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POLKU #6: TAVOITTEET JA TAUSTA
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

Energia- ja ilmastostrategiassa liikenteen päästövähennystavoitteet 
jakautuvat kolmeen ryhmään: liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden parantaminen, ajoneuvojen 
energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisten polttoaineiden 
korvaaminen uusiutuvilla. Väistymässä olevien fossiilisten 
polttoaineiden arvioidaan korvautuvan suureksi osaksi nestemäisillä 
biopolttoaineilla, mutta myös nk. vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvoilla, joita ovat strategian mukaan sähkökäyttöiset ja 
kaasukäyttöiset autot. Strategian tavoite on 250 000 sähköautoa ja 
kaikkiaan 300 000 vaihtoehtoisten käyttö-voimien autoa vuoteen 
2030 mennessä. 

Tämän työskentelyn lähtökohtana on huomattavasti 
kunnianhimoisempi tavoite, 750 000 vaihtoehtoisia käyttövoimia 
hyödyntävää ajoneuvoa. Muutos on suuri, koska nyt Suomessa 
on rekisteröity vasta muutamia tuhansia sähköautoja. Muutoksen 
hidasteita ovat etenkin sähköautojen korkea hankintahinta ja 
käyttäjien huoli latausmahdollisuuksista pitkillä matkoilla. Suurempi 
sähköautojen määrä vähentää tarvetta biopolttoaineiden raaka-
aineiden hankintaan, mikä on herättänyt huolta yhteiskunnan eri 
tahoilla viime vuosina.

Globaalien trendien ja autonvalmistajien julkistamien tavoitteiden 
perusteella sähköautot ovat vähäpäästöisen liikenteen keskiössä. 
Polun arvioissa niiden osuus uusista autoista nousee 20 %:iin 
vuoteen 2020 mennessä ja lähes 100 %:iin tarkastelujakson loppuun 
mennessä. Liikenteessä on 300 000 sähköautoa vuonna 2024 ja 
yli 600 000 sähköautoa vuonna 2030. Julkisia latauspisteitä olisi 
käytettävissä yli 2000 kpl vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen merkitsisi noin 1,2 miljoonan tonnin vähennystä 
Suomen vuosittaisiin hiilidioksidipäästöihin.

Kansainvälinen ja Euroopan Unionin politiikka ohjaavat 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja nk. lähipäästöjen rajoittamista. 
Nämä ovat jo edistäneet uusien ajoneuvojen päästöjen alenemista, 
mutta johtaneet myös paljon julkisuutta saaneisiin huijausyrityksiin. 
Kiristyvien päästörajoitusten arvioidaan kaventavan kustannuseroa 
sähköautojen ja polttomoottoriautojen välillä. Suomessa 
tarvitaan kuitenkin nopeita toimia edistämään itsenäisten 
sähköautomarkkinoiden muodostumista. 

Tausta: 

Polun muutostavoite: 

Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä: 
”Tehdään puitteet, joissa öljyä ei tarvita edes liikenteessä”
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Kansalliset nopeat politiikkatoimet ovat keskeisiä ensimmäisen 
ison kysyntäaallon käynnistämisessä
Murrospolun tavoitteeksi asetettu vaihtoehtoisia käyttövoimia 
hyödyntävien autojen määrän nostaminen 750 000:een vuoteen 
2030 mennessä edellyttää määrätietoisia toimia erityisesti kahden 
seuraavan vuoden aikana. Keskeiset tukitoimet kohdistuvat 
yleiseen informaatio-ohjaukseen, yritysten ja julkisten hankintojen 
suuntaamiseen, latausinfrastruktuurin kehittämiseen sekä 
rakennusmääräysten uudistamiseen. Tehokas, mutta melko kallis 
keino kysynnän lisäämiseen olisi ottaa käyttöön määräaikainen 
sähköautojen hankintatuki esimerkiksi Ruotsin tai Norjan mallin 
mukaisesti. Sähköautojen vapautus väliaikaisesti veroista olisi yksi 
harkittava keino.

Oppimiskäyrälle pääsy synnyttää itsenäiset markkinat
Ensimmäisen kysyntäaallon myötä kehittyvät vaihtoehtoista 
käyttövoimaa hyödyntävien autojen jälleenmyyntimarkkinat ja 
huoltopalveluihin liittyvä osaaminen. Nopealle oppimiskäyrälle 
pääseminen edellyttää myös kuluttajien luottamusta, jonka 
lisäämisessä kohdennetulla viestinnällä ja käyttökokemuksilla on 
tärkeä rooli.

Huomioidaan myös laajemmat hyötyargumentit
Keskustelu liikenteen käyttövoimista on keskittynyt 
erityisesti hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen, mutta 
polttomoottoriautojen vähentämisellä on myös välittömiä 
terveysvaikutuksia esimerkiksi pienhiukkaspäästöjen 
vähentymisen myötä. Monissa Euroopan kaupungeissa 
on jo otettu käyttöön paikallisia politiikkatoimia 
polttomoottoriautoilun vähentämiseksi.

Politiikalla on uutta tukeva ja vanhaa horjuttava rooli
Liikenteen murroksen keskiössä ovat markkinoita synnyttävät 
toimet, mutta tarvitaan myös regulaatiota, jolla ohjataan 
vanhoja ajoneuvoja markkinoilta. Esimerkiksi nykyistä 
jyrkemmin nouseva päästöpohjainen ajoneuvoverotus ja auton 
hankintaan kohdistuvan autoveron voimakkaampi porrastus 
ovat selkeitä politiikkakeinoja, joilla horjutetaan fossiilisten 
polttoaineiden asemaa ja tuetaan puhtaampia vaihtoehtoja. 
Liikenteen sähköistyminen voi myös johtaa öljyn nopeisiin 
markkinahintojen heilahduksiin, joita on jo nähty kivihiilen 
markkinoilla. Kontrollipolitiikka ja vero-ohjaus ovat tärkeitä 
keinoja, joilla fossiilisten polttoaineiden käytön kustannukset 
voidaan pitää korkeina ja pitkän aikajänteen kehityskulku 
ennakoitavana.

POLKU #6: TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
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Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, vetyautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.



*
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Latausinfrastruktuurin kehittämiseksi tarvitaan vielä tukea
Julkinen latausinfrastruktuuri on lähtenyt kehittymään hyvää 
vauhtia varsinkin suurimmissa asutuskeskittymissä. 
Latausverkoston tihentymisen ja maantieteellisen laajentumisen 
turvaamiseksi on julkisen lataamisen tukea tarpeen jatkaa edelleen. 

Kehitetään kotilataamisen käytäntöjä ja sopimusperiaatteita
Sähköautojen kotilataaminen etenkin taloyhtiöissä voi muodostua 
liikenteen sähköistymisen pullonkaulaksi, mikäli yhteisen 
infrastruktuurin tasapuolista käyttöä ei huomioida hyvissä 
ajoin. Hyvien sopimusmallien ja käytäntöjen kehittämisellä ja 
levittämisellä voidaan turvata lataamisen tasapuolisuus taloyhtiöissä 
ja työpaikoilla. Varsinkin isännöitsijöiden ja kiinteistöalan 
ammattilaisten kouluttamisella voidaan parantaa sähköautoihin 
liittyvien kysymysten hallintaa taloyhtiöissä.

POLKU #6: TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION5

Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.



Nostetaan kunnianhimon tasoa porrastetusti ja ennakoitavasti
Kunnianhimon nostaminen virallista tavoitetta korkeammalle on 
mielekästä ja perusteltua. Liikenteen teknologioiden kehityksessä ja 
kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuu nyt nopeita muutoksia, jotka eivät 
ole alisteisia poliittisille strategioille. Käytännössä poliittisia toimia 
voidaan kiristää porrastetusti ja ennakoitavasti, jolloin ne tukevat 
markkinoilla tapahtuvaa kehitystä aiheuttamatta suuria häiriöitä.

Markkinaheilahduksia näköpiirissä 
Energiamurros ei ole lineaarisesti etenevä polku. Edessä on 
markkinaheilahduksia, joiden keskiössä on liikennejärjestelmää 
nykyisin liikuttava öljy, jonka maailmanmarkkinahinnat voivat 
laskea äkillisesti ja rajusti. Väliaikaiset markkinahäiriöt eivät saa 
muodostua esteeksi pidemmän aikavälin kehitykselle.

Latausinfrastruktuurin kehityksessä mahdollisuuksia ja uhkia
Sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitys tarjoaa tilaisuuksia 
liiketoiminnalle ja innovaatioille. Poliittiset tukitoimet ovat tarjonneet 
alkusykäyksen julkisen infrastruktuurin laajentumiselle, josta on 
huolehdittava jatkossakin. Yksityisen latausinfrastruktuurin kehitystä on 
tuettava paitsi sääntelyllä ja taloudellisella ohjauksella, myös kehittämällä 
tasapuolisen ja oikeudenmukaisen käytön takaavia sopimuskäytäntöjä.

Katse vuoteen 2022
Tarkastelussa on arvioitu, että sähköautojen markkinaehtoinen 
hankintahinta on samalla tasolla polttomoottoriautojen kanssa vuonna 
2022. Tämän jälkeen sähköautojen yleistyminen tapahtuu ilman 
voimakkaita hankintaan kohdistuvia politiikkatoimia. 

Suurempi murros tapahtuu liikennepalveluiden puolella
Käyttövoiman muutos on liikennejärjestelmälle akuutti 
ja konkreettinen haaste, mutta suuremmat muutokset 
tapahtuvat liikenteen palvelullistumisessa, jossa keskitytään 
omistusoikeuden käsitteen ja liikkumisen omaksuttujen 
toimintatapojen kulttuuriseen muutokseen. Tätä on tarkasteltu 
täsmällisemmin omassa polussaan (täydentävä polku #7).

POLKU #6: UUDET OIVALLUKSET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

*

*

*

*

*

Oivallukset – 5 nostoa: 
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Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.

Liikennepolitiikan kunnianhimon tasoa on edelleen nostettava 
ja keinoja tarkistettava, koska liikenteen murrokset etenevät 
ennakoituakin nopeammin.

Julkisten hankintojen periaatteet ja yritys- ja työsuhdeautojen 
verotusperiaatteet on tarkistettava, jotta edistettäisiin 
vaihtoehtoisten käyttövoimien ajoneuvojen markkinoiden 
muodostumista.

Infrastruktuurin kehittämisestä on huolehdittava sekä 
kansallisella että kunnallisella tasolla. Etenkin sähköautot, 
mutta myös kaasu- ja hybridiajoneuvot vaativat tukitoimia 
kaikilla politiikan tasoilla.

*

*

*

Implikaatiot energiapolitiikalle – 3 nostoa:

SMART ENERGY
TRANSITION



POLKU #7: TAVOITTEET JA TAUSTA
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

Liikenteen käyttövoimien muutoksen lisäksi liikennepalvelut 
ovat tärkeä megatrendi. Oikein toteutettuna liikennepalveluiden 
avulla voidaan vähentää kokonaisajosuoritetta ja ajoneuvon 
omistamisen tarvetta. Liikennepalvelut voivat olla moninaisia, 
mutta tässä tarkoitetaan palvelumalleja, joissa käyttäjä maksaa 
eri liikennevälineiden käytöstä joko kuukausisopimuksin tai 
matkaketjuittain. Eri palvelut yhdistetään digitaalisen palvelun 
avulla.

Parhaimmillaan digitaaliset liikkumispalvelut voivat lisätä 
joukkoliikenteen käyttöä, koska pääsy asemille ja pysäkeille 
helpottuu kutsuliikenteen ja kevyen liikenteen avulla. Mallilla 
voidaan myös vähentää pysäköinnin tarvetta kaupunkialueilla, 
lisätä matkustusmukavuutta ja –joustavuutta, sekä mahdollistaa 
luopuminen omasta autosta, jolloin ajoneuvokannan käytön 
tehokkuus paranee.

Suomessa näiden Mobility as a Service (MaaS) –palvelujen 
kehitystä tukevat useat paikalliset kokeilut. Ensimmäiset kaupalliset 
palveluoperaattorit ovat myös aloittaneet toimintansa. Kehitys 
on kuitenkin vielä aivan alkuvaiheessa ja liiketoimintamallit 
kehittymättömiä.

Tausta: 

Polkujen muutostavoitteet: 

Polun #7 muutostavoite (täydentävä polku): 
Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä: 
”Auton omistamiselle on vaihtoehtoja – tehdään niistä näkyviä ja monipuolisia”
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Tarvitaan sekä palveluita että kysyntää
Liikennepalveluiden markkinoilla vallitsee nykyisin ”muna vai 
kana” -ongelma. Sekä liikenteen palvelut että niiden kysyntä ovat 
puutteellisia monipuolisten palvelumarkkinoiden kehittymiseksi. 
Seuraavaksi tarvitaan loikka kokeiluista ja palveluideoista kohti 
toimivia ja monipuolisia liikennepalveluiden markkinoita. 
Polkutyöskentelyssä hahmoteltiin toimia sekä palvelukysynnän 
lisäämiseksi että monipuolisten palveluiden kehittämiseksi.

Edetään kohti katkeamattomia matkaketjuja 
Liikkumisen kokemuksen on oltava vaivatonta ja sulavaa, 
missä olennaista on palveluiden sovittaminen sulavaksi 
kokonaisuudeksi, jossa toteutuvat lähes katkeamattomat 
matkaketjut. Julkisella ohjauksella voidaan tukea palveluiden 
yhteistoimintaa ja siirtymiä eri palveluiden välillä. 
Liikennesuoritteen vähentämisen kannalta on olennaista, että 
matkaketjujen runkona toimii julkinen liikenne.

Myös maaseudulla tarvitaan liikenteen palveluita
Liikennepalveluiden kehityksessä on keskitytty voimakkaasti 
kaupunkeihin, joissa on runsaasti potentiaalisia kuluttajia. 
Tulevaisuudessa on kuitenkin tunnistettava myös maaseudun ja 
haja-asutusalueiden liikennepalveluiden tarpeet nykyistä 
paremmin. Maaseudun palvelukonseptit on käytännössä 
rakennettava uudelta pohjalta, esimerkiksi linkittämällä erillisiä 
palveluntarpeita ja siten tuomalla irralliset kuljetuspalvelut 
yhteen kokonaisuuteen, kuten Etelä-Karjalassa käynnistetyissä 
kokeiluissa. 

Robottiautojen aika
Liikenteen kokonaisvaltainen palvelullistuminen on mahdollista 
itseohjautuvien autojen, eli robottiautojen yleistymisen myötä. 
Pelkästään teknologian hinta vie pohjan laajalta 
yksityisomistajuudelta, jolloin vaihtoehtoiset omistussuhteet 
ja liikkumisen palveluluonne korostuvat. Samalla palvelut 
tulevat kaikkien saataville, koska ajoneuvot ovat helpommin 
saavutettavia mm. lapsille, vanhuksille ja liikuntarjoitteisille. 

POLKU #7: TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION8

Polun #7 muutostavoite (täydentävä polku): 
Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.



Aika liikennepalveluiden edistämiselle on hyvä
Liikenteen palveluiden edistämisestä vallitsee vahva poliittinen 
yhteisymmärrys, mutta keinot ovat toistaiseksi puutteellisia. 
Vahvemmalla poliittisella signaalilla on merkittävä rooli liikenteen 
murroksessa. 

Datan hallinnan kysymyksiin tarvitaan vastauksia
Liikennepalvelut pohjautuvat laajasti digitalisaatiolle. Erilaisten 
järjestelmien yhteensovittaminen tuo mukanaan datan hallintaan 
ja yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaativat 
huomiota. Myös avoimella datalla voi käytännössä olla keskeinen 
rooli liikenteen palveluiden kehittymisessä.

”Omistajuuden” merkityksessä tapahtuu kulttuurinen muutos 
Ajoneuvojen omistajuudessa on tapahtumassa kulttuurinen 
muutos, jota on tarpeen tukea. Yhteisomistamiseen liittyvä 
yhteisöllisyys, yksilöllisten ja mukautuvien palveluiden sekä 
omistamisen todellisten kustannusten tekeminen näkyväksi tukevat 
osaltaan kehitystä, jossa vaihtoehtoiset liikkumisen käytännöt 
saavat tilaa.

POLKU #7: UUDET OIVALLUKSET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

*

*

*

Oivallukset – 3 nostoa: 

Liikennepalveluiden toimintaympäristön kannalta keskeisen 
lainsäädännön, varsinkin uuden liikennepalvelulain, 
soveltamiseen ja evaluointiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Palvelupohjaiseen liikenteeseen siirtyminen 
on pitkä oppimisprosessi, jossa tarvitaan poliittista sekä 
taloudellista tukea.

Kaupunkisuunnittelulla ja maankäytön ohjauksella 
on tärkeä rooli sujuvien liikennepalveluiden 
olosuhteiden parantamisessa ja erilaisten palveluiden 
yhteensovittamisessa. 

*

*

Implikaatiot energiapolitiikalle – 2 nostoa:

9

Polun #7 muutostavoite (täydentävä polku): 
Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.



TYÖSKENTELYN LÄHTÖPISTE 
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION10

Irtautuminen Energia- ja ilmastostrategian tavoitteista

Energia- ja ilmastostrategiassa on asetettu Suomelle monia 
liikenteeseen liittyviä tavoitteita toteutettavaksi vuoteen 2030 mennessä. 
Polkutyöskentelyyn valittiin niistä kaksi: 250 000 sähköauton ja 
kaikkiaan 300 000 vaihtoehtoisten käyttövoimien auton tavoite, sekä 
yleinen tavoite liikennesektorin siirtymisestä itsepalvelumarkkinasta 
palvelumarkkinoille. Ajoneuvoja koskevan polkutyöskentelyn 
lähtökohtana on huomattavasti kunnianhimoisempi tavoite, 750 
000 vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävää ajoneuvoa. Energia- ja 
ilmastostrategia asettaa liikenteen palvelullistumisen tavoitteeksi 
liikennesuoritteen kasvun pysähtymisen kaupunkiseuduilla. 
Tässä työskentelyssä päädyttiin kunnianhimoisempaan 10 % 
laskutavoitteeseen koko maan liikennesuoritteessa.

Globaalien trendien perusteella sähköautot ovat merkittävin 
vähäpäästöisten autojen ryhmä. Polun arvioissa niiden osuus 
uusista autoista nousee 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja lähes 
100 %:iin tarkastelujakson loppuun mennessä. Liikenteessä on 300 
000 sähköautoa vuonna 2024 ja yli 600 000 sähköautoa vuonna 
2030. Julkisia latauspisteitä olisi käytettävissä yli 2000 kpl vuoteen 
2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen merkitsisi 
noin 1,2 miljoonan tonnin vähennystä Suomen vuosittaisiin 
hiilidioksidipäästöihin. 

Lähtökohtana pidettiin, että tässä työskentelyssä tunnistetut 
politiikkatoimet ovat keskiössä myös Energia- ja ilmastostrategian 
vähemmän kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Ajoneuvopolitiikassa kiistellään vaihtoehdoista

Ajoneuvojen päästöjen vähentämisessä uskotaan 
biopolttoaineiden olevan helpoin ja nopein ratkaisu ja sen vuoksi 
biopolttoainemarkkinoita edistetään voimakkain politiikkatoimin. 
Sähköautojen yleistymisen aikataulusta on toimijoilla vaihtelevia 
käsityksiä. Poliittinen vaikuttaminen kummankin vaihtoehdon 
puolesta – ja toista vastaan – on kiivasta.

Liikenteen palvelukonseptit ovat alkutekijöissään

Liikenteen palveluista ollaan laajasti kovin innostuneita ja 
ne lupaavatkin tervetullutta muutosta liikennejärjestelmän 
tehottomuuteen. Tällä hetkellä kehitys on kuitenkin varsin alussa 
ja tulevaisuuden suunta on epävarma. Lainsäädännöllä ollaan 
poistamassa useiden uusien palvelukonseptien esteitä, mikä voi 
vauhdittaa palveluiden yleistymistä.

Työskentelyn lähtöpiste: 



MUUTOSPOLKUJEN YLEISKUVA
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION11

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Polun #7 muutostavoite: Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.

Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet
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POLKU #6: TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

Toteutetaan pitkäjänteistä ja ennakoivaa politiikkaa
Liikenteen murrosta edistää osaltaan tasainen kansainvälisen 
päästö- ja hiukkassääntelyn kiristyminen (A3), jota voidaan 
vahvistaa Suomessa verotuksen toimilla (A4, A5), kysyntään 
vaikuttavalla ohjauksella (A6 määrittäjät) ja tarvittaessa 
tiukentuvalla päästösääntelyllä (A12). Olennaista on toteuttaa 
politiikkaa määrätietoisesti ja läpinäkyvästi, jotta verotuksen ja 
sääntelyn aikaansaama vastustus säilyy hallittavana.

Itsenäisten markkinoiden syntyminen
Ajoneuvojen markkinoilla täytyy käynnistää irtikytkentä 
fossiilisista polttoaineista, jotta liikenteen murros on 
mahdollinen. Kuluttajat ovat keskeinen toimijajoukko, 
johon voidaan vaikuttaa etenkin viestinnällisin keinoin (A1, 
A6 määrittäjät), mutta myös siirtymävaiheen sähköauton 
hankintatuella (A4 määrittäjä). Laajempien markkinoiden 
kehitykseen vaikuttavat esimerkiksiyritysten ostopäätökset ja 
julkiset hankinnat (A6 määrittäjät), joilla lisätään kierrossa 
olevien vähäpäästöisten autojen määrää ja parannetaan 
palvelujen tarjontaa (A9). Arvioiden mukaan sähköautojen 
itsenäiset markkinat on mahdollista muodostaa vuoteen 2022 
mennessä (A13), mutta ennusteet vaihtelevat huomattavasti.

Latausinfrastruktuurin kehitys
Infrastruktuurin kehityksellä voidaan tukea murrosta ja 
sen on keskiössä sähköautojen yleistymisessä. Ensinnäkin, 
julkisen latausinfrastruktuurin kehityksen tukemista on 
tarpeen jatkaa (A2), jotta sähköautosta tulee aito vaihtoehto 
liikenteessä. Toiseksi, on tarpeen tunnistaa ja ratkaista koti-, 
taloyhtiö- ja työpaikkalataamisen teknisiä ja käytäntöihin 
liittyviä kysymyksiä (A7). Käytännössä kattavat ja 
tasapuoliset latausmahdollisuudet tukevat autokannan 
nopeampaa muutosta sekä tarjoavat innovaatioiden 
ja uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksia. 
Työskentelyssä tehdyn arvion mukaan kattava sähköautojen 
latausverkko saadaan rakennettua jo vuoteen 2020 
mennessä.

* *

*
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Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.



POLKU #6: PRIORISOIDUT ASKELEET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION13

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet

Li
ik

en
ne

pa
lve

lu
t j

ul
ki

sis
sa

 h
an

ki
nn

oi
ss

a

Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Verojen ja hankinta- 
tuen kehitys

Päästösääntely 
kiristyy 

(vrt. fossiiliset)Vaihtoehtoisten käyttö- 
voimien ajoneuvojen 

kysynnän kasvu

Latausinfran kehitys

Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.



A3-
A5

VEROVÄLINEIDEN JA HANKINTATUEN KEHITYS
Ajoneuvoihin ja ajosuoritteeseen kohdistuvat verotustoimet ovat kustannustehokkain keino vaikuttaa ajoneuvokantaan ja liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöihin. Verotuksen kohdistaminen ajosuoritteeseen on tehokas pitkän aikavälin tavoite, mutta siihen liittyy voimakasta 
kulttuurista vastarintaa tarvittavien seurantatoimien vuoksi. Välittömämpänä toimena voidaan ajoneuvoverotuksen päästökomponenttia 
kiristää nykyisestään ja siten parantaa vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen kilpailuasemaa. Myös siirtymävaiheen hankintatuki 
on yksi käyttökelpoinen, vaikkakin kallis toimenpide. Olennaista on, että muutokset sääntelyssä tehdään läpinäkyvästi ja ennakoitavasti, 
jolloin niin kuluttajat kuin markkinat ehtivät varautua niihin.

Askel

POLKU #6 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Askeleeseen aiheuttaa 
epävarmuutta kansainvälinen 
sääntely-ympäristö – erityisesti 
EU-tasolla tehtävät linjaukset 
autojen kasvihuonekaasujen 
ja pienhiukkaspäästöjen 
rajoittamisesta. Ne vaikuttavat 
keskeisesti kotimaisen politiikan 
liikkumavaraan. On 
tärkeää vaikuttaa politiikan 
ennakoitavuuteen ja 
kunnianhimoon, mutta myös 
varautua epäjatkuvuuksiin.



A6 VAIHTOEHTOISTEN KÄYTTÖVOIMIEN AUTOJEN KYSYNNÄN KASVU
Ensimmäinen kysyntäaalto on tärkeässä asemassa vaihtoehtoisten käyttövoimien autojen markkinoiden kypsymisessä, oheispalveluiden 
kehittymisessä ja myös jälleenmyyntimarkkinoiden kasvussa. Uusiin teknologioihin liittyy kuitenkin epäluuloa ja epävarmuutta, joiden 
taustalla on etenkin tiedon ja kokemusten puutetta. Parantamalla sekä käyttöolosuhteita että kuluttajien tietotasoa, voidaan vaikuttaa myös 
asenteisiin. Kasvavan kysynnän myötä päästään nopeammalle oppimiskäyrälle uuden teknologian hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä 
tuotteistamisessa.

Askel

POLKU #6 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Julkisilla ajoneuvohankinnoilla, 
yritysten ajoneuvohankinnoilla 
ja työsuhdeautojen valinnalla 
on merkittävä asema uuteen 
teknologiaan liittyvän kysynnän 
ja kierrossa olevien autojen 
määrän kasvattajina. Tähän 
voidaan vaikuttaa suoraan 
poliittisella ohjauksella.



A7 LATAUSINFRASTRUKTUURI JA LATAAMISEN KÄYTÄNNÖT
Autoilun kulttuuriseen murrokseen liittyy yhteisöllisiä ulottuvuuksia, jotka konkretisoituvat sähköautojen latausinfrastruktuurin ja -käytäntöjen 
kehityksessä. Erityisesti on varmistettava, että kotilataamiseen liittyvät sopimusmallit takaavat infrastruktuurin tasapuolisen käytön, jotta 
kyseessä ei ole ”harvojen etuoikeus”. Tässä isännöitsijöiden ja ammattimaisten kiinteistönhuoltajien osaaminen ja oikea toiminta on tärkeää. 
Samalla avautuu liiketoimintamahdollisuuksia uusille palveluntarjoajille ja teknologiantoimittajille, jotka pystyvät hyödyntämään kasvavan, 
mutta melko pirstaleisen toimintaympäristön.

Askel

POLKU #6 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Kaksisuuntaiset sähköautojen 
latausjärjestelmät mahdollistavat 
autojen akkuvaraston käytön 
sähköverkkojen kysyntäjouston 
osana tulevaisuudessa. 



A12 PÄÄSTÖSÄÄNTELYN KIRISTÄMINEN
Päästösääntely on keskeinen osa liikenteen murrosta kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, edistämällä fossiilisten polttoaineiden 
poistumista markkinoilta voidaan avata markkinoilla tilaa muille liikenteen käyttövoimille. Toiseksi, murros voi johtaa fossiilisten 
polttoaineiden hinnan laskuun, joka on jo havaittavissa kivihiilen kohdalla. Tarvitaan politiikkaa, joka takaa päästövähennysten 
jatkuvuuden ja pitää markkinaheilahteluista huolimatta polttomoottoriajoneuvojen käytön kustannukset korkeina.

Askel

POLKU #6 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Polkutarkastelun lähtökohtana 
on ollut, että ajoneuvojen 
markkinat ja kuluttaja-asenteet 
muuttuvat nopeasti. Mikäli 
markkinaehtoiset toimet eivät 
vaikuta odotetusti, korostuu 
päästösääntelyn merkitys 
entisestään. 



POLKU #7: TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

Uusien kokeilujen, pilottien ja liiketoimintamallien 
tukeminen

Liikennepalveluiden kehitykseen liittyy runsaasti kokeiluja, 
joilla kerätään tietoa erilaisten palveluiden toteuttamisesta, 
kehitetään uusia palvelualustoja ja tehdään palveluita tutuksi 
kuluttajille. Polkutarkastelussa on tunnistettu kokeiluiden 
merkitys tiedon hallinnan (A1 määrittäjä), rahoituksen 
(A2 määrittäjä), yksilöllisten palveluiden (A2, määrittäjät), 
liikkumismuotojen yhteensovittamisen (A4 määrittäjä) ja 
kuljetuspalveluiden (A7 määrittäjä) yhteydessä. Kokeiluilla ja 
niiden näkyväksi tekemisellä on keskeinen asema laajemman 
kulttuurisen muutoksen edistämisessä, mutta se edellyttää 
myös monipuolisia ja toimivia markkinoita.

Palveluiden infrastruktuurin kehitys

Liikenteen palvelut on syytä huomioida myös liikenteen 
infrastruktuurin kehityksessä. Rahoitus ja maankäytön 
ohjaus ovat keskeisessä asemassa erilaisten kulkumuotojen 
yhteensovittamisessa (A4). Liikennepalveluiden kehityksen 
päämääränä on saumattoman, auton omistamiseen vertautuvan 
palvelukokemuksen tarjoaminen (A7). Viimeistään 
itseohjautuvat autot merkitsevät liikenteen ympäristön laaja-
alaista muutosta (A10).

* *
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Polun #7 muutostavoite:  
Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.



POLKU #7: PRIORISOIDUT ASKELEET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION19

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Liikennepalveluiden kysynnän kasvun hitaus ja epävarmuus

Vähentävätkö palvelut liikenteen kokonaissuoritetta?

Hallinnolliset kysymykset

Disruptiivinen politiikka

Markkinakehitys

Politiikkatoimet
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Politiikkatoimet

Liikennepalveluiden vaikutukset

Kysyntä, edellytykset, palvelut

Kypsät markkinat

Arviointi

Tavoite

Robotiikka

muu t osaske l

A7

“Lupa ladata”
Sopimusmallien kehittäminen 

sähköautojen lataamiseen 
taloyhtiöissä ja työpaikalla

muu t osaske l

A4

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden toimint-
aympäristön kehitys

Kaupungit

muu t osaske l

A5

Liikenteen maaseutupalvelut
“Maaseutu-uber” -toimijoiden 

syntyminen ja tukeminen

2020 ->

LVM, eduskunta

muu t osaske l

A2

“Havahtuminen”
Muutokset ihmisten liikkumis-

tottumuksissa ja auton 
omistuksessa

muu t osaske l

A3

Palvelun kustannukset
Oman auton kustannus 

palveluita suurempi (täytyy 
tehdä näkyväksi)

muu t osaske l

A9

Tukimarkkinat
Omillaan toimivat huolto- ja 
jälleenmyyntimarkkinat mm. 

sähköautoille

muu t osaske l

A4

Ajoneuvoverotuksen 
päästöperusteisuuden 

kiristäminen

2018

Hallitus

muu t osaske l

A3

Sääntely-ympäristö
Ennakoitava ja tasainen 

kansainvälisen päästösääntelyn 
kiristyminen

2017-2020

EU

muu t osaske l

A6

Kysyntä
Vaihtoehtoisten käyttövoimien 
ajoneuvojen kysyntä kasvuun

2018-2019

muu t osaske l

A5

Kaasuautojen verotus
Alennetun verotuskannan 
käyttöönotto kaasuautojen 
yleistymisen tukemiseksi

2018

VM

muu t osaske l

A8

Maahantuontikiintiöt
Vaihtoehtoisen käyttövoiman 

autojen maahantuontikiin-
tiöiden kasvattaminen

Autokauppa

säänte l y

Rakennusmääräykset
Lataamisjärjestelmät raken-
nusmääräyksiin ja energiate-

hokkuuslaskelmiin

EU, YM

säänte l y

Liikenteen rajoitukset
Päästöpohjaiset tietullit tai 
ruuhkamaksut kaupunkien 

hiukkaspäästöjen kontrollissa

Kaupungit

säänte l y

Vero-ohjaus
Vahva ja reagoiva verotus 

kumoaa fossiilisten 
polttoaineiden halpenemisen

energian
tu o t an t o

Biopolttoanieet
Biopolttoaineiden tuotanto 

kasvaa poliittisella tuella: vaatii 
ohjausta

Tekno l ogi a

“Teknologia-smart”
Liikennepalveluita edistävien 
teknolgiaratkaisujen tukemin-

en

set

Start-up-yrityk-

Tekno l ogi a

“Parkkipaikkabusiness”
Latausinfrastruktuuriin ja 

prosumerteknologiaan liittyvät 
liiketoimintamallit

Tekno l ogi a

“Persoonallistaminen”
Liikenteen palveluiden 

personointi mm. kortilla, joka 
“muistaa” säädöt ja asetukset

Yritykset

muu t osaske l

A7

Liikennepalvelut
Liikenteen palveluiden 
tarjonta kasvaa selvästi 

vuoteen 2017 verrattuna.

2020 muu t osaske l

A8

Ympäristövaikutukset
Arvioidaan palvelukonseptien 

& teknologioiden hiilidiok-
sidipäästöt

2020-

YM

muu t osaske l

A9

Käyttöaste
Henkilöautojen käyttöaste 

nousee 1 %/vuosi
Vuoteen 2030 10 % parannus

Käyttäjät

muu t osaske l

A14

Autovero 0-100 %
Ajoneuvojen verotuksessa 

voimakas progressio päästöjen 
mukaan

Vuosi

Toimijat

muu t osaske l

A10

Itseohjautuvat autot
Teknologiakehitys tukee 
liikenteen robotisaatiota

2025 jälkeen
muu t osaske l

A6

Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinnin ohjaaminen 

yhteiskäyttöautoille (taloy-
htiöpysäköinti >100€)

Liike t oimin t a

Kuljetuspalvelut
“Palvelupaketit” kokoamaan 
liikenteen palveluita (päivit-

täistavarat, jne.)

Liike t oimin t a

Kiertotalous
Riittävät palvelut huoltoon ja 

jälleenmyyntiin

Liike t oimin t a

Latauspisteoperaattorit
Liiketoimintapotentiaalin 
käyttöönotto ja kehityksen 

nopeutuminen

Liike t oimin t a

Operaattoripalvelut
Personoitujen operaattorien 
syntyminen ja monipuolis-

tuminen

2017 ->

Yritykset, kunnat

Liike t oimin t a

“Erottautuminen”
Lisäpalvelut tuottamaan 

erottautumista (digitaaliset 
palvelut, gadgedit, pinssit...)

Yritykset

Liike t oimin t a

“Taloyhtiöbusiness”
Sähköautolataus palveluliike-

toimintana taloyhtiöille

Liike t oimin t a

Autokaupan käytännöt
Osaavatko autokaupan toimijat 

reagoida murrokseen ja 
hyödyntää mahdollisuutta?

Liike t oimin t a

Öljybisneksen paluu
Maailmanmarkkinoilla öljy 
todennäköisesti halpenee ja 

tuo uusia öljytuotteita

l oppu k ä yt t ö

Laajat hyötyargumentit
Keskustelun käyminen mm. 
hiukkaspäästöjen terveysvai-

kutuksista.

2018-

l oppu k ä yt t ö

Kuluttajien asenteet
“Seuraava autoni voisi olla 

sähköinen, mutta...”; parempaa 
tietoa kuluttajille 

2018-

Autolehdet, etc.

l oppu k ä yt t ö

Isännöitsijöiden tietotaso
Koulutukset taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja ammatti-

maisille talohuoltotoimijoille

Kiinteistöliitto,YM

l oppu k ä yt t ö

“Saumattomat siirtymät”
Liikeenmuotojen synkronointi 

ja “last mile” -ratkaisujen 
kehitys

2020

Liikennöitsijät

l oppu k ä yt t ö

Omistaminen
Yksityisessä omistuksessa 

olevien autojen 
kokonaismäärä vähenee.

Vuosi

Toimijat

Pi lo tti

“Yhteenpunonta”
Julkisen liikenteen, yksityisten 

palveluiden ja sähköautojen 
yhteensovittaminen

Pi lo tti

Kokeilujen rahoittamisen 
“piggybag”

Liikennepalveluiden kokeilu-
ille joustava rahoitusmalli

Business Finland

Pi lo tti

Palvelupilotit
Itseohjautuvat autot palvelun-

tarjonnassa
(kokeiluohjelma)

2020-2030

Pi lo tti

“Sähköautotaloyhtiö”
Kokeilu, jossa sähköautoinfra-

struktuuria tarkastellaan 
bränditekijänä

2017 ->

Taloyhtiöt

Pi lo tti

Latausinfrastruktuuri
Aluekehitysrahastojen 

(+TEN-T) käyttö liiketoimint-
aympäristön kehityksessä

2017 ->

Maakuntien liitot

muu

Julkiset hankinnat
Ajoneuvojen julkisten 

hankintojen kohdistaminen 
vähäpäästöisiin autoihin

2018 ->

Kunnat, LVM

muu

Yritysten ostopäätökset
Autohankintojen kohdentami-
nen vaihtoehtoisiin käyttövo-

imiin

2018 ->

muu

“Omistajuuden murros”
Omistamisen kokemus 
kulttuurisena esteenä, 

yhteisöllisyys vaihtoehtona

2018 ->

Kaupungit

muu

“Poistaminen”
Luovat keinot vanhojen 

autojen poistolle (”romutu-
stuki” ongelmallinen)

muu

Liikennemuotojen kytkentä
Maankäytön suunnittelun ja 

liikennepalveluiden integrointi

Kunnat

muu

Yhteistyö
Yhteiskäyttöautot ja kimppa-
kyydit autoilun valtavirtaan

inve s t ointi

“Liikennesolmut”
Rahoitusmallit asemien ja 

kauppakeskusten palveluto-
iminnalle

2018 ->

Kaupungit, valtio

2020 20252017 2030

750 000 vaihtoehtoisten käyttövoim
ien autoa vuonna 2030 (600 000 sähköautoa)

Liikennesuoritteen
pieneminen:
Liikennepalvelut
auttavat liikenteen
kokonaissuoritteen
pienemisessä 10 %
vuoteen 2030.

f a k t a

3000 sähköautoa

Yli 3000 sähköautoa 
rekisterissä vuoden 2016 
lopussa (noin 0,1 % 
autokannasta)

f a k t a

2000 uutta sähköautoa 
vuodessa

Sähköautoja 1,5 % vuosittais-
ten autojen rekisteröinnistä 
(2000 autoa/vuosi)

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Automallien tarjonta

Vuosina 2018-2019 runsaasti 
uusia ja monipuolisempia 
sähköautomalleja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään.

f a k t a

Yli 2000 julkista latauspis-
tettä

Yli 2000: julkisen latauspis-
teen sähköautojen 
latausverkosto (ml. lähes 
kaikki huoltoasemat ja isot 
kauppakeskukset)

f a k t a

1100 julkista latauspistettä

1100:n julkisen latauspisteen 
verkosto (ml. yli 50 % 
huoltoasemista)

f a k t a

Sähköauton
kokonaiskustannus

Yhteenlasketut sähköauton 
hankinta- ja käyttökulut ovat 
halvemmat kuin polttomoot-
toriauton vuonna 2022 (mm. 
Bloomberg)).

f a k t a

300000 sähköautoa

Rekisterissä 300000 
sähköautoa (yli 20 % 
autokannasta)

f a k t a

20 % uusista autoista

20 % uusista autoista on 
sähköautoja (2020).

f a k t a

50 % uusista autoista

50 % uusista autoista on 
sähköautoja 2(025).

Yhteensä noin 60 000 autoa 
vuodessa

f a k t a

Liikenne suoritteen kasvun 
pysähtyminen

Liikenteen kokonaissuoritteen 
kasvu pystähtyy ja kääntyy 
laskuun vuoden 2025 jälkeen.

f a k t a

100 % uusista autoista

Vuosittaisista autojen 
rekisteröinneistä yli 90 % on 
sähköautoja vuonna 2030 
(>110000 autoa/vuosi).

f a k t a

300 julkista latauspistettä

300:n julkisen latauspisteen 
verkosto

Pi lo tti

Sähköajoneuvojen
energiainvestointituki

Yrityksille suunnattu tuki 
sähköautojen hankintaa

2011-2015
TEM & eri yrityksiä

Pi lo tti

Sähköautojen kuntahankinnat

Sähköautojen, sähköpakettiauton, 
latauspisteiden ja sähköisen 
varausjärjestelmän hankinta 
kuntaan

2014
Iin kunta

Pi lo tti

Sähköbussit joukkoliikenteessä

Sähköbussien käyttöönotto 
joukkoliikenteessä

2013 ->
HSL, Turun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, jne.

Pi lo tti

Sähköautot kysyntäjouston osana

Sähköautojen toiminta 
rakennusten ja yhteisöjen 
kysyntäjouston osana

2013 ->
Mm. Smart Kalasatama, 
Talo 2020

Pi lo tti

Liikennelabra

Tavoitteena on tehdä Suomesta 
digitaalisten ja innovatiivisten 
liikenteen ja logistiikan 
palveluiden koekenttä

2014 ->

Pi lo tti

Yritysten sähköautoleasing

Sähköautoleasing yrityksille, esim. 
OP:n kulkupalvelu ja Secto 
Automotive

2017 ->
Yritykset, operaattorit

Pi lo tti

MaaS-kokeilut

Palvelukonsepti ja 
mobiiliaplikaatio, jossa osallisina 
ovat kaupungit, liikenneoperaat-
torit ja palveluntarjoajat

2016 ->
MaaS Finland (Maas 
Global)

Pi lo tti

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät liikenteen 
yhteiskäytön pilotteina

2017 ->
Kaupungit

säänte l y

Hallinnolliset esteet
Veroansojen purkaminen ja 

ongelmallisten vakuutuskysy-
mysten ratkaisu

2018

LVM, VM, YM

säänte l y

Työsuhdeautot
Verotusohjauksen säätäminen 

suosimaan vähäpäästöisiä 
autoja

2018

LVM

säänte l y

Co2-päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen 

raja-arvojen sopiminen 
vuoteen 2030.

2018

EU

säänte l y

Hiukkaspäästöt
Ajoneuvojen partikkelipäästö-

jen ja nox-päästöjen rajojen 
kiristäminen

2018

EU

säänte l y

Hankintatuki
Siirtymäajan apukeinona 
voidaan ottaa käyttöön 

sähköauton hankintatuki

2018-2022

LVM

säänte l y

Datan hallinta
Avoimen datan 

MaaS-käyttöön liittyvät 
käyttöoikeuskysymykset

2017 ->

LVM

säänte l y

Omistuksen verotus
Omistusautojen verotkusen ja 

maksujen nousu

2018

VM, LVM

säänte l y

MRL ja rakennusmääräykset
Pysäköintipaikkoihin liittyvä 

sääntely tukemaan 
yhteiskäyttöä.

2020 ->

YM, kaupungit

Poliittinen epävarmuus keinojen käyttöön ottamisessa

Sosio-kulttuurinen epävarmuus: uuden teknologian hyväksyttävyys

Markkinoiden kehityksen epävarmuus - ohjauskeinojen ennakoitavuus ja jatkuvuus?

Markkinoiden kehitys

muu t osaske l

A10

Tuotannon muutos
Ajoneuvoteknologian 

tuotantoketjut siirtyvät pois 
nestemäisistä polttoaineista

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A12

Päästösääntelyn kiristäminen
Poliittinen varautuminen 

markkinaheilahteluun, jonka 
halpeneva öljy aiheuttaa

Hallitus

muu t osaske l

A13

Sähköautomarkkinat
Sähköautoille muodostuu 

itsenäinen, omillaan toimiva ja 
kannattava markkina

2020-2022

muu t osaske l

A11

Kysyntäjousto
Sähköautojen akkuvaraston 

hyödyntäminen kysyntäjous-
ton kapasiteettina

2020-2025

TEM, sähköy-

Tekno l ogi a

Tuotantolinjat
Tuotantolinjoja on rajallinen 

määrä ja niitä muovataan 
kysynnän muutosten pohjalta

Tekno l ogi a

Akkuteknologia
Kehitys nopeaa tuotan-

tokustannuksissa ja toimint-
asäteessä: hyöty hintaan

Tekno l ogi a

Robottiautot
Itseohjautuviin autoihin 

liittyvien teknologioiden ja 
palveluiden yleistyminen

2020-

Autonvalmistajat

muu t osaske l

A1

Autonmyyjien koulutus
Parannetaan tietämystä 

vaihtoehtoisista liikenteen 
teknologioista

2017-

muu t osaske l

A2

Latausinfrastruktuuri
Jatketaan tukea julkisen 
latausinfrastruktuurin 

rakentamiselle

2018 ->

LVM, VM

muu t osaske l

A1

Liikennepalvelulaki
Laki liikennepalveluista 

soveltaminen käytäntöön ja 
vaikutusten arviointi

2017 ->

LVM, YM, 

Pi lo tti

Avoin data
Avoimen datan hyödyntämin-

en liiketoiminnassa

2018 ->

Business Finland

Täydentävä polku: Liikenteen palvelut

Teknologian kehitykseen liittyvät epävarmuudet

Muutos 
liikkumisen 
kulttuurissa

Liikennepalveluiden 
edellytykset

Liikennepalveluiden 
kysynnän ja tarjonnan 

vahvistuminen

Polun #7 muutostavoite:  
Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.



A2 ”Havahtuminen”
Liikenteen palvelullistuminen lähtee liikkeelle yhtäältä muutoksista kansalaisten arvoissa ja asenteissa koskien auton omistamista ja toisaalta 
palvelujen käytettävyyden paranemisesta. Vaikka merkkejä auton omistamisen merkityksen vähenemisestä on etenkin kaupungeissa, tarvitaan 
suuria muutoksia ennen kuin autosta luopuminen on laajasti mahdollista. Uusien palvelujen pitää kyetä tarjoamaan omaa autoa vastaava 
palvelutaso. On siis edistettävä sekä kulttuurista muutosta että palvelukonsepteja. Näillä edellytyksillä kuluttaja voi ”havahtua” huomaamaan, 
että liikennepalvelut ovat kokeilemisen arvoinen vaihtoehto omalle autolle.

Askel

POLKU #7 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Suurin epävarmuus tässä 
askeleessa liittyy kuluttajien 
käyttäytymisen muutokseen. Jos 
kysyntää ei synny, voivat 
orastavat palvelut hiipua. 
Muutoksen tukemiseksi voidaan 
esimerkiksi lisätä julkisesti 
rahoitettujen kuljetusten 
kytkemistä digitaalisten 
liikkumispalvelujen kokeiluihin.



A4 Liikennepalvelujen edellytykset
Toimintaympäristön kehittäminen matkaketjujen saumattomuuden varmistamiseksi on välttämätöntä. Se edellyttää toimijoiden puolelta 
yhteistyöhalua tiedonvaihtoon, teknisten rajapintojen yhdistämiseen ja syntyvän lisäarvon oikeudenmukaiseen jakamiseen. Lisäksi tarvitaan 
maankäytön ohjausta ja sopivia rahoitusmalleja liikenteen solmukohtien palvelujen varmistamiseen. Näitä ovat erityisesti ne alueet, joilla 
siirrytään julkisesta runkoliikenteestä kutsupalvelujen käyttöön.

Askel

POLKU #7 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Liikennepalvelujen esteitä 
on poistumassa 
liikennepalveluja koskevan 
lainsäädännön myötä, mutta 
sääntely-ympäristöä 
on syytä tarkkailla 
jatkossakin. Palvelujen 
kysyntään vaikuttavat myös 
yksityisautoilua koskevat 
säännökset, jotka vaikuttavat 
auton omistamisen, auton 
käytön ja pysäköinnin 
kustannuksiin. 



A7 Liikennepalvelujen kysynnän ja tarjonnan vahvistuminen
Ensimmäisen käynnistymis- ja kokeiluvaiheen jälkeen on tärkeää edistää liikennepalvelujen 
markkinoiden vahvistumista. Tämä edellyttää palvelujen monipuolistumista palvelemaan 
erilaisia asiakasryhmiä niin kaupungeissa kuin harvaan asutuilla alueilla. Henkilöliikenteen 
lisäksi erilaiset tavaraliikenteen ratkaisut tuovat kysyntää liikennepalveluille.

Askel

POLKU #7 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Liikenteen palvelullistuminen nähdään 
ympäristövaikutuksiltaan myönteisenä, 
koska auton puuttuminen omalta pihalta 
vähentää satunnaista autoilua. Sen 
sijaan auton käyttöasteen kasvaminen ei 
välttämättä vähennä ajosuoritetta, 
vaikka autojen kokonaismäärä vähenee. 
Olennaista liikkumisen palvelullistumisen 
ympäristövaikutusten kannalta on 
varmistaa, että joukkoliikenne säilyy 
liikenteen runkona.



POLKU #6: YLEISET EPÄVARMUUDET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

Ehditäänkö muutokseen sopeutua?

Liikenteen murrokseen vaikuttavat keskeisesti 
autonvalmistajien toimet ja kuluttajien käyttäytyminen. 
Jos muutos tapahtuu hyvin nopeasti, voi kehittyä tilanne, 
jossa julkinen ja yksityinen infrastruktuuri eivät pysty 
vastaamaan esimerkiksi huomattavasti nykyistä suurempaan 
sähköautokantaan.

Riittääkö sähkö ja kestävätkö verkot? 

Sähköautojen yleistymiseen liitetään huoli sähkön 
riittävyydestä ja sähköverkkojen kyvystä vastata kysyntään. 
Kaikkien Suomen ajoneuvojen sähköistäminen merkitsisi 
nykyisellä teknologialla noin 10,5 terawattitunnin 
sähköenergian lisätarvetta (noin 12 % Suomen 
sähkönkulutuksesta). Muutos ei kuitenkaan koske koko 
autokantaa eikä tapahdu välittömästi, joten arvioimme, 
että sähkön kysynnän kasvuun voidaan vastata 
energiantuotannossa. Lisäksi kasvavan sähköautokannan 
akkuja voidaan hyödyntää kulutusta tasaavina varastoina. 
Kantaverkon on osoitettu pystyvän vastaamaan jopa koko 
nykyisen autokannan sähköistymiseen, mutta sähköistymisen 
vaikutuksia on syytä tarkastella myös paikallisissa verkoissa.

Riittävätkö raskasmetallit? 

Esimerkiksi Tesla-sähköauton akku tarvitsee noin 10 kiloa 
litiumia ja 5 kiloa kobolttia, mikä on johtanut huoleen 
näiden metallien globaalista riittävyydestä ja saatavuudesta. 
Viimeisimmät arviot akkujen tehokkuuden ja kierrätettävyyden 
kehityksestä sekä teknologisista vaihtoehdoista osoittavat, 
ettei luonnonvarojen riittävyydestä muodostu välitöntä 
puollonkaulaa. Resurssien riittävyys on kuitenkin suoraan 
sidoksissa ajoneuvojen kokonaismäärään, joka ei voi kasvaa 
rajattomasti.

*

*

*
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Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) määrän lisääminen 750 000:een 2030 mennessä.



POLKU #7: YLEISET EPÄVARMUUDET
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION

Miten palvelut toteutetaan? 

Liikennepalveluiden kehittyminen on vielä alussa ja ne 
voivat toteutua monella eri tavalla – joko valtaosaltaan 
henkilöautoilla tai merkittävästi julkista liikennettä 
hyödyntäen. On arvioitu, että liikenteen palvelut voivat 
tulevaisuudessa rakentua kokonaan automaattiautojen ja 
muiden henkilöautojen varaan. Tällöin liikennesuorite ei 
laske, vaikka ajoneuvojen kokonaismäärä pienenisi.

Voiko suomalainen luopua autosta? 

Suomalaiset ovat ”autokansaa”, mikä määrittää myös 
keskusteluja liikenteen murroksesta. Omistusauto on keskiössä 
paitsi liikkumisen käytäntöjen, myös yksilöiden statuksen 
ja identiteetin määrittelyssä. Polkutarkastelun lähtökohtana 
on, että kokeilut, pilotit ja uudet palvelumallit sekä niihin 
liittyvä tiedottaminen tekevät vaihtoehtoja tutuiksi vaikuttaen 
siten omistamisen ja liikkumisen kulttuureihin. Varsinkin 
siirtyminen itseohjautuvaan liikenteeseen edellyttää merkittäviä 
muutoksia.

* *
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Polun #7 muutostavoite:  
Liikennepalvelut auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.



REFLEKTOINTI
POLUT #6 & #7 : VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

SMART ENERGY
TRANSITION25

Uudet kysymykset ja tutkimus:

Kenen murros? Polkutarkastelussa on keskitytty pääasiassa 
julkisiin toimiin ja urbaaniin ympäristöön. Liikenteen murros 
koskee kuitenkin samanaikaisesti kaikkia eri ympäristöjä ja 
toimijaryhmiä, jotka ansaitsevat osakseen jatkotarkasteluja.

Miten lataamisen ratkaisut kehittyvät? Sähköautojen 
yleistyessä on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota lataamisen 
teknologioiden, innovaatioiden ja käytäntöjen kehitykseen – ja 
jatkuvaan oppimiseen.

Miten markkinaheilahduksiin varaudutaan? Irtautuminen 
fossiilisista polttoaineista ei tule seuraamaan selkeää tiekarttaa, 
vaan edessä on runsaasti poliittisia ja taloudellisia turbulensseja. 
Niihin voi kuitenkin varautua huolellisilla poliittisilla ja 
taloustieteellisillä analyyseilla sekä oppien joustavalla 
soveltamisella poliittisessa ohjauksessa.

Ymmärrys kulttuurisista murroksista. Varsinkin 
liikenteen palveluiden yleistymiseen, mutta myös liikenteen 
käyttövoimien murrokseen liittyy runsaasti monisyisiä 
kulttuurisia kysymyksiä. On tärkeää kiinnittää jatkuvaa 
huomiota liikkumisen sosiaalisiin, kulttuurisiin ja psykologisiin 
ulottuvuuksiin.

Reflektointi polkutyöskentelystä; uudet kysymykset ja tutkimus: 

Reflektio polkutyöskentelystä: Vähähiilinen liikenne (polut #6 & #7) 
Lähestyimme polkutyöskentelyssä kahta toisiinsa kytkeytyvää, mutta 
erillistä muutostavoitetta, eli siirtymistä fossiilisten polttoaineiden 
jälkeiseen aikaan ja liikenteen kokonaissuoritteen pienenemistä. 
Tarkastelimme muutostavoitteita erillisinä prosesseina, mutta käytännössä 
ne ovat osa laajempaa liikkumisen murrosta. 

Polkutyöskentelyn avulla tunnistimme konkreettisten muutosehdotusten 
lisäksi monia liikennejärjestelmän yleisiä piirteitä. Ensinnäkin, 
liikenteen muutos heijastuu kaikkiin politiikan tasoihin kansainvälisestä 
päästösääntelystä ja hiukkasrajoituksista kuluttajatason viestintään. 
Niinpä on etsittävä keinoja muutoksen viestimiseksi tasoilta toisille. 
Toiseksi, liikenteen palveluiden yleistyminen ja käyttövoimien muutos 
ovat kulttuurisia muutoksia vähintään yhtä merkittävästi kuin teknologisia 
siirtymiä. Murrokseen vaikuttavien toimijoiden joukko on siten hyvin 
laaja. Kolmanneksi, molempiin polkuihin liittyy runsaasti kokeiluja, 
pilotteja ja uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksia, mikä kertoo sekä 
suuresta tiedontarpeesta että taloudellisista mahdollisuuksista.

Käytimme työskentelyssä paljon enemmän aikaa vaihtoehtoisia 
käyttövoimia hyödyntävien autojen edistämisen kuin liikennepalvelujen 
syntymisen tarkasteluun. Sen seurauksena palveluita koskevat 
johtopäätökset ovat yleisempiä kuin ajoneuvoja koskevat. Lisäksi varsinkin 
liikenteen palveluiden osalta epävarmuuksien tarkastelu jäi puutteelliseksi. 
Samoin polkujen ja niiden yksittäisten muutostoimien välisten 
suhteiden tarkastelu olisi voinut tuottaa huomioita, jotka syventäisivät 
kokonaiskuvaa. Siihen ei kuitenkaan käytettävissä olevan ajan puitteissa 
ollut mahdollisuutta.

*

*

*

*



POLKU #6: VÄLITTÖMÄT MUUTOSTOIMET
POLUT #6 JA #7: VÄHÄHIILINEN LIIKENNE
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Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien 
autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) 
määrän lisääminen 750 000:een 2030 
mennessä.



POLKU #7: VÄLITTÖMÄT MUUTOSTOIMET
POLUT #6 JA #7: VÄHÄHIILINEN LIIKENNE
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Polun #7 muutostavoite: Liikennepalvelut 
auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta 
vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.



POLKU #6: LISTA MUUTOSASKELISTA
POLUT #6 JA #7: VÄHÄHIILINEN LIIKENNE

Polun #6 muutostavoite:  
Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien 
autojen (sähköautot, kaasuautot, ym.) 
määrän lisääminen 750 000:een 2030 
mennessä.



POLKU #7: LISTA MUUTOSASKELISTA
POLUT #6 JA #7: VÄHÄHIILINEN LIIKENNE
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Polun #7 muutostavoite: Liikennepalvelut 
auttavat vähentämään kokonaisajosuoritetta 
vähintään 10 % vuoteen 2030 mennessä.


