellisesti ja erityisesti 
vertailemalla kaupunkimaisia ja maaseutumaisia alueita, eroissa on selviä yhtäläisyyksiä 
tulodesiilien välisiin eroihin. Kuvan 11 yläosasta nähdään ensin, että virallisten päästölukemien 
mukaan autojen kilometrikohtaiset päästöt laskevat hieman maaseutumaisimmilta alueilta 
kaupunkimaisimmille alueille siirryttäessä. Arvioituja todellisia lukemia tarkastelemalla 
havaitaan kuitenkin, että erot alueiden välillä ovat mahdollisesti todellisuudessa hyvin pieniä. 
Erot lukemien välillä selittyvät aluevertailussakin sillä, että kaupunkimaisimmilla alueilla on 
enemmän uudempia autoja, joilla virallisten päästölukemien aliarviointi on suurinta. 

Kuten tulodesiilivertailussakin, keskimääräiset päästöerot alueiden välillä syntyvät lähes 
yksinomaan eroista ajokilometreissä. Erot ajokilometreissä, ja siten myös päästöissä, eivät 
kuitenkaan ole alueiden välillä niin huomattavia kuin tuloluokkien välillä. Kuvan 11 alaosasta 
nähdään, että autollisten kotitalouksien keskimääräiset päästöt ovat korkeimmat ja keskenään 
hyvin samansuuruiset kaikilla maaseutualueilla lukuun ottamatta maaseudun 
paikalliskeskuksia. Lisäksi kaupungin kehysalueilla, eli kauimpana kaupunkien keskustoista 
olevilla kaupunkialueilla, keskimääräiset päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin näillä 
maaseutumaisilla alueilla. Autollisten kotitalouksien päästöt näillä alueilla olivat vuonna 2016 
keskimäärin yhtä korkeat kuin keskimääräiset päästöt autollisissa kotitalouksissa ylimmissä 
tulodesiileissä. 
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Kuva 12: Kotitalouksien autot tuloluokittain ja alueittain vuonna 2016 

Maaseudun paikalliskeskuksissa ja ulommilla kaupunkialueilla autollisten kotitalouksien 
keskimääräiset päästöt ovat puolestaan keskenään samansuuruisia ja vuonna 2016 hieman alle 
20 prosenttia alhaisemmat kuin korkeimpien päästöjen alueilla. Alhaisimmillaan 
keskimääräiset autollisten kotitalouksien päästöt ovat sisemmillä kaupunkialueilla, missä ne 
olivat vuonna 2016 yli 35 prosenttia korkeimpien päästöjen alueiden keskipäästöjä alhaisempia. 
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Jos päästöjen jakautumista halutaan tarkastella alueiden välillä koko väestön tasolla, täytyy 
jälleen huomioida erot autollisten kotitalouksien osuuksissa alueittain. Kuvan 12 perusteella 
osuudet ovat jakautuneet alueiden välillä suhteessa toisiinsa lähes samalla tavalla kuin kuvassa 
11 kuvatut ajamisen päästöt. Erityisesti auton käyttö on siis yleisintä samoilla alueilla, joilla 
autollisten kotitalouksien päästöt ovat myös korkeimmat ja päinvastoin. Erot kaikkien 
kotitalouksien keskimääräisissä ajamisen päästöissä alueiden kesken näyttävät siis hyvin 
samalta kuin erot päästöissä autollisten kotitalouksien kesken, mutta erot alueiden välillä ovat 
vain korostetumpia. Vuonna 2016 esimerkiksi kaikkien kotitalouksien keskimääräiset päästöt 
sisemmillä kaupunkialueilla olivat jopa 60 prosenttia alhaisemmat kuin maaseutumaisimmilla 
alueilla. Erot alueiden välillä eivät kuitenkaan oleellisesti muuttuneet vuosien 2013–2018 
aikana, kuten kuvasta 13 nähdään. Hiljalleen edennyt kaupungistumiskehitys ei ole siis tuonut 
selvästi havaittavia päästövähennyksiä henkilöautoliikenteen kautta. 
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Kuva 13: Henkilöautoliikenteen CO2-päästöjen jakautuminen alueittain vuosina 2013–2018 

2.5 Yhteenveto henkilöautoliikenteen CO2-päästökehityksestä 

Henkilöautoliikenteen yhteenlasketut CO2-päästöt vähenivät vuosina 2013–2019 autojen 
virallisten kilometrikohtaisten päästölukemien perusteella noin 7,8 prosenttia. Autovalmistajien 
ilmoittamien virallisten päästölukemien on kuitenkin havaittu olevan systemaattisesti 
aliarvioituja etenkin uudemmilla autoilla. Arvioitujen todellisten päästölukemien perusteella 
henkilöautoliikenteenteen päästöt vähenivätkin vain noin 2,3 prosenttia. Nämä mahdollisesti 
hyvin vähäiset päästövähennykset olivat lähes täysin kilometrikohtaisten päästölukemien 
alenemisen ansiota, sillä kokonaisajokilometrit pysyivät vuosina 2013–2019 lähes 
muuttumattomina ja saattoivat jopa kasvaa hieman. Jos ajokilometrit eivät jatkossakaan 
vähene, päästövähennyksiä voi syntyä vain edistämällä päästölukemien alenemista. 

Päästölukemia voitaisiin alentaa etenkin kahdella tavalla. Ensiksi keskimääräisten 
päästölukemien laskua vauhdittaisi vanhojen autojen korvaaminen uusilla, 
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vähäpäästöisemmillä autoilla. Vaikka viralliset päästölukemat ovatkin aliarvioituja, vuoden 
2007 jälkeen uusien autojen päästölukemat ovat kuitenkin lähteneet laskuun myös arvioitujen 
todellisten päästölukemien perusteella. Suomen autokannan keski-ikä on kuitenkin noussut 
vuoden 2013 jälkeen tasaisesti ja nimenomaan ikäjakauman yläpäästä. Henkilöautot ovat siis 
käytössä pitkään eikä vanhoja autoja vaihdeta herkästi uusiin. Toiseksi päästölukemien 
alenemista edistäisi myös vähäpäästöisempien käyttövoimien käyttöönotto. Vuoden 2020 
kesällä kuitenkin vain noin 2 prosenttia liikennekäytössä olevista autoista oli sellaisia, joilla on 
käyttövoimansa puolesta suuri päästövähennyspotentiaali. Suurin osa näistä oli uusia 
ladattavia hybridiautoja, joilla on hyvin alhaiset viralliset päästölukemat, jotka saattavat 
kuitenkin poikkeuksellisen suuren aliarvioinnin vuoksi olla todellisuudessa jopa 200 prosenttia 
korkeammat. Suurin päästövähennyspotentiaali on nollapäästöisillä täyssähköautoilla, joiden 
osuus liikennekäytössä olevista autoista kesällä 2020 oli kuitenkin vain 0,2 prosenttia. 
Huolimatta osuuden jatkuvasta kasvusta täyssähköautojen tuomiin merkittäviin 
päästövähennyksiin on vielä matkaa. 

Tarkastelemalla henkilöautoliikenteen CO2-päästöjen lähteitä väestöryhmittäin havaitaan, 
että päästöt ovat keskimäärin suurimpia ylimmissä tulodesiileissä sekä maaseutumaisimmilla 
alueilla. Autollisten kotitalouksien vuosittaiset ajamisen päästöt ovat ylimmässä tulodesiilissä 
keskimäärin noin 90 prosenttia korkeammat kuin alimmassa tulodesiilissä. Jos kuitenkin 
verrataan kaikkia kotitalouksia ja otetaan huomioon se, että auton omistaminen on 
huomattavasti yleisempää ylemmissä tuloluokissa, ylimmän tulodesiilin päästöt ovat 
keskimäärin 350 prosenttia alimman tulodesiilin päästöjä korkeammat. Erot johtuvat lähes 
yksinomaan eroista ajokilometreissä, sillä autojen päästölukemat ovat keskimäärin 
samansuuruisia tulodesiilien välillä. Kaupunki- ja maaseutualueiden välillä erot päästöissä 
juontuvat samoin pääasiassa eroista ajokilometreissä mutta eivät ole yhtä suuria. Päästöt ovat 
keskimäärin alhaisimpia sisemmillä kaupunkialueilla ja korkeimpia maaseutumaisimmilla 
alueilla. Autollisten kotitalouksien päästöt ovat sisemmillä kaupunkialueilla keskimäärin yli 35 
prosenttia alhaisemmat kuin maaseutumaisimmilla alueilla. Kaikkien kotitalouksien kesken ero 
näiden alueiden välillä kasvaa noin 60 prosenttiin. 
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3 Ajoneuvovero 

Vuosittain maksettava ajoneuvovero muodostaa toistuvan auton ylläpitoon liittyvän kiinteän 
kustannuksen, ja sen avulla on mahdollista eriyttää auton omistamisen kustannuksia 
käyttövoimien kesken. Monissa maissa ajoneuvovero on porrastettu auton CO2-päästöjen 
mukaan. Näin ollen pienempipäästöisen auton omistaja maksaa pienempiä kiinteitä 
kustannuksia verrattuna suurempipäästöisen auton omistajaan. 

Suomessa ajoneuvovero muodostuu perusverosta ja muita käyttövoimia kuin bensiiniä 
käyttävien ajoneuvojen käyttövoimaverosta. Henkilö- ja pakettiautojen omistajat maksavat 
perusveroa, jonka suuruus riippuu auton CO2-päästöistä. Tämän lisäksi muulla kuin 
bensiinillä kulkevien autojen omistajat maksavat auton massaan suhteutettua 
käyttövoimaveroa, jonka suuruus henkilöautoille on eriytetty käyttövoimien mukaan. 
Pakettiautojen käyttövoimavero on vakio. 

3.1 Autoveron ja ajoneuvoveron eroista 

Sekä oston yhteydessä maksettava päästöperusteinen vero että toistuvasti maksettava 
päästöperusteinen vero luovat samanlaiset kannustinvaikutukset: ne alentavat 
vähäpäästöisempien autojen suhteellisia hintoja verrattuna suurempipäästöisiin autoihin. 
Veroilla on kaksi keskeistä eroa: ajallinen kohdistuminen sekä erilainen kohdistuminen uusiin 
autoihin ja olemassa olevaan ajoneuvokantaan. 

Autovero maksetaan uuden auton oston yhteydessä, ajoneuvovero puolestaan maksetaan 
vuosittain liikennekäytössä olevista autoista. Veroilla voi olla erilainen vaikutus johtuen 
kuluttajien aikapreferensseistä ja budjettirajoitteesta. Teoriassa kuluttaja huomioisi auton 
ostotilanteessa kaikki auton omistamisen kustannukset, myös tulevaisuuden verot ja 
käyttökustannukset nykyarvoisena. Valinta kohdistuisi siihen autoon, jolla on pienimmät 
kustannukset, annettuna muut autolta vaaditut ominaisuudet. Käytännössä on mahdollista, 
että ostohetkeen kohdistuva vero on kuluttajille läpinäkyvämpi ja vaikuttaa siksi 
voimakkaammin kysyntään. Lisäksi autovero kohdistuu suoraan kuluttajan ostohetken 
budjettirajoitteeseen. Mikäli kuluttaja kohtaa luottorajoitteita, ostohetken maksukyky voi 
rajoittaa valintatilannetta ja estää kokonaiskustannukset minimoivan valinnan. Elinkaaren yli 
maksettu ajoneuvovero voi nykyarvoisena olla samaa suuruusluokkaa autoveron kanssa, mutta 
sen kustannus jakautuu useammalle vuodelle ja vaikutus voi siksi olla erilainen. 

Vaikka autovero kohdistetaan uusiin autoihin, sillä on epäsuoria vaikutuksia myös olemassa 
olevaan ajoneuvokantaan. Voimakas päästöperusteinen verotus, samoin kuin päästöstandardit, 
nostavat uusien, suuripäästöisten autojen hintaa. Näin ollen ne voivat nostaa vastaavien 
vanhojen autojen arvoa, mikä johtaa näiden autojen hitaampaan poistumiseen kannasta 
(Anderson ja Sallee 2016). Ajoneuvovero sen sijaan kohdistuu myös vanhoihin autoihin, joten 
se voi edistää korkeampaa veroa maksavien autojen romuttamista. 
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3.2 Ajoneuvoveron vaikutukset ja vaikuttavuus – katsaus 
tutkimuskirjallisuuteen 

3.2.1 Vaikutus uusien autojen kysyntään 

Empiirisiä tutkimuksia vuosittaisen veron vaikutuksista on niukasti. Iso-Britanniasta kerätyllä 
aineistolla tehdyssä tutkimuksessa autojen kysynnän jousto ajoneuvoveron suhteen oli -0,30 
(Cerruti, Alberini ja Linn 2017). Kysyntä reagoi eniten päästöjakauman molemmissa päissä, 
sillä vero rankaisi etenkin erittäin korkeapäästöisiä autoja, ja oli toisaalta huomattavan matala 
hyvin vähäpäästöisille autoille. Näin ollen verotus ei johtanut suuriin muutoksiin 
ajoneuvokannan päästöintensiteetissä, sillä sekä erittäin korkeapäästöisten että hyvin 
vähäpäästöisten autojen osuus kannasta on pieni. Koska porrastus oli maltillinen 
päästöjakauman keskivaiheilla, missä autoja on selvästi eniten, sen kannustinvaikutukset olivat 
pienet. 

Tutkimuksessa myös verrattiin päästöperusteisen ajoneuvoveron ja hiilidioksidiveron 
tuottamia päästövähennyksiä. Tutkimuksessa vakioitiin verokertymä ja asetettiin 
vertauskohteeksi aiemmin voimassa ollut moottorin kokoon perustunut ajoneuvovero. 
Päästöperusteinen ajoneuvovero tuotti 1,64 prosentin päästövähennyksen ja hiilidioksidivero 
3,72 prosentin päästövähennyksen.4 Tutkijat huomauttavat, että polttoaineen hinnan 
korottaminen tuottaa suuremmat päästövähennykset kuin ajoneuvovero, vaikka oletuksia 
ajokilometrien joustosta sekä ajomääristä muutettaisiin huomattavasti. Lisäksi polttoaineen 
hinnan kautta kanavoituva hiilidioksidivero jakaa verorasituksen tasaisemmin kuluttajien 
kesken kuin ajoneuvovero. 

Sveitsissä ajoneuvovero asetetaan kantonien tasolla, joten veron vaikutuksia on voitu tutkia 
hyödyntämällä eroja kantonien välillä. Alberini ja Bareit (2019) saavat tulokseksi, että uusien 
autojen kysynnän jousto veron suhteen on -0,08. Heidän aineistossaan ajoneuvoveron keskiarvo 
oli 472 CHF ja autojen hankintahinta keskimäärin 46 693 CHF. Vuosittaiset kustannukset 
kokonaisuudessaan (ajoneuvovero ja polttoainekustannukset) olivat keskimäärin 2144 CHF. 
Ajoneuvoveron vaikutus autojen kysyntään on huomattavasti pienempi kuin 
polttoainekustannusten vaikutus, jonka suhteen jouston arvoksi saadaan -0,26. Näin ollen 
autojen kysynnän kautta tavoiteltavat päästövähennykset voitaisiin saavuttaa suhteessa 
pienemmällä korotuksella polttoaineveroon kuin korottamalla ajoneuvoveroa. 

Molemmat edellä esitellyt tutkimukset estimoivat veron vaikutuksen nimenomaan 
muutoksista veron määrässä eikä muutoksista auton verollisessa kokonaishinnassa. Tämä on 
tärkeä yksityiskohta, sillä Cerruti, Alberini ja Linn (2017) huomauttavat, että heidän 
aineistonsa perusteella kuluttajat reagoivat voimakkaammin verotuksen muutoksiin kuin auton 
hinnan muutoksiin. Sama on havaittu myös polttoaineverotuksen osalta. Li, Linn ja 
Muehlegger (2014) tarkastelevat USA:n aineistolla bensiinin kokonaiskulutusta vuositasolla, 
autojen kysyntää sekä ajokilometrejä polttoaineen hinnan suhteen. He erottelevat hinnasta 
veron osuuden, ja heidän analyysinsä mukaan etenkin polttoaineen kokonaiskulutus ja uusien 

4Hiilidioksidiveron taso oli £63 per tonni. Ajokilometrien jousto polttoaineen hinnan suhteen oli estimoitu 
aineistosta, ja sen arvoksi saatiin -0,18. Näiden lukujen perusteella voitiin laskea, kuinka paljon hiilidioksidivero 
nostaisi polttoainehintoja ja tätä kautta vähentäisi ajokilometrejä ja päästöjä. 
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autojen polttoainetehokkuus reagoivat huomattavasti voimakkaammin muutoksin verossa kuin 
muutoksiin markkinahinnassa.5 

Yllä mainituista tutkimuksista on huomattava, että ne koskevat ajankohtaa, jolloin erittäin 
vähäpäästöisiä ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja oli markkinoilla todella vähän. 
Esimerkiksi Gerlagh et al. (2018) huomaavat useita Euroopan maista koskevassa 
tutkimuksessa, että kireämpi autojen verotus CO2-päästöjen mukaan on lisännyt 
substituutiota dieselautoihin ja suurin osa havaituista päästövähennyksistä johtuu tästä. On 
mahdollista, että nykytilanteessa siirtymä on enemmän hybridien ja sähköautojen suuntaan. 

3.2.2 Vaikutus olemassa olevaan ajoneuvokantaan 

Ajoneuvovero voi edistää suuripäästöisten autojen poistumista kannasta, sillä se tekee näiden 
autojen omistamisesta kalliimpaa. Sveitsissä tarkasteltiin ajoneuvoveron vaikutuksia, kun 
vuosittain maksettavaan veroon lisättiin CO2-perusteinen porrastus. Aiemmin vero perustui 
muihin auton ominaisuuksiin, kuten painoon tai moottorin tehoon. Kantonit asettavat veron 
itsenäisesti, joten eri toteutustapaa voitiin verrata kantonien kesken. Jos päästöperusteisuus 
ulottui koko ajoneuvokantaan, korkeampaa veroa maksavat autot poistuivat kantonin 
ajoneuvokannasta noin kolme kuukautta aiemmin. Tämä on noin viiden prosentin vähennys, 
kun ennen muutosta autot havaittiin kannassa keskimäärin viiden vuoden ajan. Sen sijaan 
kantonissa, missä veromuutos koski vain uusia rekisteröintejä, vanhat autot pysyivät 
ajoneuvokannassa 3,5 prosenttia pidempään (noin kolme kuukautta, vertauskohtana seitsemän 
vuoden elinkaari). (Alberini et al. 2018). 

3.2.3 Ajoneuvoveron vaikuttavuus – kuluttajat ja likinäköisyys 

Vuosittain maksettavan veron vaikuttavuus riippuu siitä, kuinka hyvin kuluttajat huomioivat 
ajan yli ulottuvat kustannukset tehdessään päätöksiä auton omistamisesta tai siitä 
luopumisesta. Tähän liittyy paitsi kyseessä olevan investoinnin diskonttokorko (kuinka hyvin 
huomioidaan nimenomaan auton kustannukset), myös kuluttajien nk. henkilökohtainen 
aikapreferenssi (kuinka pitkälle tulevaisuuteen kuluttaja ylipäätään katsoo). 

Empiirisissä tutkimuksissa henkilökohtainen aikapreferenssi voidaan pyrkiä selvittämään 
kyselyjen avulla, jolloin osallistujille esitetään valintatilanteita nykyhetkeen tai tulevaisuuteen 
ajoittuvan tuleman välillä. Tanskassa toteutetussa kokeessa Andersen et al. (2008) raportoivat 
kuluttajien aikapreferenssiä vastaavaksi diskonttokoroksi 10 prosenttia. Kyseessä on 
vuosittainen korko, joka kuvaa kuluttajan valintaa eri ajankohtiin sijoittuvien hyötyjen välillä, 
ei rahasummien välillä. Newell ja Siikamäki (2014 ja 2015) käyttävät vastaavaa kokeellista 
menetelmää aikapreferenssin selvittämiseksi, aineistossa heillä on omakotitalojen omistajia 
Yhdysvalloista. Heidän aineistossaan kuluttajien vuosittainen diskonttokorko riskittömälle 
rahasummalle oli keskimäärin 19 prosenttia (mediaani 12 prosenttia). Arvoista suuri osa oli 

5Ajokilometrien jousto polttoaineen hinnan suhteen on -0,27. Tämän muuttujan osalta markkinahinnan ja 
veron vaikutus on tilastollisesti sama. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että ajokilometrejä koskeva aineisto on 
heikompaa kuin autojen kysyntää ja polttoaineen kulutusta koskeva aineisto. Tämän takia ajokilometrien suhteen 
ei voi tehdä vahvoja päätelmiä hintojen ja verojen vaikutuksesta. 
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keskittynyt välille 0–10 prosenttia. Curtis, Warner ja Pleeter (2015) pystyivät hyödyntämään 
tilannetta, jossa valintoja tehtiin todellisten ja suuruusluokaltaan merkittävien rahasummien 
maksuista yli ajan. He analysoivat USA:n armeijan henkilöstön valintoja eri eläkejärjestelmien 
kesken, ja havaitsivat että diskonttokorot vaihtelivat välillä 2–7 prosenttia.6 

Kuluttajat eivät välttämättä käytä vastaavia diskonttokorkoja tehdessään 
kestokulutushyödykkeiden hankintapäätöksiä. Kuluttajalle voi olla rationaalista jättää laitteen 
käyttökustannukset huomioimatta, varsinkin jos rahamäärät ovat pieniä eikä energiankulutus 
ole merkittävin ostopäätökseen vaikuttava ominaisuus (Sallee 2014). Esimerkiksi jääkaappien 
osalta Jacobsen (2015) havaitsee, että energian hinnat eivät korreloi energiatehokkaiden 
laitteiden markkinaosuuksien kanssa lainkaan. 

Asuntojen ja autojen kohdalla energiankulutus muodostaa merkittävän osuuden 
kokonaiskustannuksista ja lisäksi lämmityksestä tai polttoaineenkulutuksesta aiheutuvat 
kustannukset ovat hyvin läpinäkyviä kuluttajalle. Suomalaisella aineistolla on havaittu, että 
omakotitalojen hinnat heijastavat lämmityskustannusten eroa määrällä, joka vastaa 
tulevaisuuden kustannusten diskonttausta noin 2–7 prosentin korolla, olettaen 25 vuoden 
elinkaari (Harjunen ja Liski 2014). Tässä tutkimuksessa aineisto kattoi asuntokauppoja 
vuosilta 2001–2012, jolloin 12 kk euribor-korot laskivat neljästä prosentista yhteen prosenttiin. 
Suomalaisten omakotirakentajien lämmitysjärjestelmävalinnoista tehdyt tutkimukset 
osoittavat, että sähkön hinta vaikuttaa järjestelmän valintaan (Sahari 2019). Tämä viittaa 
siihen, että kuluttajat ymmärtävät pitkän aikavälin käyttökustannusten merkityksen. Lisäksi 
kun analysoidaan hankintahinnan ja vuosittaisen lämmityskustannuksen vaikutusta 
lämmitysjärjestelmän valintaan, tulosten mukaan rakentajat diskonttaavat tulevaisuuden 
lämmityskustannuksia keskimäärin 8 prosentin korolla (Sahari 2021). Taustalla on oletus 
vakiona pysyvistä lämmityskustannuksista yli 15 vuoden käyttöiän. Aineisto koskee vuosia 
2010–2011, jolloin yleinen korkotaso oli noin 1–2 prosenttia. 

Polttoainekustannusten huomioimisesta auton ostopäätöksessä on olemassa runsaasti 
kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Esimerkiksi Gillingham, Houde ja van Benthem (2020) 
pitää sisällään yhteenvedon eri menetelmistä ja tuloksista. Tulosten mukaan kuluttajat eivät 
merkittävästi aliarvioi auton käyttökustannusten osuutta autoilun kokonaiskustannuksista. 
Tosin on huomattava, että tuloksissa on runsaasti hajontaa ja tulevaisuuteen ulottuvien 
suureiden muodostaminen on herkkä oletuksille ajokilometreistä ja auton eliniästä. Lisäksi 
polttoainekustannuksia koskevat tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä koskemaan 
vuosittaisen veron huomioimista. 

Yllä mainitut omakotitaloja koskevat tutkimukset sekä polttoainekustannusten 
arvottamiseen keskittyvä tutkimuskirjallisuus hyödyntävät markkinahavaintoihin perustuvaa 
aineistoa. Näissä aineistoissa tutkijat yleensä eivät havaitse kuluttajien odotuksia hyödykkeen 
elinkaaren aikaisista käyttökustannuksista. Analyysi edellyttää sitä, että tutkijat muodostavat 
arvion käyttökustannuksista jokaiselle havaintoyksikölle. Tämä puolestaan edellyttää oletuksia 

6Andersen et al. (2008) aineisto on vuodelta 2003, jolloin 12 kk euribor-korko oli tasolla 2,3 prosenttia. Newell 
ja Siikamäki (2014 ja 2015) aineisto on vuodelta 2011. Curtis, Warner ja Pleeter (2015) aineistossa on useita eri 
eläkkeen maksuvaihtoehtoja, joista osa on sidottu kuluttajahintaindeksiin ja osa ei. Heidän aineistossaan henkilöt 
tekivät valinnan vuonna 2007. 
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sekä diskonttokorosta että kyseessä olevan hyödykkeen elinkaaresta. Tämän jälkeen analyysi 
perustuu vertailuun siitä, miten nykyhetken kustannus (tyypillisesti hankintahinta) ja 
tulevaisuuden kustannus (käyttökustannus) vaikuttavat kuluttajan valintaan. 

Mikäli käyttökustannus sisällytetään analyysiin vuosittaisena arvona, estimoiduista 
parametreista voidaan johtaa kuluttajien diskonttokorko oletetulla käyttöiällä (esim. Sahari 
2021). Mikäli käyttökustannus sisällytetään nykyarvoisena elinkaaren aikaisena 
kustannuksena, hankintahinnan ja käyttökustannuksen parametrien arvoa voidaan suoraan 
verrata keskenään. Jos parametrien suhde on 1, kuluttaja ”ei aliarvioi” käyttökustannuksia. 
Nämä käyttökustannukset on kuitenkin muodostettu tutkijan olettamalla eliniällä ja 
diskonttokorolla, joten tulos on aina suhteutettava tehtyihin oletuksiin. Tyypillisesti 
esimerkiksi autojen tapauksessa elinkaari estimoidaan aineistosta ja diskonttokoron taso 
asetetaan vastaamaan auton hankinnan rahoituksen kustannuksia. 

Yllä mainituilla menetelmillä estimoidut diskonttokorot ovat tyypillisesti korkeampia kuin 
vallitsevat markkinakorot. Tästä ei voida suoraan päätellä, että analyysin kohteena olleeseen 
valintatilanteeseen liittyisi likinäköisyyttä. Diskonttokorko on yhdistelmä kuluttajan 
aikapreferenssiä, riskipreemiota sekä mahdollisia markkinavääristymiä (luottorajoitteet, 
informaatiovajeet jne). Näitä ei yleensä pystytä analyysissä erittelemään. Esimerkiksi jos 
kuluttaja tiedostaa sähköauton halvemmat käyttökustannukset, mutta ei pysty maksamaan 
kallista hankintahintaa, hänen havaitaan hankkivan esimerkiksi bensiiniauton. Tällöin hän 
näyttäytyisi aineistossa henkilönä, jolla on korkea diskonttokorko (tai vastaavasti henkilönä, 
joka aliarvioi käyttökustannukset). Sama havainto voitaisiin tehdä, jos henkilöllä olisi varaa 
hankkia sähköauto ja hän osaa laskea käyttökustannukset oikein, mutta hän ei luota auton 
arvon säilymiseen tai toimintavarmuuteen. Hänen havaittaisiin hankkivan bensiiniauton. 
Molemmissa tapauksissa diskonttokorko vaikuttaisi korkealta (tai vastaavasti, pääteltäisiin että 
kuluttaja aliarvioi käyttökustannuksia). Toisessa tapauksessa taustalla on kuitenkin 
luottorajoite, toisessa korkea käsitys riskistä. 

3.2.4 Informaatio-ohjauksen merkityksestä 

Kustannusten läpinäkyvyyttä ja hintaohjauksen tehokkuutta voidaan parantaa 
informaatio-ohjauksen avulla. Lainsäädäntö edellyttää, että uusien autojen myyntipaikoissa on 
oltava näkyvillä kunkin auton polttoaineenkulutus sekä päästötiedot. Laki ei edellytä 
energialuokkien käyttämistä tai muiden auton kustannuksien esittämistä. Trafcomilla on 
kuitenkin palvelu (www.autovertaamo.trafcom.f), josta voi tulostaa yksityiskohtaisen 
energiamerkinnän auton rekisterinumeron tai merkin ja mallin perusteella. 

Tutkimuksissa on havaittu, että energiamerkinnöillä voidaan vaikuttaa kuluttajien 
maksuhalukkuuteen. Espanjalaisella aineistolla havaittiin, että kuluttajat ovat valmiita 
maksamaan 6 prosenttia enemmän luokkien A ja B autoista, verrattuna vastaaviin alempien 
energiatehokkuusluokkien autoihin (Calarraga et al. 2014). Sveitsiläisessä aineistossa A-luokan 
autosta oltiin valmiita maksamaan 5 prosenttia enemmän kuin vastaavasta B-luokan autosta 
(Alberini, Bareit ja Filippini 2014). 

Lisäksi tiedon esittämismuodolla on vaikutusta. Norjalaisessa tutkimuksessa selvitettiin 
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Kuva 14: Perusveron määrä auton ilmoitettujen CO2-päästöjen mukaan. 

kyselytutkimuksella kuluttajien maksuhalukkuutta energiatehokkaammasta autosta, 
tarkastellen erityisesti informaation esitystavan vaikutusta maksuhalukkuuteen. Norjassa on 
korkea autojen ja polttoaineiden verotus, kuten Suomessa, mikä tekee tuloksista erityisen 
kiinnostavia suomalaisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin, että maksuhalukkuus 
polttoainetehokkuudelle on hyvin korkea, etenkin siirryttäessä kulutusarvojen suurimmasta 
päästä (8 l/100 km) seuraavalle tasolle (7 l/100 km). Lisäksi maksuhalukkuus kasvoi yli 20 
prosenttia, jos kulutusarvot ilmaistiin arvioituna kuukausittaisena polttoainekustannuksena. 
(Brazil et al. 2019) 

Informaation esitystavan vaikutus on havaittu myös toteutuneita markkinaosuuksia 
kuvaavasta aineistosta. USA:ssa käytössä oleva autojen energiamerkintä muuttui vuonna 2013, 
jolloin merkintään sisällytettiin mm. viiden vuoden polttoainekustannukset suhteessa 
keskiarvoiseen uuteen autoon sekä tarkemmat tiedot polttoaineen kulutuksesta. Panassié 
(2018) havaitsee, että uusi energiamerkintä kasvatti pienten autojen markkinaosuutta 1,5 
prosenttiyksikköä. Siirtymä pienempiin autoihin tuli etenkin katumaastureista, sillä pienten 
katumaastureiden osuus väheni noin yhdellä prosenttiyksiköllä ja suurten katumaastureiden 
osuus noin puolella prosenttiyksiköllä. 

3.3 Ajoneuvovero Suomessa – huomioita veron tasosta ja todennäköisistä 
vaikutuksista 

Henkilöautojen ja pakettiautojen perusveron CO2-perusteinen porrastus on kuvattu kuvassa 
14. Kuvassa on esitetty veron määrä NEDC- sekä WLTP-mittaustavoille. Kiinteä pystyviiva 
kuvaa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskiarvopäästöjä, jotka ovat tasolla 158 g/km. 
Katkoviivat kuvaavat päästöjakauman 5. ja 95. persentiilin rajaa; 90 prosentilla liikennekäytössä 
olevista henkilöautoista päästöt ovat välillä 99–235 g/km. Tällä välillä perusvero on noin 100–390 
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Kuva 15: Vuosittainen ajoneuvovero eri käyttövoimille. 

Esimerkkiautona Kia Ceed Sportswagon -farmari (bensiini, diesel ja PHEV) sekä Kia Niro -farmari (sähkö). Ajo-
neuvoveron määrä perustuu valmistajan ilmoittamiin kulutuslukemiin ja auton painoon. Valmistajan ilmoittamat 
päästölukemat pystyakselilla käyttövoimittain. 

euroa vuodessa. 
Muut käyttövoimat kuin bensiini maksavat perusveron päälle käyttövoimaveroa, joka on 

suhteutettu auton painoon ja henkilöautojen osalta eriytetty eri käyttövoimien välillä. Kuva 15 
antaa esimerkin ajoneuvoveron kokonaismäärästä saman automallin eri käyttövoimille.7 

Autojen päästötiedot, kulutusarvot ja kokonaismassa on poimittu valmistajan esitteistä. 
Perusveron ja käyttövoimaveron yhdistelmä luo dieselautoille huomattavasti korkeamman 
vuosittaisen kustannuksen kuin muille käyttövoimille. Näin ollen ajoneuvovero luo voimakkaan 
kannustimen dieselautoja vastaan. Sen sijaan erot bensiinin ja sähköautojen välillä eivät ole 
kovin suuria. Käyttövoimien päästötasojen näkökulmasta huomionarvoista on, että sähköauto 
ja ladattava hybridi maksavat korkeampaa ajoneuvoveroa kuin bensiiniauto. 

Kuva 16 havainnollistaa kuinka käyttövoimavero suhteutuu päästöperusteisiin maksuihin 
(autovero, ajoneuvoveron perusvero sekä polttoaineet) auton kustannuksissa kymmenen 
vuoden ajalta. Polttoaineen ja sähkön odotettu kustannus perustuu vuoden 2019 
keskimääräiseen hintaan sekä valmistajan ilmoittamiin kulutusarvoihin. Ladattavan hybridin 
osalta polttoaineen kulutukseksi on oletettu 3 l/100 km ja sähkön kulutukseksi 7,5 kWh/100 
km.8 Arvot on laskettu olettaen ajomääräksi 18 000 km vuodessa, mikä vastaa keskimääräistä 

7Tarkasteltu auto on Kia Ceed Sportswagon -farmari, josta on saatavilla bensiini- ja dieselmoottori sekä 
ladattava hybridi. Sähköautoksi on rinnalle otettu Kia Niro, joka on vastaavan kokoinen farmari. Vertailuun 
valittu suunnilleen saman moottoritehon autot. 

8Ladattavan hybridin sähkönkulutuksen arvioimisessa on käytetty Ilmastopaneelin autokalkulaattoria. Val-
mistaja on ilmoittanut polttoaineen kulutukseksi 1,3 l/100 km, mikä antoi huomattavan pieniä kulutuslukemia 
suhteessa sähköautoon. Koska ladattavalle hybridille on ilmoitettu toimintasäteeksi sähköllä korkeintaan 50 km, 
on polttoaineenkulutuksen arvoksi asetettu puolet vastaavan bensiinimallin kulutuksesta 
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Kuva 16: Päästöperusteiset verot, käyttövoimavero sekä polttoaine- ja sähkökulut eri käyttövoi-
mille 10 vuoden ajalta. 

Polttoaineen ja sähkön kulut perustuvat vuoden 2019 hintatasoon ja valmistajan ilmoittamiin kulutuslukemiin. 
Kulut laskettu 18 000 km vuosittaiselle ajolle. Nykyarvon laskemisessa käytetty 10% korkoa. Arvioitu autovero 
poimittu hinnastosta. Esimerkkiautona Kia Ceed Sportswagon -farmari (bensiini, diesel, PHEV) ja Kia eNiro 
-farmari (sähkö). 

ladattavien hybridien ja täyssähköautojen vuosittaista ajomäärää. 
Päästöperusteiset verot asettavat eri käyttövoimilla kulkevien autojen kustannukset 

hiilidioksidipäästöjen mukaiseen järjestykseen. Tämän lisäksi polttoainekustannukset 
vahvistavat päästöperusteista kustannusten eriytymistä. Käyttövoimavero sen sijaan toimii 
päinvastaiseen suuntaan; se lieventää päästöihin perustuvaa porrastusta. Käyttövoimavero 
tasaa eroja etenkin bensiini- ja dieselautojen välillä, mutta lievemmin myös sähköauton ja 
ladattavan hybridin välillä. Kun lisäksi huomioidaan auton myyntihinta, eroa 
kokonaiskustannuksissa eri käyttövoimien välillä ei käytännössä ole. Edellä asetetuilla arvoilla 
koskien polttoaineen ja sähkön kulutusta sekä hintoja, ajokilometrejä ja kuluttajien 
diskonttokorkoa, kokonaiskustannukset euroina kilometriä kohti 10 vuoden ajalta ovat 2,45 
bensiinille, 2,47 sähkölle, 2,50 ladattavalle hybridille ja 2,53 dieselille. 

Tämänhetkisellä kustannustasolla siis rationaalinen kuluttaja, joka perustaa valintansa 
kokonaiskustannuksiin, olisi lähes indi˙erentti eri käyttövoimien välillä. Täyssähköautojen 
käytettävyyteen ja jälleenmyyntiarvoon liittyy kuitenkin epävarmuuksia, jotka saattavat 
alentaa kuluttajien maksuhalukkuutta tämän käyttövoiman osalta. Lisäksi tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että kuluttajat eivät painota eri kustannustekijöitä samalla tavalla. On 
mahdollista, että hankintahinta ja hankintahetkeen kohdistuvat verot sekä 
polttoainekustannukset vaikuttavat kuluttajien valintoihin voimakkaammin kuin vuosittain 
maksettava kiinteä ajoneuvovero. 
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3.4 Autojen verotuksen vaikutuksesta yleisesti 

Laaja tutkimuskirjallisuus on osoittanut, että autojen verotuksella voidaan vaikuttaa 
autokannan CO2-intensiteettiin ja tätä kautta päästöihin. On kuitenkin huomattava, että 
verotuksen aikaansaamat muutokset ovat tyypillisesti pieniä verrattuna yleisesti vallitsevaan 
laskevaan trendiin uusien autojen päästöissä. Esimerkiksi Gerlagh et al. (2018) mukaan 
CO2-perusteinen autoverotus on vähentänyt uusien autojen päästöintensiteettiä Euroopassa 
keskimäärin 1,3 prosenttia vuosina 2001–2010. Kuitenkin kokonaisuudessaan uusien autojen 
päästöt laskivat samalla aikavälillä noin 18 prosenttia tasolta 170 g/km tasolle 140 g/km 
(Gerlagh et al. 2018, kuva 1). 

Verotuksen vaikutuksia voi rajoittaa se, että polttomoottoriautoissa erot päästöissä ja 
veron määrissä tietyn autoryhmän sisällä ovat pieniä. Kuluttajan tarpeet taas tyypillisesti 
kohdistuvat tietyn kokoluokan autoon. Lisäksi tutkimuskirjallisuus kertoo, että kuluttajat 
arvostavat autoissa juuri niitä ominaisuuksia, kuten moottorin tehoa ja auton massaa, jotka 
polttomoottoriautoissa kasvattavat päästöintensiteettiä. Mikäli maksuhalukkuus näistä 
ominaisuuksista on riittävä suuri, kuluttaja on valmis hyväksymään auton korkeammat 
polttoainekustannukset saadakseen autoon haluamansa muut ominaisuudet. Yllä mainituista 
seikoista johtuen verotuksella on vaikea saada aikaan voimakasta substituutiota esimerkiksi 
suurista ja painavista autoista pienempiin, pienemmän päästöintensiteetin autoihin. Tällöin 
verotuksen vaikutus päästöihin jää pieneksi. 

Sähköautot mahdollistavat suuret päästövähennykset myös saman autoryhmän sisällä. 
Lisäksi sähköautoissa alhainen käyttökustannus ei vaadi kompromisseja tehon suhteen. 
Olemassa oleva tutkimuskirjallisuus käsittelee ajanjaksoa, jona näiden autojen osuus 
ajoneuvokannasta on ollut häviävän pieni. On mahdollista, että tarjonnan laajentuessa 
päästöjen jousto verotuksen suhteen kasvaa. 

4 Polttoainevero ja käyttövoimien kustannukset 

Polttoaineverotuksella vaikutetaan suoraan ajamisen kustannuksiin ja korkeampi vero luo 
kannustimen ajaa vähemmän. Suomessa polttoaineiden verotukseen sisältyy hiilidioksidivero, 
joka pyrkii erottelemaan polttoaineita niiden elinkaaren aikana tuottamien 
hiilidioksidipäästöjen mukaan. Sähköautojen osalta energian hinnan päälle tulevat verot ja 
maksut riippuvat latauspaikasta. Mikäli sähköautoa ladataan pääosin kotitaloussähköllä, 
sähköauton käyttökustannukset ovat Suomessa tällä hetkellä selvästi edullisemmat kuin 
bensiini- tai dieselkäyttöisen auton kustannukset. 

Ajamisen kustannukset muodostavat merkittävän osan autoilun kokonaiskustannuksista. 
Korkeampi ajamisen hinta vaikuttaa myös hankintapäätöksiin, sillä se alentaa 
polttoainetehokkaampien autojen suhteellista kokonaiskustannusta. Lisäksi polttoaineverotus 
voi edistää paljon kuluttavien autojen poistumista kannasta, sillä se nostaa näiden autojen 
suhteellista käyttökustannusta. 

Ajokilometrien jousto polttoaineen hinnan suhteen on lyhyen aikavälin vaikutus, jonka 
suuruus riippuu kuluttajien hintaherkkyydestä sekä mahdollisuuksista siirtää liikkumista 
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yksityisautoilusta muihin liikennevälineisiin tai vähentää liikkumista kokonaisuudessaan. 
Autojen hankintapäätösten jousto polttoaineen hinnan suhteen puolestaan riippuu siitä, 
kuinka voimakkaasti kuluttajat huomioivat yli ajan ulottuvia ajamisen kustannuksia 
hankintapäätöstä tehdessään. Kuluttajien pitkän aikavälin hintatietoutta ja siihen 
vaikuttamista on käsitelty yllä luvuissa 3.2.3 ja 3.2.4. 

4.1 Polttoaineverotuksen vaikutukset - katsaus tutkimuskirjallisuuteen 

Polttoaineverojen vaikutuksesta polttoaineiden kokonaiskysyntään ja uusien autojen 
polttoainetehokkuuteen on olemassa runsaasti tutkimuskirjallisuutta. Verojen vaikutuksesta 
ajokilometreihin ei ole yhtä paljon tutkimustuloksia, mikä johtunee aineistojen saatavuudesta. 
Tutkimuksissa havaitaan, että korkeampi polttoaineen hinta vähentää polttoaineen kysyntää ja 
ajokilometrejä sekä lisää polttoainetehokkaampien autojen kysyntää. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on nähty viitteitä siitä, että kuluttajat reagoivat eri tavalla 
markkinoista johtuviin hintojen muutoksiin ja verojen korotuksiin. Verotuksesta johtuvat 
hintojen korotukset näyttävät tuottavan voimakkaampia vaikutuksia kuluttajien 
käyttäytymiseen. Tämä voi johtua siitä, että verot nähdään pysyvinä muutoksina hintatasoon. 
Veronkorotukset saavat myös yleensä mediahuomiota, ja ovat siksi laajasti kuluttajien tiedossa. 

Tuloksia tarkasteltaessa on siis huomioitava, että polttoaineen hinnan muutoksista 
estimoidut joustot voivat aliarvioida veron korotuksen aikaansaaman vaikutuksen. Lisäksi 
joustojen suuruusluokka voi riippua yleisestä vero- ja hintatasosta, eivätkä esimerkiksi USA:n 
aineistoilla estimoidut joustot ole tasoltaan sovellettavissa Suomen oloihin, missä autoiluun 
liittyvät hinnat ja verot ovat huomattavan erilaisia. 

Alla esitellään tutkimustuloksia verotuksen vaikutuksesta ajamiseen, polttoaineen 
kysyntään, uusien autojen kysyntään ja romutukseen. Painotus on viimeaikaisissa 
tutkimuksissa. Uusien autojen tarjonta muuttuu tällä hetkellä hyvin nopeasti, kun valmistajat 
tuovat markkinoille enemmän täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä. Koska aineistot ovat 
saatavilla vasta viiveellä, tutkimuksissa ei vielä ole voitu estimoida joustojen arvoja tilanteessa, 
jossa kuluttajilla on laajamittaisesti mahdollisuus siirtyä pois polttomoottoriautoista. 

4.1.1 Vaikutus ajokilometreihin ja polttoaineen kysyntään 

Cerruti, Alberini ja Linn (2017) estimoivat polttoainekulujen vaikutuksen kotitalouksien 
ajokilometreihin käyttäen aineistona Iso-Britannian kansallista liikennekyselyä vuosilta 
2005–2010. Tulosten mukaan ajokilometrien jousto polttoaineen hinnan suhteen on -0,18 
arvioituna polttoaineen keskiarvoisella hinnalla. On huomattava, että estimoinnissa ei pyritä 
erottelemaan ajokilometrien joustoa erikseen veronkorotusten suhteen. 

Li, Linn ja Muehlegger (2014) käyttävät vastaavaa USA:n aineistoa, ja raportoivat joustolle 
arvon -0,39. Heidän käyttämänsä aineisto koskee vuosia 1995 ja 2001. He myös erottelevat 
veron vaikutuksen polttoaineen hinnan vaikutuksesta, jolloin tulokset viittaavat siihen, että 
kuluttajat reagoivat veroon voimakkaammin. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä, 
mikä voi johtua rajallisesta vaihtelusta veron määrässä tarkasteluajanjaksolla. 
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Andersson (2019) analysoi ruotsalaisella aineistolla hiilidioksidiveron vaikutusta päästöihin 
ja bensiinin kokonaiskysyntään. Koska tarkastelun kohteena on bensiinin kokonaiskysyntä, 
analyysi huomioi substituution dieselautoihin sekä esimerkiksi joukkoliikenteeseen, joka 
valtaosin kulkee dieselillä.9 Bensiinin kysyntä puolestaan koostuu pääosin henkilöautojen 
kulutuksesta. Aineistona on vuosittainen aikasarja bensiinin kulutuksesta, hinnoista ja veroista 
ajalta 1970–2011. Hiilidioksidivero otettiin käyttöön Ruotsissa 1991. Tulosten mukaan 
bensiinin kysynnän jousto markkinahinnan suhteen on -0,51 ja hiilidioksidiveron suhteen -1,57. 
Kysyntä siis reagoi huomattavan voimakkaasti polttoaineveroon. Tätä voi osittain selittää 
substituutio dieselautoihin, mikä on pitkällä aikavälillä selvästi nähtävissä eurooppalaisissa 
aineistoissa (Gerlagh et al. 2018; Grigolon et al. 2018). 

Grigolon, Reynaert ja Verboven (2018) hyödyntävät paneeliaineistoa vuosilta 1998–2011, 
joka kattaa suurimmat Euroopan automarkkinat10. Analyysi perustuu rakenteelliselle mallille, 
jolloin automarkkinoita kuvaavan mallin parametrit estimoidaan aineistosta ja tämän jälkeen 
voidaan tarkastella, miten vaihtoehtoiset arvot vaikuttaisivat mallin tuloksiin. Tuloksissa 
korostuu kuluttajien heterogeenisyyden merkitys; polttoainevero tuottaa suurempia 
vähennyksiä polttoaineen kulutukseen kuin autovero, sillä se kohdistuu tehokkaasti eniten 
ajaviin kotitalouksiin. Grigolon et al. (2018) vertailevat verokertymältään vakiota 
polttoaineveroa ja autoveroa, ja polttoainevero tuottaa 6 prosenttiyksikköä suuremman 
vähennyksen polttoaineen kokonaiskulutukseen. 

Edellä mainittu tutkimus havainnollistaa, miten erot autoveron sekä polttoaineveron 
tehokkuudessa perustuvat eroihin kuluttajien ajomäärissä sekä tulevaisuuden kustannusten 
huomioimiseen auton ostohetkellä. Polttoainevero aikaansaa substituutiota 
polttoainetehokkaampiin autoihin nimenomaan eniten ajavien kuluttajien keskuudessa. Tämän 
lisäksi kuluttajat vähentävät ajomääriä veron seurauksena. Nämä vaikutukset toteutuvat sitä 
voimakkaammin, mitä paremmin kuluttajat huomioivat ajamisen kokonaiskustannukset 
nykyhetkessä. Grigolon et al. (2018) empiiristen tulosten mukaan ajokustannusten nykyarvon 
painotus vaihtelee välillä 0,77–0,91 riippuen mallin oletuksista. Eurooppalaiset kuluttajat eivät 
siis merkittävästi aliarvioi tulevaisuuden ajokustannuksia. 

4.1.2 Vaikutus uusien autojen polttoainetehokkuuteen ja romutukseen 

Klier ja Linn (2013) tarkastelevat polttoaineen hintojen vaikutusta uusien autojen 
polttoainetehokkuuteen USA:ssa ja Euroopassa. Euroopan osalta aineisto kattaa samat maat 
kuin Grigolon et al. (2018) ja vuodet 2002–2007 kuukausitasolla. Aineistosta on tarkoituksella 
rajattu pois fnanssikriisin jälkeinen aika, sillä tällöin useassa maassa otettiin käyttöön erilaisia 
tukia, joilla pyrittiin vauhdittamaan autokauppaa. Tulokset osoittavat erot eri 
markkina-alueiden välillä: samansuuruinen polttoaineen hinnan korotus aiheuttaa paljon 
voimakkaampaa substituutiota polttoainetehokkaampiin autoihin USA:ssa kuin Euroopassa. 
Joustona ilmaistuna polttoainetehokkuuden jousto polttoaineen hinnan suhteen on 0,06 

9Analyysi verojen ja päästöjen suhteesta ei perustu bensiinin kysynnälle, joten sitä ei tarkemmin raportoida 
tässä. Tulosten mukaan hiilidioksidivero ja arvonlisävero ovat vähentäneet liikenteen päästöjä noin 10 prosenttia. 

10Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa. 
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USA:ssa ja 0,03 Euroopassa. Polttoainetehokkuutta mitataan Yhdysvaltojen käytännön 
mukaisesti tietyllä polttoainemäärällä ajettavalla matkalla, ”miles per gallon”. 

Grigolon et al. (2018) käyttävät eri menetelmää ja pidempää aikasarjaa samoista Euroopan 
maista. He jakavat autot kvartaaleihin polttoaineen kulutuksen mukaan, ja tarkastelevat 
polttoaineen hinnan korotuksen vaikutusta eri kvartaalien kysyntään. Jos veroa (hintaa) 
korotetaan 0,50 euroa per litra, vähiten polttoainetta kuluttavien autojen kysyntä nousee 2,2 
prosenttiyksikköä (tasolta 36,6 tasolle 38,8). Muiden kulutusluokkien kysyntä pienenee, 
etenkin eniten kuluttavien autojen keskuudessa (0,7 prosenttiyksikköä, mikä vastaa 12 
prosentin vähennystä). 

Polttoaineen hinnan tai verojen vaikutuksesta romutuspäätöksiin ei ole löydettävissä 
taloustieteellisiä analyysejä eurooppalaisella aineistolla. Havainnot USA:n markkinoilta 
kuitenkin viittaavat siihen, että romutuspäätösten jousto polttoaineen hinnan suhteen on 
pieni. Bento, Roth ja Zhou (2018) tarkastelevat romutusta pitkällä aikavälillä vuosina 
1969–2014. He havaitsevat, että autojen keskimääräinen elinkaari on pidentynyt ja että 
romutuksen jousto polttoaineen hinnan suhteen vaihtelee välillä 0,03–0,31 mallin 
yksityiskohdista riippuen. Jacobsen ja van Benthem (2015) käyttävät hieman lyhyempää 
aikasarjaa vuosilta 1999–2009 ja saavat myös tulokseksi, että romutus on joustamatonta 
polttoaineen hinnan suhteen. Huomionarvoista on, että jousto vaihtelee paljon eri 
autotyyppien ja valmistajien kesken. Lisäksi yli 10-vuotiaiden, polttoainetehokkaiden autojen 
arvo nousee ja romutusaste pienenee polttoainehintojen noustessa. 

4.2 Polttoaineverotuksen tulonjaolliset vaikutukset 

Polttoaineveroihin liittyy aiheellinen huoli ei-toivotuista tulonvaikutuksista: vero voi kohdistua 
suhteessa eniten pienituloisiin kuluttajiin tai kuluttajiin, joilla ei ole vaihtoehtoa oman auton 
käytölle, esimerkiksi koska he asuvat taajama-alueiden ulkopuolella. Vaikutusten jakautuminen 
eri asemassa olevien kotitalouksien kesken riippuu erityisesti siitä, missä määrin verot siirtyvät 
polttoaineiden kuluttajahintoihin ja mikä on polttoainekulujen osuus kotitalouksien tuloista. 
Nämä markkinoiden ominaisuuksiin liittyvät tekijät voivat vaihdella suurestikin eri 
markkina-alueiden välillä, minkä vuoksi polttoaineverotuksen tulonjakovaikutukset esimerkiksi 
eri maissa voivat olla hyvin erilaisia. Tulonjakovaikutuksiin voidaan vaikuttaa kuitenkin myös 
poliittisilla toimenpiteillä päättämällä siitä, miten verokertymä käytetään ja mahdollisesti 
jaetaan kotitalouksien kesken. 

Teorian perusteella se markkinaosapuoli, joka pystyy sopeuttamaan tuotantoaan tai 
kulutustaan huonommin, kantaa suuremman osan verotaakasta. Koska polttoaineiden kysyntä 
on empiiristen arvioiden mukaan lyhyellä aikavälillä melko joustamatonta, kun taas tuotannon 
ajatellaan olevan joustavampaa, verotaakan oletetaan jäävän lähinnä kuluttajien 
kannettavaksi. Suurin osa empiirisistä tutkimuksista onkin arvioinut verojen siirtyvän 
hintoihin lähes sataprosenttisesti (esim. Kopczuk et al. 2016; Stolper 2016; Marion ja 
Muehlegger 2011). Lähes kaikki tutkimukset ovat kuitenkin Yhdysvalloista, missä autoilun 
rooli on suurempi ja kysyntä mahdollisesti joustamattomampaa kuin Euroopassa. Lisäksi 
tutkimukset tarkastelevat pieniä veromuutoksia, joihin kuluttajat saattavat alireagoida 
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esimerkiksi niiden huomaamattomuuden ja pienen näkyvyyden vuoksi (Chetty et al. 2009). 
Suurten veromuutosten vaikutuksista on hyvin vähän tutkimusta, mutta esimerkiksi Harju et 
al. (2021) Suomessa sekä Genakos ja Pagliero (2019) Kreikassa estimoivat, että jopa yli 10 
senttiä litralta korotetut polttoaineverot nostivat polttoainehintoja vain noin 80 prosenttia 
verojen suuruudesta. 

Lyhyellä aikavälillä yksinkertaisin arvio veron nostamisen tulonjaollisista vaikutuksista 
kotitalouksien välillä saadaan selvittämällä, miten suuren osan tuloistaan kotitaloudet 
käyttävät polttoaineisiin. Mikäli kotitaloudet eivät sopeuta kysyntäänsä voimakkaasti eikä 
sopeutuksen suuruusluokassa ole merkittäviä eroja tuloluokkien tai alueiden välillä, 
veromuutoksen seurauksena suurimman taakan kantavat ne, joilla polttoainekulut 
muodostavat jo ennestään suurimman osuuden tuloista. Tarkastelu tehdään usein vertaamalla 
keskimääräisiä polttoainekulujen osuuksia tuloista tulodesiilien välillä. Mikäli kuluosuudet 
kasvavat siirryttäessä ylempiin tulodesiileihin, vero on progressiivinen, ja mikäli kuluosuudet 
puolestaan pienenevät tulodesiilien myötä, vero on regressiivinen. Suhteuttamalla 
polttoainekulut tuloihin johtaa vertailuun, jossa verrataan keskenään hyvin erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia kotitalouksia. Jos elinkaaren yli tapahtuvia muutoksia halutaan 
vakioida, polttoainekulut voidaan suhteuttaa tulojen sijaan kotitalouksien 
kokonaiskulutukseen. Kokonaiskulutus, jonka voidaan ajatella heijastelevan elinkaarituloja, on 
selvästi tuloja vakaampaa yli ajan ja on jakautunut tasaisemmin tulodesiilien välillä kuin tulot. 

Kuva 17: Polttoainekulujen osuus kotitalouksien tuloista tuloluokittain Suomessa vuonna 2016 

Polttoainekuluarviot perustuvat Trafcomin katsastusaineistoista laskettuihin ajokilometreihin, ajoneuvokanta-
aineistojen ajoneuvokohtaisiin polttoaineenkulutuslukemiin sekä Tilastokeskuksen tietoihin vuoden 2016 keski-
määräisistä bensiinin ja dieselin kuluttajahinnoista. Kuvassa on mukana kaikki kotitaloudet riippumatta siitä, 
onko kotitalouksilla käytössään autoa. Mahdollisten aineistovirheiden aiheuttamien vääristymien minimoimiseksi 
kotitalouksien joukko on kuitenkin rajoitettu niihin, joilla polttoainekulut ovat enintään 50 prosenttia tuloista. 

Yleinen uskomus on, että polttoainekulujen osuus tuloista olisi suurimmillaan juuri 
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matalatuloisilla kotitalouksilla, ja polttoaineverotus olisi siten regressiivistä. Empiiristen 
tutkimusten mukaan tämä pätee selkeästi kuitenkin lähinnä Yhdysvalloissa (esim. Sterner et 
al. 2012). Tutkimuksissa on toisaalta arvioitu, että palauttamalla verotulot yhtä suurina 
summina takaisin kotitalouksille polttoaineverotuksesta saataisiin Yhdysvalloissa 
kokonaisuudessaan jopa progressiivista (esim. Bento et al. 2009; West ja Williams 2004). 
Euroopassa polttoainekuluosuudet ovat puolestaan melko tasaisia tulodesiilien välillä, etenkin 
jos polttoainekulut suhteutetaan tulojen sijaan kokonaiskulutukseen (Sterner 2012). 

Erityisesti Suomessa polttoainekuluosuudet jopa kasvavat tulojen myötä suuressa osassa 
tulojakaumaa. Kuvassa 17 on esitettynä Trafcomin aineistojen perusteella arvioidut 
kotitalouksien keskimääräiset polttoainekulut suhteessa kotitalouksien tuloihin tulodesiileittäin 
vuonna 2016. Kuvasta nähdään, että bensiini- ja dieselkulujen osuus kotitalouksien 
käytettävistä olevista tuloista kasvaa kotitalouksien toisen ja seitsemännen tulodesiilin välillä. 
Seitsemännen tulodesiilin jälkeen osuus kuitenkin laskee siten, että kymmenennessä desiilissä 
osuus on jälleen toisen desiilin tasolla. 

Kuluosuus näyttäisi olevan myös suurempi ensimmäisessä kuin toisessa tulodesiilissä. Tämä 
korkeampi keskiarvo johtuu kuitenkin pienestä joukosta kotitalouksia, joilla on erittäin suuri 
kuluosuus poikkeuksellisen matalien tulojen vuoksi. Kuvan 17 kaltainen tuloperusteinen 
tarkastelu onkin ongelmallinen juuri pienituloisten osalta, joilla kokonaiskulutus voi kuvata 
paremmin todellista taloudellista tilannetta. Tilastokeskuksen tulotiedot eivät myöskään sisällä 
valtaosaa kotitalouksien välisistä tulonsiirroista ja voivat siten selvästi aliarvioida tuloja 
etenkin pienituloisilla nuorilla, joilla osa tuloista voi olla peräisin esimerkiksi vanhemmilta. 
Alimman tulodesiilin kuluosuuden korkeasta keskiarvosta huolimatta on syytä huomata, että 
tulodesiilin kuluosuuden mediaani on kuitenkin nolla prosenttia, koska yli puolella alimman 
tulodesiilin kotitalouksista ei ole käytössään autoa. Mediaani on samasta syystä nolla 
prosenttia myös toisessa tulodesiilissä. 

Tulonjakovaikutuksia voidaan arvioida toisaalta myös alueellisesta näkökulmasta. Kuvassa 
18 on arviot keskimääräisistä kotitalouksien polttoainekuluosuuksista Suomen 
ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisilla alueilla. Polttoainekulut 
kotitalouksien tuloihin suhteutettuna ovat suurimmat maaseutumaisilla alueilla ja matalimmat 
kaupunkimaisimmilla alueilla. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla kuluosuudet ovat 
keskimäärin lähes 2,5-kertaisia sisempien kaupunkialueiden osuuksiin verrattuna. Suhteelliset 
erot keskiarvoissa ovatkin suurempia alueiden kuin tuloluokkien välillä, sillä suurimman 
kuluosuuden tulodesiilissä osuus on vain noin 1,5-kertainen matalimman kuluosuuden 
tulodesiilin osuuteen verrattuna. Vaikka alueiden ja tuloluokkien keskimääräisten 
kuluosuuksien välillä on selviä eroja, on syytä huomata, että suurin osa vaihtelusta on 
kuitenkin kunkin ryhmän sisällä. Tulodesiilien ja alueiden sisäisen vaihtelun suurempi 
mittaluokka selittyy sillä, että suurin osa kuluosuuksien vaihtelusta syntyy eroista 
ajokilometreissä, jotka myös vaihtelevat huomattavasti enemmän tuloluokkien ja alueiden 
sisällä kuin niiden välillä. 

Edellä esitetyn kaltainen kulutusosuuksien vertailuun pohjautuva tulonjakotarkastelu 
vaatii, että veroja muutettaessa kaikki kotitaloudet kohtaavat yhtä suuren polttoaineiden 
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Kuva 18: Polttoainekulujen osuus kotitalouksien tuloista alueittain Suomessa vuonna 2016 

Polttoainekuluarviot perustuvat Trafcomin katsastusaineistoista laskettuihin ajokilometreihin, ajoneuvokanta-
aineistojen ajoneuvokohtaisiin polttoaineenkulutuslukemiin sekä Tilastokeskuksen tietoihin vuoden 2016 keski-
määräisistä bensiinin ja dieselin kuluttajahinnoista. Kuvassa on mukana kaikki kotitaloudet riippumatta siitä, 
onko kotitalouksilla käytössään autoa. Mahdollisten aineistovirheiden aiheuttamien vääristymien minimoimiseksi 
kotitalouksien joukko on kuitenkin rajoitettu niihin, joilla polttoainekulut ovat enintään 50 prosenttia tuloista. 

hinnanmuutoksen. Vaikka tällaisen oletuksen tekeminen yksinkertaistaa analyysia, se voi 
johtaa virheellisiin johtopäätöksiin, jos veron hintavaikutukset vaihtelevat todellisuudessa 
esimerkiksi kotitalouksien tulojen tai asuinsijainnin mukaan. Veromuutosten hintavaikutusten 
alueellisesta vaihtelusta on hyvin vähän tutkimusta. Harju et al. (2021) arvioivat kuitenkin, 
että Suomen vuoden 2012 dieselveron korotuksen hintavaikutukset vaihtelivat systemaattisesti 
sekä alueellisen tulotason että alueiden kaupunkimaisuuden mukaan. Dieselin kuluttajahinnat 
nousivat jopa 15 prosenttiyksikköä enemmän matalimman tulotason postinumeroalueilla 
korkeimpien tulojen postinumeroalueisiin verrattuna sekä kaikkein maaseutumaisimmilla 
alueilla kaikkein kaupunkimaisimpiin alueisiin verrattuna. Mikäli tällaisia eroja ilmenee 
muidenkin veromuutosten kohdalla, esimerkiksi kuvan 18 arvio alueellisista 
tulonjakovaikutuksista aliarvioi erot verotaakan jakautumisessa maaseutumaisten ja 
kaupunkimaisten alueiden välillä. 
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