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Autoalan Keskusliiton ja Autotuojat ja -teollisuus ry:n yhteinen lausunto täyssäh-

köautojen hankintatuen hakuajan pidentämisestä voimassa olevassa hankintatuki-

laissa 

 

Kiitämme mahdollisuudesta tutustua luonnokseen hallituksen esityksestä, joka koskee täyssähköautojen 

hankintatuen hakuajan jatkamista 31.12.2021 asti.  

Hankintatukea koskevassa laissa määritellään vuonna 2018 alkaneen täyssähköautojen hankintatuen eh-

doista ja voimassaolosta. Voimassa olevan lain mukaisesti täyssähköautojen hankintatukea koskevat hake-

mukset tulee jättää viimeistään 30.11.2021. Ehdotettu muutos pidentäisi täyssähköautojen hankintatuen ha-

kuaikaa joulukuun 2021 loppuun asti.  

Käyttövoimamurroksen alkuvuosille ajoittuva hankintatuki on tärkeä liikenteen sähköistymistä nopeuttava 

kannuste, sillä uuden täyssähköauton hankintahinta on vielä keskimäärin 20 000 euroa vastaavaa poltto-

moottoriautoa kalliimpi. Hankintatuki lisää sähköautojen määrää autokannassa, mikä laajentaa myös käytet-

tyjen sähköautojen markkinaa. Käytettyjen sähköautojen markkinan laajentuminen on tärkeä edellytys au-

tokannan sähköistymiselle. 

Hakuajan pidentämiseen ehdotettu muutos on tarpeellinen ja perusteltu, sillä hankintatuelle on suuri tarve 

ja tuelle vuosina 2018–2020 varattua määrärahaa on vielä jäljellä. Valmisteilla on uusi täyssähköautojen han-

kintatukea koskeva laki, jonka on arvioitu astuvan voimaan ensi vuoden alussa. Hankintatukilakia valmistel-

laan osana valtioneuvoston keväällä hyväksymää fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Liikenne- ja viestintä-

ministeriö on tiedottanut uusien hankintatukien valmistelusta laajasti toukokuussa. Hankintatukien uudista-

miseen ja jatkamiseen liittyy suuria odotusarvoja. Hankintatukien valmisteluun liittyy myös markkinahäiriön 

riski, sillä tuet ohjaavat merkittävästi kotitalouksien sähköautohankintojen ajoittumista. 

Koska uuden hankintatuen on arvioitu astuvan voimaan ensi vuoden alussa, joulukuussa 2021 tilattavat uu-

det autot uhkaavat jäädä kokonaan hankintatuen ulkopuolelle nykyisen lain mukaisen hakuajan päättyessä 

marraskuun lopussa. Tämä vähentäisi huomattavasti sähköautojen normaalia kysyntää joulukuussa, joka on 

viime vuosina ollut tärkeä rekisteröintikuukausi eritysesti ladattaville autoille. Kuukauden lisäaika voimassa 

olevan lain hakuaikaan mahdollistaa täyssähköisten henkilöautojen tilausprosessien ja rekisteröintien etene-

misen normaaliin tapaan myös joulukuussa ja muodostaa tarvittavan sillan vanhan ja uuden hankintatukilain 

välille. 

Hankintatukilakiin on hakuajan pidentämisen lisäksi perusteltua tehdä myös toinen muutos, joka liittyy auton 

enimmäishintaan koskevaan tulkintaan. Hankintatukilain enimmäishintaraja karsii tuen piiristä monia sähkö-

automalleja, sillä täyssähköautojen keskihinta on yli 50 000 euroa. Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan 



täyssähköautojen autoveron poistoa, joka astuisi voimaan takautuvasti 1.10.2021 alkaen. Täyssähköautojen 

autoveron poistaminen alentaa täyssähköautojen hintaa keskimäärin 1 500 eurolla. Autoveron poistamisella 

on vaikutusta sähköautojen kokonaishintaan jo 1.10. alkaen, vaikka autoverolain muutos tulee voimaan vasta 

ensi vuoden alussa, sillä auton ostaja saa takautuvan toteutuksen mahdollistamana loka-joulukuussa rekis-

teröidystä täyssähköautoista autoverohyvityksen. Osassa automalleista autoveron poistaminen alentaa ko-

konaishinnan hankintatukilain mukaisen 50 000 euron enimmäishintarajan alle. Lain 3 §:n mukainen hinta-

raja koskee auton kokonaishintaa, mutta vuonna 2017 julkaistun hallituksen esityksen (HE 176/2017) hinta-

rajaa koskevan 3§:n perusteluissa on yksiselitteisesti mainittu, että ”Ostettavan auton hinnan enimmäis-

määrä sisältää hankittavan auton arvonlisäveron sekä autoveron.”  

Koska autovero poistuu sähköautoilta takautuvasti jo 1.10.2021, on oikeudenmukaista, että loka-joulukuussa 

hankittavien autojen osalta auton kokonaishintaa tulkittaisiin vuoden alussa voimaan astuvan autoverolain 

mukaisesti niissä tapauksissa, joissa autoala hyvittää jo ennalta asiakkaalle autoveron kaupanteon yhtey-

dessä. Nykyisen lain 3§ sallii muotoilultaan kokonaishinnan soveltamisen siten, että autoveron poistuminen 

voidaan hyvittää asiakkaalle loka-joulukuussa, mutta lain perusteluissa esitetty tulkinta hinnan autoverolli-

suudesta estää näiden hintarajan tuntumaan sijoittuvien autojen kokonaishinnan oikean tulkinnan. Koko-

naishinta sisältää käsitteenä kaikki asiakkaan maksamat välilliset ja välittömät verot, mutta nykyisen lain pe-

rustelu edellyttää takautuvasti poistuvan autoveron laskemisen kokonaishintaan. Jotta loka-joulukuussa re-

kisteröitävät autoverottomalta kokonaishinnaltaan enintään 50 000 euroa maksavat täyssähköautot saatai-

siin hankintatuen piiriin, esitämme, että hallituksen esityksen perusteluissa muutettaisiin kokonaishinnan 

tulkintaa siten, että siitä poistettaisiin autoveroa koskeva maininta.  
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