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Sisältö

• Selvityksen tausta, rajaukset ja toteutus
• Skenaarioiden esittely ja keskeiset oletukset
• Keskeiset tulokset
• Skenaarioiden väliset erot

• Vaikutukset autoilijoille, yrityksille, vaihtotaseeseen, julkiseen talouteen, työllisyyteen, 
energiankulutukseen ja päästöihin

• Herkkyystarkastelut
• Yhteenveto 
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1. Tulokset rajattuna vain sähkökäyttöisiin linja-autoihin
2. Gaian aluetalouslaskentamallin esittely
3. Käytetyt lähtötiedot ja oletukset
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Selvityksen tausta, rajaukset ja toteutus

• Tässä selvityksessä on tarkasteltu sähköautojen lisääntymistä Suomessa 
• Tarkasteltu nykytilannetta sekä vuosia 2020 ja 2030
• Nostettu esiin vaihtoehtoisten skenaarioiden taloudelliset vaikutukset ja päästövaikutukset 
• Kaikki vaikutukset on esitetty vuotuisina vaikutuksina, ts. jaettuna tarkasteltavien autojen ja laturien 

teknistaloudelliselle pitoajalle 
• Skenaariot tuleville vuosille on laadittu Teknologiateollisuus ry:n Sähköisen liikenteen toimialaryhmässä hyödyntäen 

mm. liikenne- ja viestintäministeriön ja VTT:n arvioita

• Selvityksessä on tarkasteltu:
• Henkilöautoja ja lähiliikenteen linja-autoja* 
• Täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä (plug-in)**
• Henkilöautojen kotilatausta ja julkista latausta (normaali lataus ja teholataus***) sekä linja-autojen varikkolatausta

• Tarkastelun lähtökohtana on, että jokainen sähköautohankinta korvaa yhden polttomoottoriauton 
hankinnan (bensiini tai diesel)

• Selvityksessä ei ole otettu kantaa autokannan ja polttoaineiden muuhun kehitykseen (autokannan määrä, 
energiatehokkuus, biopolttoaineet, muut teknologiat kuten kaasu- tai vetyautot ym.)

• Lähtötietoina on käytetty julkisia lähteitä sekä toimialalta saatuja asiantuntija-arvioita
• Laskelmiin liittyvät lähtötiedot ja -oletukset sekä laskentaperiaatteet on dokumentoitu tämän raportin liitteenä

• Selvityksen tilaajana on Teknologiateollisuus ry

*) Hyötyajoneuvot, ajoneuvokomponentit, ohjelmistot ja palvelut sekä uudet potentiaaliset liiketoimintamallit on rajattu selvityksen ulkopuolelle.
**) Termeillä sähköauto, sähkökäyttöinen auto ja sähköinen liikenne viitataan tässä raportissa näihin molempiin ajoneuvotyyppeihin.
***) Teholatausta on tarkasteltu vain täyssähköautoille.
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Skenaariot sähköisen liikenteen kasvulle* 
Skenaario SEURAAJA

Maltillinen kasvuskenaario, Suomi maltillinen autokannan 
edistäjä ja globaalin liikenteen murroksen seuraaja

• Liikenne- ja energiapolitiikka ei ole määrätietoista kannustaakseen 
yrityksiä ja erityisesti kuluttajia käyttöönottamaan energiatehokkaita 
sekä nolla- ja vähäpäästöisiä teknologisia ratkaisuja liikenteessä.

• Ohjauskeinot – jatketaan nykyisten ohjauskeinojen, yrityksille 
suunnatun rajoitetun energiainvestointituen sekä 
hiilidioksidipäästöihin perustuvan autoveroprosentin soveltamista 
mutta toteutuakseen skenaario vaatii lisää kannustimia kuluttajalle.

• Autojen nykyinen hintataso ja arvioitu hintakehitys yhdistettynä 
nykyisiin ohjauskeinoihin ei kasvata vähäpäästöisten autojen 
autokantaa merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.

Skenaario MAHDOLLISTAJA

Tavoitteellinen kasvuskenaario, Suomi aktiivinen 
energiatehokkuuden edistäjä ja liikenteen modernisoija

• Liikenne- ja energiapolitiikka kannustaa määrätietoisesti 
energiatehokkaiden sekä nolla- ja vähäpäästöisten teknologisten 
ratkaisujen käyttöönottoon liikenteessä ja infrastruktuurissa.

• Ohjauskeinot – nykyisiä ohjauskeinoja vahvistetaan oleellisesti sekä 
laajennetaan kattamaan monipuolisemmin eri kohderyhmiä sekä 
suunnataan vahvasti myös suoraan kuluttajien hyödynnettäväksi. 
Kannustimia lisätään aikajakson alkuvaiheessa merkittävästi.

• Sähköautoista tulee oleellinen osa valtion strategista liikenteen 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottosuunnitelmaa, jossa 
sähköautojen määrän kasvua vauhditetaan tavoitteellisesti liikenteen 
energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi:

• Toteuttaa tavoitetta puolittaa raaka-öljyn käyttö liikenteessä.

• Sähkö ovat merkittävä liikenteen käyttövoima 2030.

Liikenteessä oleva 
automäärä

Nykytila
2015

SEURAAJA
2020                     2030

MAHDOLLISTAJA
2020                      2030

Henkilöautot 913** 13 000 210 000 40 000 410 000

Lähiliikenteen linja-autot 0*** 130 900 220 1 500

*) Skenaariot tuleville vuosille on laadittu Teknologiateollisuus ry:n Sähköisen liikenteen toimialaryhmässä hyödyntäen mm. LVM:n ja VTT:n arvioita
**) Trafin vahvistama tieto 21.1.2015. Näistä täyssähköautoja 360 kpl ja ladattavia hybridejä 553 kpl. Huom! Trafin julkaisemissa tilastoissa 2014 ja aiemmin 
ladattavia hybrideitä on em. lukua vähemmän, koska ne on osittain kirjattu tavallisiin polttomoottoriautoihin. Tilastointia parannetaan 2015 osalta.
***) Testikäytössä muutama linja-auto.
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Keskeiset laskentaoletukset

• Jokainen sähkökäyttöisen henkilöauton hankinta korvaa yhden polttomoottoriauton hankinnan (bensiini tai 
diesel siinä suhteessa, mikä näiden osuus on Suomen nykyisestä henkilöautojen ajosuoritteesta*). Jokainen 
sähkökäyttöisen linja-auton hankinta korvaa yhden dieselkäyttöisen linja-auton hankinnan.
• Kaikki autot on oletettu hankittaviksi uusina
• Laskennassa ei ole otettu huomioon autojen mahdollisia käytöstä poiston vaikutuksia tarkastelujaksolla
• Kaikki henkilöautohankinnat on oletettu autoilijoiden investoinneiksi

• Sähköautojen hinnan on oletettu alenevan tarkastelujaksolla akkuteknologian hinnankehityksen vuoksi -
hinnan kehittymisen arviointi on kuvattu seuraavalla sivulla
• Sähköautojen hankintahinnan kehitykselle on perusteltua tehdä laskeva arvio, sillä sähköautot edustavat uutta teknologiaa ja 

etenkin akkujen hintojen voidaan arvioida alenevan merkittävästi seuraavan 5 vuoden aikana teknologisen kehityksen ja 
massatuotannon kasvun myötä

• Kaikki muut kustannukset, hinnat ja verot on oletettu vakioiksi koko tarkastelujakson ajan vuoteen 2030 saakka, ts. 
oletuksena on, että reaalikustannukset ja -hinnat säilyvät nykytasolla

• Lähtöparametrien, joilla on laskennan tuloksiin merkittävin vaikutus ja jotka sisältävät eniten epävarmuutta, osalta on tehty
herkkyystarkastelut

• Polttomoottoriautojen energiatehokkuus oletettu EURO 5 -tason mukaiseksi.
• Sähköntuotanto kehittyy VTT:n Baseline-skenaarion** mukaisesti. Sähköntuotannon nykyisen kapasiteetin 

on oletettu riittävän kattamaan sähköautojen lataustarpeen – oletuksena, että autot ladataan 
huippukulutustuntien ulkopuolella.

• Raportin liitteessä 3 on kuvattu tarkemmin käytetyt lähtötiedot ja niiden lähteet.

*) VTT Lipasto
**) VTT (2014) Low Carbon Finland 2050 -platform, VTT Technology 165
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Sähköautojen oletettu hintakehitys
• Laskennassa on oletettu, että autojen muiden osien, kuin akkujen, reaalinen hintakehitys on nolla vuoteen 2030 asti. Akkujen hintakehitys on 

oletettu lineaariseksi aikaväleillä 2015-2020 ja 2020-2030. Laskennassa käytetyt akkujen hinnat vuosina  2015, 2020 ja 2030 on esitetty alla 

olevassa taulukossa*. 

• Yllä esitetty sähköautojen akkujen hintakehitys vaikuttaa sähköautojen (henkilöautot ja linja-autot) hankintahintaan. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty uusien autojen nykyhinnat ja arviot tulevista reaalihintojen kehityksistä vuosina 2020 ja 2030*. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman 

arvonlisäveroa. Laskennassa on otettu huomioon, että sähköautoja hankitaan eri määrä eri vuosina ja että hankintamäärät kasvavat kohti 
tulevaisuutta (epälineaarinen kasvu). Mikäli tarkastellaan esimerkiksi vuonna 2030 käytössä olevia sähköautoja, on näiden hankintahinnan 

painotettu keskiarvo sitä alhaisempi, mitä myöhemmin autot on hankittu (ja toisin päin).

Uuden auton hankintahinta, € 2015 2020 2030
Henkilöautot Akku Muu osuus Yhteensä Akku Muu osuus Yhteensä Akku Muu osuus Yhteensä
Täyssähkö 12 100 20 900 33 000 4 840 20 900 25 740 2 420 20 900 23 320
Ladattava hybridi 6 160 26 840 33 000 2 464 26 840 29 304 1 232 26 840 28 072
Bensiinikäyttöinen - - 24 400 - - 24 400 - - 24 400
Dieselkäyttöinen - - 24 400 - - 24 400 - - 24 400
Linja-autot
Täyssähkö 168 000 312 000 480 000 67 200 312 000 379 200 33 600 312 000 345 600
Ladattava hybridi 61 091 418 909 480 000 24 436 418 909 443 345 12 218 418 909 431 127
Dieselkäyttöinen - - 230 000 - - 230 000 - - 230 000

*) Arvio akkujen hintakehityksestä perustuu useaan lähteeseen, ks. esim. IEA, 2013. Global EV Outlook; IRENA, 2013. Road Transport: The Cost of Renewable
Solutions; Anderman, M., 2014. The Tesla Battery report (esitys); Ertrac ym., 2013. European Roadmap Electrification of Road Transport 2nd Edition.

Akun hinta per kapasiteetti, €/kWh* 2015 2020 2030
Henkilöautojen akut
Täyssähkö (24 kWh) 500 200 100
Ladattava hybridi (9 kWh) 700 280 140
Linja-autojen akut
Täyssähkö (280 kWh LFP) 600 240 120
Ladattava hybridi (100 kWh LFP) 600 240 120
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Oletettu teknologiavienti

• Teknologiavientipotentiaalia on tarkasteltu sähköautojen latausinfrastruktuurin 
ja sähköä käyttävien linja-autojen osalta:

• Latausinfrastruktuurissa Suomen osuus Euroopan markkinoista on arvioitu olevan 1 %. 
Suomen vientipotentiaaliksi on arvioitu 2 % Euroopan markkinoista*. Vientipotentiaalin arvo on 
laskettu vastaavien kokonaistoimitusten hintojen ja vastaavan laturityyppijakauman mukaisesti 
kuin mitä Suomen infrastruktuuri-investointien laskentaan on käytetty (sisältäen latauspaikan 
rakennustyöt, laitteen ohjelmistoineen sekä sen asennuksen käyttövalmiiksi – vain 
sähköliittymän osuus on poistettu kokonaishinnoista). Vientipotentiaali on arvioitu vain 
henkilöautojen latauksen osalta.

• Sähköä käyttävissä linja-autoissa (eBus) Suomen osuus Euroopan markkinoista on 
arvioitu olevan 1 %. Suomen vientipotentiaaliksi on arvioitu 1 % Euroopan markkinoista. 
Vientipotentiaalin arvo on laskettu samoilla hinnoilla kuin Suomessa tehdyt linja-autojen 
hankinnat.

• Selvityksestä on rajattu ulos muu vientipotentiaali. Suomalaisilla yrityksillä on 
kuitenkin arvioitu olevan merkittävää potentiaalia mm. ohjelmistotoimittajina 
älykkään liikenteen ja älykkään sähköverkon toteuttamisessa.

*Arviot vientipotentiaalista ovat Teknologiateollisuus ry:n Sähköisen liikenteen toimialaryhmän tekemiä.
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Nykytila Suomessa

11 200 000
tCO2e/vuosi

5 miljardia
litraa/vuosi

€
-3 800

M€/vuosi
84 000

GWh/vuosi

Vaihtotase
Moottoribensiinin ja 
dieselöljyn myyntiSähkön kulutusLiikenteen CO2-päästöt

2 600 000
kappaletta

Henkilöautojen 
lukumäärä

12 500
kappaletta

Linja-autojen 
lukumäärä

Kaikki luvut pyöristetty. Linja-autot sisältää kaikki liikennekäytössä olevat linja-autot (lähi- ja kaukoliikenne). 
Lähteinä Trafi, Tilastokeskus, VTT ja Öljy- ja biopolttoaineala ry.
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Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 7 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 13 M€/v. Teknologiatuonti 
on myös kasvanut 12 M€/v, kun polttomoottoriautoja 
kalliimpia sähköautoja tuodaan ulkomailta. Autoilijat 
hyötyvät noin 2 M€/v.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 153 
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Työllisyys: Noin 85 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 15 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Energiankulutus: Fossiilisten liikennepolttoaineiden 
vuotuinen käyttö on vähentynyt 15 miljoonaa litraa. 
Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 39 GWh, joka 
vastaa 2 200 suomalaisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkönkulutusta.

Sähköisen liikenteen SEURAAJA-skenaario 2020: 
13 000 henkilöautoa ja 130 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2020

-28 000
tCO2e

/ vuosi

+100 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+7 M€

vaihtotase
/ vuosi

+39 GWh
/ vuosi

-15 milj. 
litraa
/ vuosi
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Sähköisen liikenteen SEURAAJA-skenaario 2030: 
210 000 henkilöautoa ja 900 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2030

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 89 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 168 M€/v. 
Teknologiatuonti on myös kasvanut 174 M€/v, kun 
polttomoottoriautoja kalliimpia sähköautoja tuodaan 
ulkomailta. Autoilijat hyötyvät noin 75 M€/v.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 
2 300 milj. kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Työllisyys: Noin 95 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 5 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Energiankulutus: Fossiilisten liikennepolttoaineiden 
vuotuinen käyttö on vähentynyt 210 miljoonaa litraa. 
Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 570 GWh, joka 
vastaa 32 000 suomalaisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkönkulutusta.

-420 000
tCO2e

/ vuosi

+1 500 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+89 M€
vaihtotase

/ vuosi

+570 
GWh
/ vuosi

-210 milj. 
litraa
/ vuosi
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Sähköisen liikenteen MAHDOLLISTAJA-skenaario 2020: 
40 000 henkilöautoa ja 220 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2020

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 15 M€/v. Teknologia-
vienti on kasvanut 33 M€/v. Teknologiatuonti on myös 
kasvanut 37 M€/v, kun polttomoottoriautoja kalliimpia 
sähköautoja tuodaan ulkomailta. Autoilijat hyötyvät 
noin 6 M€/v.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 430 
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Työllisyys: Noin 90 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 10 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Energiankulutus: Vuotuinen fossiilisten 
liikennepolttoaineiden käyttö on vähentynyt 40 milj. 
litraa. Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 110 GWh, 
joka vastaa 6 200 suomalaisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkönkulutusta.

-80 000
tCO2e

/ vuosi

+280 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+15 M€
vaihtotase

/ vuosi

+110 
GWh
/ vuosi

-40 milj. 
litraa
/ vuosi
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Sähköisen liikenteen MAHDOLLISTAJA-skenaario 2030: 
410 000 henkilöautoa ja 1 500 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2030

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 165 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 321 M€/v. 
Teknologiatuonti on myös kasvanut 338 M€/v, kun 
polttomoottoriautoja kalliimpia sähköautoja tuodaan 
ulkomailta. Autoilijat hyötyvät noin 147 M€/v.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 
4 400 milj. kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Työllisyys: Noin 95 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 5 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Energiankulutus: Vuotuinen fossiilisten liikenne-
polttoaineiden käyttö on vähentynyt 400 milj. litraa. 
Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 1 100 GWh, joka 
vastaa 60 000 suomalaisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkönkulutusta.

-810 000
tCO2e

/ vuosi

+2 800 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+165 M€
vaihtotase

/ vuosi

+1 100 
GWh
/ vuosi

-400 milj. 
litraa
/ vuosi
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SEURAAJA 2020 vs. nykytila MAHDOLLISTAJA 2020 vs. nykytila

KASSAVIRTOJEN JAKAUTUMINEN

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa SEURAAJA

Työllistävyys Suomessa 99

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä SEURAAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -1

Autoilijat 2
Palkansaajat verojen jälkeen 4

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 3
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 5

Sähköenergian arvoketju* 3
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -3

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 2
Kunnat 1

Valtio -10
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 3
Kassavirrat Suomessa yhteensä 7

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase SEURAAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -5
Vienti: teknologia ja polttoaineet 13

Vaihtotase yhteensä 7

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 280

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -3

Autoilijat 6
Palkansaajat verojen jälkeen 10

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 8
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 8

Sähköenergian arvoketju* 8
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -8

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 3
Kunnat 2

Valtio -29
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 10
Kassavirrat Suomessa yhteensä 15

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -19
Vienti: teknologia ja polttoaineet 33

Vaihtotase yhteensä 15
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SEURAAJA 2030 vs. nykytila MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila

KASSAVIRTOJEN JAKAUTUMINEN

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa SEURAAJA

Työllistävyys Suomessa 1 457

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä SEURAAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -2
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -18

Autoilijat 75
Palkansaajat verojen jälkeen 53

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 42
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 33

Sähköenergian arvoketju* 42
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -41

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 10
Kunnat 11

Valtio -158
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 42
Kassavirrat Suomessa yhteensä 89

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase SEURAAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -79
Vienti: teknologia ja polttoaineet 168

Vaihtotase yhteensä 89

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.
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Vaikutukset hiukkaspäästöihin vuonna 2030
Kehitys nykytilanteesta

• Taustaa
• Liikenne aiheuttaa sekä suoria (pakokaasuhiukkaset) että epäsuoria (katupöly) hiukkaspäästöjä. Suorien päästöjen osuus liikenteen 

hiukkaspäästöistä on 25-40 % hiukkaskoosta riippuen*.
• Hiukkaspäästöjä syntyy polttomoottoreissa, erityisesti diesel-moottoreissa. 2030 mennessä liikenteessä olevassa 

polttomoottoriautokannassa tapahtuu merkittävä hiukkaspäästövähenemä siirryttäessä uudempiin autoihin**.
• Sähköautojen tuoma hiukkaspäästövaikutus on marginaalinen verrattuna liikenteen kokonaishiukkaspäästöihin ja 

polttomoottoriautojen kehityksen aiheuttamaan päästövähenemään.

• Vuonna 2030 hiukkaspäästöt olisivat SEURAAJA-skenaariossa 7,8 t/vuosi ja MAHDOLLISTAJA-skenaariossa 14,7 
t/vuosi vähäisemmät kuin nykytilanteessa***. Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu tätä vaikutusta säästettyjen 
sairaanhoitokulujen ja lisääntyneiden elinvuosien kannalta****.

*) Ks. esim. Ilmatieteen laitos, 2014.  Ilmanlaadun seurantatarpeen arviointi.
**) Esim. EURO 5 -standardin mukaiset henkilöautot saavat päästää hiukkasia 80 % vähemmän kuin EURO 4 -standardin mukaiset.
***) VTT Lipasto, vuoden 2012 tiedot, Tarkasteltu autoilun suoria päästöjä, ei energiantuotannon hiukkaspäästöjä.
****) Liikennevirasto, 2012. Liikenteen päästökustannukset. Menetettyjen elinvuosien vähenemä ja säästetyt sairaudenhoitokulut on laskettu samassa suhteessa 
kuin hiukkaspäästöt vähenevät nykytilanteeseen verrattuna. Elinvuosia vähentäviksi sairauksiksi on liikenneviraston selvityksessä rajattu sydän-verisuoni- ja 
keuhkosairaudet sekä keuhkosyöpä. Menetetyt elinvuodet (PYLL = Potential Years of Life Lost) -indeksi muodostetaan laskemalla ensin kuolemistodennäköisyys 
jokaisessa ikäryhmässä jakamalla kuolemantapausten lukumäärä kyseisen ikäryhmän koolla. Saatu luku kerrotaan menetettyjen elinvuosien määrällä (esim. 0-
vuotiaana kuolleen arvioidaan menettävän 80 vuotta, 20-vuotiaana kuolleen 60 vuotta jne.). Näistä ikäryhmittäisistä luvuista lasketaan painotettu summa 
käyttäen painoina alle 80-vuotiaiden ikärakennetta koko maassa, jotta alueiden erilaiset ikärakenteet eivät vääristä vertailua. Yläikä 80 vuotta tulee suomalaisten 
keskimääräisestä eliniän odotteesta. Sairaanhoitokulut on otettu huomioon kaikkien sairauksien osalta, joilla on yhteys pienhiukkaspäästöihin.

Vähenemä menetettyjen 
elinvuosien määrässä per vuosi

Säästö sairaudenhoito-
kuluissa vuodessa

SEURAAJA 5 600 000 EUR

MAHDOLLISTAJA 9 1 100 000 EUR
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Sisältö

• Selvityksen tausta, rajaukset ja toteutus
• Skenaarioiden esittely ja keskeiset oletukset
• Keskeiset tulokset
• Skenaarioiden väliset erot

• Vaikutukset autoilijoille, yrityksille, vaihtotaseeseen, julkiseen talouteen, työllisyyteen, 
energiankulutukseen ja päästöihin

• Herkkyystarkastelut
• Yhteenveto
• Liitteet

1. Tulokset rajattuna vain sähkökäyttöisiin linja-autoihin
2. Gaian aluetalouslaskentamallin esittely
3. Käytetyt lähtötiedot ja oletukset
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Vaikutukset autoilijoihin vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Autoilijoiden kulut vähenevät 
SEURAAJA-skenaarioon 
verrattuna noin 72 M€/v

• Käyttövoimassa säästöä tulee 197 
M€/v ja autojen huoltokustannuksissa 
8 M€/v

• Autojen hankintakulut ovat 63 M€/v 
suuremmat, vaikka hintaero 
polttomoottoriautoihin on kaventunut

• Kotilatauspisteiden hankintoihin kuluu 
noin 23 M€/v enemmän 

• Huom! Tässä mukana myös 
työsuhdeautot, joiden kustannuksista 
ainakin osa allokoituu työnantajille.
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Vaikutukset yrityksille vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Yrityksille tulevat kassavirrat 
kasvavat SEURAAJA-skenaa-
rioon verrattuna noin 52 M€/v

• Hyötyjinä latausinfrastruktuurin 
rakentajat, teknologiatoimittajat ja 
huolto, sähköenergian arvoketjun 
yritykset, autojen valmistajat ja myyjät 
sekä huoltoa tarjoavat yritykset ja 
kuntien liikennelaitokset

• Myös rahoittajat hyötyvät (ei näy 
kuvassa)

• Polttoaineketjun kassavirrat vähenevät, 
samoin työpaikoilla lataussähköä 
tarjoavien yritysten kassavirrat 
(oletuksena, että työnantaja investoi 
latauspisteisiin ja tarjoaa työntekijöille 
lataussähkön ilmaiseksi)
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Vaikutukset vaihtotaseeseen vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Vaihtotase paranee SEURAAJA-
skenaarioon verrattuna noin 75 
M€/v

• Teknologian osalta vaihtotase 
heikkenee 12 M€/v

• Sähkön tuonnin arvo on 3 M€/v 
suurempi 

• Polttoaineiden osalta vaihtotase 
paranee 90 M€/v
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Vaikutukset valtion talouteen vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Valtion tulot pienenevät 
SEURAAJA-skenaarioon 
verrattuna noin 147 M€/v

• Suurin vaikutus on polttoaineiden 
valmisteverotulojen vähenemisellä 117 
M€/v
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Vaikutukset kuntien talouteen vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Kuntien tulot kasvavat 
SEURAAJA-skenaarioon 
verrattuna noin 10 M€/v

• Vaikutus syntyy kunnallisverojen 
kasvusta
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Vaikutukset kotimaiseen työllisyyteen vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Työllisyys lisääntyy noin              
1 350 htv/v verrattuna 
SEURAAJA-skenaarioon

• Erityisesti latausinfrastruktuurin 
valmistus lisää työpaikkoja

• Myös autoteollisuudessa ennakoidaan 
pientä kasvua sähkölinja-autojen 
valmistuksessa*

• Polttoaineiden jakelussa työllisyys 
vähenee hiukan

• Tarkastelussa ei ole otettu huomioon 
mahdollisia muutoksia automyynnin  
ja -huollon henkilöstöön

*) Sähkölinja-autoissa kotimaisuusasteeksi on arvioitu 50 %. Henkilöautoissa kotimaisuusasteen on arvioitu olevan 0 %.
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Vaikutukset energiankulutukseen vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Energiankulutus vähenee noin              
170 GWh/v verrattuna 
SEURAAJA-skenaarioon

• Liikenteen energiankulutus 
vähenee SEURAAJA-skenaariossa 
240 GWh/v nykytilasta

• Liikenteen energiankulutus 
vähenee MAHDOLLISTAJA-
skenaariossa 410 GWh/v 
nykytilasta
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Vaikutukset hiilidioksidipäästöihin vuonna 2030
SEURAAJA vs. MAHDOLLISTAJA

• Hiilidioksidipäästöt vähenevät 
noin 390 000 tCO2e/v verrattuna 
SEURAAJA-skenaarioon

• CO2-päästöt vähenevät SEURAAJA-
skenaariossa noin 420 000 tCO2e/v 
nykytilasta 

• CO2-päästöt vähenevät 
MAHDOLLISTAJA-skenaariossa 
noin 810 000 tCO2e/v nykytilasta 

• Osa päästöjen vähenemisestä 
nykytilanteesta vuoteen 2030 
johtuu sähköntuotannon 
ominaispäästökertoimen 
alenemisesta
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Sisältö

• Selvityksen tausta, rajaukset ja toteutus
• Skenaarioiden esittely ja keskeiset oletukset
• Keskeiset tulokset
• Skenaarioiden väliset erot

• Vaikutukset autoilijoille, yrityksille, vaihtotaseeseen, julkiseen talouteen, työllisyyteen, 
energiankulutukseen ja päästöihin

• Herkkyystarkastelut
• Yhteenveto
• Liitteet

1. Tulokset rajattuna vain sähkökäyttöisiin linja-autoihin
2. Gaian aluetalouslaskentamallin esittely
3. Käytetyt lähtötiedot ja oletukset
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MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

Sähköautojen maahantuontihinta 25 % alhaisempi
Henkilöautojen osalta maahantuontihinta ja linja-autojen 
osalta myyntihinta

HERKKYYSTARKASTELU

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 752

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 420
Palkansaajat verojen jälkeen 93

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 33

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 32
Kunnat 19

Valtio -353
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 23
Kassavirrat Suomessa yhteensä 311

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö 1
Vienti: teknologia ja polttoaineet 311

Vaihtotase yhteensä 311

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.
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MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

Sähköautojen maahantuontihinta 25 % korkeampi
Henkilöautojen osalta maahantuontihinta ja linja-autojen 
osalta myyntihinta

HERKKYYSTARKASTELU

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 838

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat -127
Palkansaajat verojen jälkeen 107

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 81

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 6
Kunnat 22

Valtio -254
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 140
Kassavirrat Suomessa yhteensä 18

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -314
Vienti: teknologia ja polttoaineet 332

Vaihtotase yhteensä 18

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165
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HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -2
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -30

Autoilijat 162
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 60
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 21
Kunnat 21

Valtio -305
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 166

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -155
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 166

Sähkön hinta 25 % alhaisempi
Muutos koskee sähköenergiaa ja siirtoa (ei sähköveroa)

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165
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HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

Sähkön hinta 25 % korkeampi
Muutos koskee sähköenergiaa ja siirtoa (ei sähköveroa)

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -6
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -39

Autoilijat 131
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 100
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 17
Kunnat 21

Valtio -301
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 163

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -158
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 163
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HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 289
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -117

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 32
Kunnat 21

Valtio -331
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 254

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -67
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 254

Polttoaineen hinta 25 % alhaisempi
Muutos koskee polttoaineen verollista hintaa

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165
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HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 4
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -40

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 6
Kunnat 21

Valtio -276
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 75

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -246
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 75

Polttoaineen hinta 25 % korkeampi
Muutos koskee polttoaineen verollista hintaa

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165
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Latausinfrastruktuurin hinta 25 % alhaisempi

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 1 970

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -32

Autoilijat 156
Palkansaajat verojen jälkeen 70

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 49
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 20
Kunnat 15

Valtio -304
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 71
Kassavirrat Suomessa yhteensä 103

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -96
Vienti: teknologia ja polttoaineet 200

Vaihtotase yhteensä 103
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Latausinfrastruktuurin hinta 25 % korkeampi

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 3 835

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -7
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -36

Autoilijat 137
Palkansaajat verojen jälkeen 138

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 117
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 18
Kunnat 29

Valtio -302
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 93
Kassavirrat Suomessa yhteensä 246

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -232
Vienti: teknologia ja polttoaineet 478

Vaihtotase yhteensä 246
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Julkisen latauksen hinta 25 % alhaisempi
Koskee henkilöautojen normaali- ja teholatausta

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -12
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 165
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 20

Valtio -313
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165
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Julkisen latauksen hinta 25 % korkeampi
Koskee henkilöautojen normaali- ja teholatausta

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 128
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 22

Valtio -294
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165



39

Täyssähköautojen (HA) osuus 25 % 
Alkuperäinen oletus 50 %

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 798

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -7
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -32

Autoilijat 79
Palkansaajat verojen jälkeen 104

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 58

Sähköenergian arvoketju* 74
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -72

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -268
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 86
Kassavirrat Suomessa yhteensä 142

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -179
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 142
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HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

Täyssähköautojen (HA) osuus 75 % 
Alkuperäinen oletus 50 %

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 791

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -36

Autoilijat 214
Palkansaajat verojen jälkeen 96

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 56

Sähköenergian arvoketju* 87
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -85

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 20

Valtio -339
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 77
Kassavirrat Suomessa yhteensä 188

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -133
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 188
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Teknologiavienti kaksinkertaistuu
Alkuperäinen oletus latausteknologiassa 2 % ja sähkölinja-
autoissa 1 % Euroopan markkinasta

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 4 604

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 170

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 139
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 91

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 37

Valtio -294
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 95
Kassavirrat Suomessa yhteensä 365

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -277
Vienti: teknologia ja polttoaineet 643

Vaihtotase yhteensä 365
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Teknologiavienti puolittuu
Alkuperäinen oletus latausteknologiassa 2 % ja sähkölinja-
autoissa 1 % Euroopan markkinasta

HERKKYYSTARKASTELU

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila 
Alkuperäiset arvot

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden 
tulos ja maksamat verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.
***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 2 795

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 100

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 80
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 57

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 21

Valtio -303
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 81
Kassavirrat Suomessa yhteensä 165

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -156
Vienti: teknologia ja polttoaineet 321

Vaihtotase yhteensä 165

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 1 890

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat -4
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat -34

Autoilijat 147
Palkansaajat verojen jälkeen 66

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 50
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 40

Sähköenergian arvoketju* 80
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -78

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 13

Valtio -308
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 75
Kassavirrat Suomessa yhteensä 65

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö -96
Vienti: teknologia ja polttoaineet 161

Vaihtotase yhteensä 65
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Sisältö

• Selvityksen tausta, rajaukset ja toteutus
• Skenaarioiden esittely ja keskeiset oletukset
• Keskeiset tulokset
• Skenaarioiden väliset erot

• Vaikutukset autoilijoille, yrityksille, vaihtotaseeseen, julkiseen talouteen, työllisyyteen, 
energiankulutukseen ja päästöihin

• Herkkyystarkastelut
• Yhteenveto
• Liitteet

1. Tulokset rajattuna vain sähkökäyttöisiin linja-autoihin
2. Gaian aluetalouslaskentamallin esittely
3. Käytetyt lähtötiedot ja oletukset
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Yhteenveto

Vaikutukset Suomen taloudelle

• Liikenteen sähköistyminen lisää taloudellista aktiviteettia Suomessa ja synnyttää suomalaisille yrityksille 
vientipotentiaalia ennen kaikkea latausinfrastruktuurin ja linja-autojen valmistuksen osalta. Lisäksi 

suomalaisilla yrityksillä on vientipotentiaalia mm. ohjelmisto- ja palvelutoimittajina älykkään liikenteen 
ja älykkään sähköverkon toteuttamisessa.

• Autot tuodaan Suomeen pääosin ulkomailta. Tuonnin arvo kasvaa ainakin lähitulevaisuudessa, sillä 

sähköautot ovat tällä hetkellä perinteisiä polttomoottoriautoja kalliimpia. Tilanne voi muuttua 
tulevaisuudessa sähköautojen hankintahintojen alentuessa.

• Sähköautoiluun panostaminen muuttuu kansantaloudellisesti edelleen perustellummaksi, mikäli 

sähköautoilun kotimaisuusastetta kyetään kasvattamaan – tämä voi tarkoittaa autojen, komponenttien 
ja/tai akkujen valmistusta, erilaisten palvelujen kehittämistä, raaka-aineiden (esim. litiumin) tuotantoa 

tai muun taloudellisen aktiviteetin lisäämistä sähköautoarvoverkossa.

• Vaikka linja-autojen osuus sähköisen liikenteen kokonaisvaikutuksista on vähäinen, on sähkökäyttöisten 
linja-autojen lisääntymisellä positiivisia talousvaikutuksia, sillä linja-autojen arvoketjun kotimaisuusaste 

on korkeampi kuin henkilöautojen tapauksessa. Linja-autojen vaikutuksia on tarkasteltu erikseen 
liitteessä 1.
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Yhteenveto

Vaikutukset ympäristöön

• Sähköautojen korvatessa perinteisiä polttomoottoriautoja, vähenevät liikenteen suorat 
hiilidioksidipäästöt merkittävästi. Vaikka otetaan huomioon epäsuorat, sähköautojen tarvitseman sähkön 

tuotannossa syntyvät päästöt, on liikenteen sähköistyminen kokonaispäästöjä vähentävä trendi.

• Liikenteen sähköistyminen vähentää myös hiukkaspäästöjä ja näiden terveysvaikutuksia, mutta 
sähköautojen tuoma hiukkaspäästövaikutus on kuitenkin vähäinen verrattuna liikenteen 

kokonaishiukkaspäästöihin ja polttomoottoriautojen kehityksen aiheuttamaan päästövähenemään.

• CO2-päästöjen osalta on huomattava, että liikenteen sähköistyminen siirtää päästöjä ei-
päästökauppasektorilta (liikenne) päästökauppasektorille (sähköntuotanto), joten teknisesti ottaen 

liikenteen lisääntyvä sähkönkulutus ei kasvata päästöjä EU-alueella. Laskennassa sähköntuotannon 
päästöt on kuitenkin otettu huomioon.
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• Liikenteen sähköistyminen synnyttää positiivisia talousvaikutuksia autoilijoille, palkansaajille, 
yrityksille ja kunnille. Myös työllisyys ja vaihtotase paranevat tehtyjen laskelmien perusteella. Valtio 

sen sijaan menettää verotuloja – suurin vaikutus on fossiilisten polttoaineiden valmisteverotulojen 
vähenemisellä.

• Tarkastelussa mukana olevista sähköisen liikenteen osa-alueista latausinfrastruktuuriin liittyvien 

laitteiden valmistus sekä infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito synnyttävät Suomessa eniten 
työpaikkoja liikenteen sähköistyessä. Työpaikkoja voidaan arvioida vähenevän lähinnä fossiilisten 

polttoaineiden jakeluketjussa.

• Latausinfrastruktuurin investoija jää tehdyillä laskentaoletuksilla tappiolle, sillä palvelun tuotto ei riitä 
kattamaan investointikuluja. Ala on kuitenkin vielä kehittymätön ja volyymit pieniä –

ansaintalogiikkaa ja hinnoittelua kehittämällä voidaan toiminnan arvioida muuttuvan kannattavaksi.

• Selvityksessä ei tarkasteltu autojen huoltotoiminnan työllisyyden muutoksia Suomessa, vaan huollon 
työllistävyys oletettiin pysyvän vakiona riippumatta, millaista autokantaa huolletaan. Todellisuudessa 

sähköautojen lisääntyminen luo tarvetta uudenlaiselle osaamiselle koko arvoverkossa, joten myös 
huoltotoimintaan saattaa syntyä uusia työpaikkoja.

Yhteenveto

Vaikutukset arvoverkon osapuolille
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• Autojen nykyhankintahinnoilla sähköautoilu ei 
muodostu autoilijoille taloudellisesti kannattavaksi. 

Akkujen, ja tätä kautta sähköautojen, hintojen voidaan 
kuitenkin arvioida alenevan merkittävästi seuraavan 5 

vuoden aikana, jolloin elinkaarikustannukset ovat 
kilpailukykyiset perinteisiin polttomoottoriautoihin 

verrattuna (ks. kuva). Sähköautojen käyttöönottoa 
voidaan kiihdyttää tarkastelujakson alkuvaiheessa 

esimerkiksi tukemalla autojen hankintaa.

• Kuluttajan näkökulmasta sähköauton 
hankintahinnalla on merkittävin vaikutus autoilun 

elinkaarikustannuksiin. Kotilaturin hankinnan ja 
käyttökustannusten (sähkön osto ja huolto) osuus 

elinkaarikustannuksista on vähäinen. Näin ollen 
esimerkiksi sähkön hinnanmuutoksilla ei ole suurta 

vaikutusta sähköautoilun kannattavuuteen.

Yhteenveto

Vaikutukset autoilijoille
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Polttomoottoriauto Täyssähköauto Plug-in hybridi

• Yllä esitetty autojen käyttövuosille jaettu elinkaarikustannus on suuntaa 
antava ja sen laskennassa on otettu huomioon:

• Uuden auton hankintakustannus korkoineen (hankintavuosi 2015 ja 2020)

• Kotilatauspisteen hankintakustannus korkoineen (sähköautot)

• Huoltokustannukset (sähköautojen osalta myös laturin 
kunnossapitokustannukset ja akuston uusimiskustannus korkoineen kerran 
käyttöiän aikana)

• Käyttövoimakustannukset

• Verot (autovero, ajoneuvoveron käyttövoimaosuus, arvonlisävero)

• Ajoneuvoveron perusosa ja vakuutusmaksut eivät sisälly laskelmaan

• Polttomoottoriauto kuvaa keskimääräistä henkilöautoa nykyisellä 
jakaumalla (n. 67 % bensiinikäyttöisiä ja n. 33 % dieselkäyttöisiä)

• Keskeiset lähtöoletukset on esitetty raportin liitteessä 3*, autojen arvioitu 
hintakehitys on esitetty sivulla 8

* Sähköauton akuston uusimiskustannuksena käytetty täyssähköautolle n. 5 000 € (alv 0 %) ja plug-in hybridille n. 2 500 € (alv 0 %).

Nämä kustannukset ovat korkeammat kuin liitteessä esitetyt, sillä tässä tarkastellaan vuosina 2015 ja 2020 hankittavia autoja.

Selvityksessä autoja hankitaan myös tämän jälkeen, jolloin akkujen uusimiskustannuksen voidaan arvioida olevan keskimäärin alhaisempi.

Täyssähkö: +300 €/v
Plug-in hybridi: +500 €/v

Täyssähkö: -400 €/v
Plug-in hybridi: +100 €/v
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Liitteet
1. Tulokset rajattuna vain sähkökäyttöisiin linja-autoihin
2. Gaian aluetalouslaskentamallin esittely
3. Käytetyt lähtötiedot ja oletukset
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Liite 1: Tulokset rajattuna vain 
sähkökäyttöisiin linja-autoihin



51

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 6 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 4 M€/v. Teknologiatuonti 
säilyy nykytasolla. Kuntien liikennelaitokset hyötyvät 
noin 2 M€/v.

Työllisyys: Noin 20 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 80 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 50 
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Energiankulutus: Vuotuinen fossiilisten 
liikennepolttoaineiden käyttö on vähentynyt 4 miljoonaa 
litraa. Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 9 GWh, 
joka vastaa 500 suomalaisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkönkulutusta.

Sähköisen liikenteen SEURAAJA-skenaario 2020: 
130 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2020

-9 000
tCO2e

/ vuosi

+18 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+6 M€

vaihtotase
/ vuosi

+9 GWh
/ vuosi

-4 milj. 
litraa
/ vuosi

Sähkölinja-autojen teknistaloudelliseksi käyttöiäksi oletettu 15 vuotta, diesel- ja hybridibussien (plug-in) käyttöiäksi 12 vuotta VTT:n 
arvioihin perustuen.
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Sähköisen liikenteen SEURAAJA-skenaario 2030: 
900 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2030

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 38 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 26 M€/v. 
Teknologiatuonti säilyy nykytasolla. Kuntien 
liikennelaitokset hyötyvät noin  10 M€/v. 

Työllisyys: Noin 20 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 80 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 330 
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Energiankulutus: Vuotuinen fossiilisten 
liikennepolttoaineiden käyttö on vähentynyt 26 
miljoonaa litraa. Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 
59 GWh, joka vastaa 3 300 suomalaisen 
sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuoden 
sähkönkulutusta.

-60 000
tCO2e

/ vuosi

+124 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+38 M€
vaihtotase

/ vuosi

+59 GWh
/ vuosi

-26 milj. 
litraa
/ vuosi

Sähkölinja-autojen teknistaloudelliseksi käyttöiäksi oletettu 15 vuotta, diesel- ja hybridibussien (plug-in) käyttöiäksi 12 vuotta VTT:n 
arvioihin perustuen.
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Sähköisen liikenteen MAHDOLLISTAJA-skenaario 2020: 
220 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2020

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 10 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 6 M€/v. Teknologiatuonti 
säilyy nykytasolla. Kuntien liikennelaitokset hyötyvät 
noin 3 M€/v. 

Työllisyys: Noin 10 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 90 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 82 
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Energiankulutus: Vuotuinen fossiilisten 
liikennepolttoaineiden käyttö on vähentynyt 7 miljoonaa 
litraa. Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 16 GWh, 
joka vastaa 870 suomalaisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkönkulutusta.

-15 000
tCO2e

/ vuosi

+28 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+10 M€
vaihtotase

/ vuosi

+16 GWh
/ vuosi

-7 milj. 
litraa
/ vuosi

Sähkölinja-autojen teknistaloudelliseksi käyttöiäksi oletettu 15 vuotta, diesel- ja hybridibussien (plug-in) käyttöiäksi 12 vuotta VTT:n 
arvioihin perustuen.
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Sähköisen liikenteen MAHDOLLISTAJA-skenaario 2030: 
1 500 linja-autoa kulkee sähköllä

2015 vs. 2030

Kassavirrat: Suomen kansantaloudessa on syntynyt 
uusia tuloja tai säästöjä yhteensä 65 M€/v. 
Teknologiavienti on kasvanut 43 M€/v. 
Teknologiatuonti säilyy nykytasolla. Kuntien 
liikennelaitokset hyötyvät noin 19 M€/v. 

Työllisyys: Noin 10 % uusista työpaikoista liittyy 
latausinfrastruktuurin valmistukseen ja noin 90 % 
sähkökäyttöisten linja-autojen valmistukseen.

Hiilijalanjälki: Vuotuinen päästövähennys vastaa 540 
miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla (EURO 5).

Energiankulutus: Vuotuinen fossiilisten 
liikennepolttoaineiden käyttö on vähentynyt 43 
miljoonaa litraa. Vuotuinen lataussähkön tarve lisääntyy 
98 GWh, joka vastaa 5 500 suomalaisen 
sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuoden 
sähkönkulutusta.

-100 000
tCO2e

/ vuosi

+191 
henkilö-
työvuotta

/ vuosi

€
+65 M€
vaihtotase

/ vuosi

+98 GWh
/ vuosi

-43 milj. 
litraa
/ vuosi

Sähkölinja-autojen teknistaloudelliseksi käyttöiäksi oletettu 15 vuotta, diesel- ja hybridibussien (plug-in) käyttöiäksi 12 vuotta VTT:n 
arvioihin perustuen.
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SEURAAJA 2020 vs. nykytila
Vain linja-autot

MAHDOLLISTAJA 2020 vs. nykytila
Vain linja-autot

KASSAVIRTOJEN JAKAUTUMINEN

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden tulos ja maksamat 
verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.

***) Tulosta ei mallinnettu.

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa SEURAAJA

Työllistävyys Suomessa 18

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä SEURAAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0,0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat 0,0

Autoilijat 0,0
Palkansaajat verojen jälkeen 0,9

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 0,3
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 4,2

Sähköenergian arvoketju* 0,6
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -0,9

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 1,7
Kunnat 0,2

Valtio -2,0
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 0,6
Kassavirrat Suomessa yhteensä 5,6

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase SEURAAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö 1,8
Vienti: teknologia ja polttoaineet 3,7

Vaihtotase yhteensä 5,6

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 28

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0,0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat 0,0

Autoilijat 0,0
Palkansaajat verojen jälkeen 1,4

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 0,3
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 7,1

Sähköenergian arvoketju* 1,0
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -1,4

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 3,2
Kunnat 0,3

Valtio -3,2
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 1,0
Kassavirrat Suomessa yhteensä 9,6

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö 3,3
Vienti: teknologia ja polttoaineet 6,3

Vaihtotase yhteensä 9,6
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KASSAVIRTOJEN JAKAUTUMINEN

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa SEURAAJA

Työllistävyys Suomessa 124

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä SEURAAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat 0

Autoilijat 0
Palkansaajat verojen jälkeen 7

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 2
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 29

Sähköenergian arvoketju* 4
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -5

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 10
Kunnat 1

Valtio -13
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 4
Kassavirrat Suomessa yhteensä 38

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase SEURAAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö 12
Vienti: teknologia ja polttoaineet 26

Vaihtotase yhteensä 38

MUUTOS (htv/v)
Työllistävyys Suomessa MAHDOLLISTAJA

Työllistävyys Suomessa 191

MUUTOS (MEUR/v)
Kassavirrat Suomen sisällä MAHDOLLISTAJA

Julkisen latausinfrastruktuurin rakentajat 0
Työpaikkalatausinfrastruktuurin rakentajat 0

Autoilijat 0
Palkansaajat verojen jälkeen 10

Latausinfrastruktuurin teknologiatoimittajat ja huolto 2
Autoteollisuus, -myynti ja -huolto 48

Sähköenergian arvoketju* 6
Fossiilisten polttoaineiden arvoketju** -9

Kuntien liikelaitokset (linja-autoliikenne) 19
Kunnat 2

Valtio -20
Rahoituslaitokset ja muut toimijat*** 6
Kassavirrat Suomessa yhteensä 65

MUUTOS (MEUR/v)
Vaihtotase MAHDOLLISTAJA

Tuonti: teknologia, polttoaineet ja sähkö 22
Vienti: teknologia ja polttoaineet 43

Vaihtotase yhteensä 65

*) Sisältää sähkön myynti- ja siirtoyhtiöt sekä näiden arvoketjuun menevät kassavirrat. Toimijoiden osalta vain sähkön myyntiyhtiöiden tulos ja maksamat 
verot on mallinnettu.
**) Oletettu, että Suomessa vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kysyntä ei vähennä kotimaista tuotantoa, vaan lisää polttoainevientiä.

***) Tulosta ei mallinnettu.

SEURAAJA 2030 vs. nykytila
Vain linja-autot

MAHDOLLISTAJA 2030 vs. nykytila
Vain linja-autot
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Liite 2: Gaian aluetalouslaskentamallin 
esittely
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Gaian aluetalouslaskentamalli (1/2)
Gaian aluetalouslaskentamallin avulla seurataan liiketoiminta-
ketjujen materiaali- ja energiavirtoja ja näiden käsittelyyn tarvit-
tavien prosessien ja investointien synnyttämiä kassavirtoja.
Kassavirtojen pohjalta arvioidaan niiden taloudellisia vaikutuksia
alue- ja kansantalouteen sekä yksityiselle sektorille. Lisäksi
mallin avulla voidaan tarkastella vaikutuksia työpaikkoihin ja
ympäristöön.

Analyysi on tarkoitettu eri raaka-aine- ja teknologiavaihtoehtojen
keskinäiseen vertailuun. Tuloksena on perusteltu arvio vaihto-
ehdoista kestävän kehityksen eri elementtien (talousvaikutukset,
sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset) kannalta.

Malli laajentaa perinteisen kannattavuustarkastelun koskemaan
kokonaisia liiketoimintaketjuja. Niiden kokonaisvaikutus selvi-
tetään raaka-aineiden, energiankäytön, tuotantoprosessien ja
logistiikan sekä tarvittaessa uusinvestointien ja teknologian
valmistuksen kannalta.

Analyysin ulottaminen koko liiketoimintaketjuun on erityisen
tärkeää uusien cleantech-teknologioiden osalta. Arvoketjun yksit-
täinen kannattamaton vaihe voi estää mahdollisesti paljon
suuremmat kansantaloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöhyödyt,
jotka syntyisivät kokonaisen arvoketjun toiminnasta.

Tuotantoprosessien ja teknologian mallintaminen tehdään
perustuen saatavilla olevaan tietoon liiketoimintaketjun eri
vaiheissa käytettävien tuotantoteknologioiden pääoma- ja käyttö-
kuluista, työllistävyydestä sekä tarvittavista raaka-ainekuluista
sekä lopputuotteiden myyntituloista. Mallinnuksessa hyödyn-
netään viimeisimpiä käyttökokemuksia, tutkimustietoja sekä
Gaian asiantuntijaosaamista.

Liiketoimintaketjujen toiminta muunnetaan talouden, ympä-
ristön ja sosiaalisten vaikutusten tunnusluvuiksi ja näistä
johdetaan vaikutukset alue- ja kansantalouteen. Tarkastelu
tapahtuu ns. tasepohjaisesti, eli mallinnettujen liiketoiminta-
ketjujen muodostamaan systeemiin sisään tulevat, systeemin si-
sällä eri toimijoille jakaantuvat ja systeemistä ulosmenevät
kassavirrat täsmäävät. Näin ollen mallilla voidaan tarkastella,
kuinka kassavirrat ohjautuvat uudelleen systeemissä tapahtu-
neen muutoksen (esim. investointi) jälkeen.

(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
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Gaian aluetalouslaskentamalli (2/2)
Talousvaikutukset on eritelty eri toimijoille tulevien kassavirtojen
mukaisesti. Analyysin kohteena olevan systeemimuutoksen
(toimenpide tai investointi) suorittaja saa mahdollisesti kassa-
virtoja investoinnin tuotosta ja toisaalta maksaa kassavirtoja
työntekijöille, investoinnissa tarvittavien laitteiden toimittajille,
raaka-aineiden tai energiantoimittajille sekä muille arvoketjun
palveluntarjoajille. Liiketoiminnan tuloksesta maksetaan veroja
sekä kunnille (kuntien osuus yhteisöverosta) että valtiolle (osuus
yhteisöverosta sekä muut mahdolliset verot, kuten arvonlisävero,
valmisteverot ja yrityksen omistajien maksama pääomatulovero).
Vastaavasti myös palkansaajille tuleva kassavirta on tuloksissa
ilmoitettu nettokassavirtana kunnallisveron ja valtion tuloveron
jälkeen. Kansantaloudellisia vaikutuksia seurataan laskemalla,
kuinka suuri osa arvoketjussa tarvittavasta energiasta, raaka-
aineista ja laitteistoista tulee ulkomailta.

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että eräistä muista
vastaavista malleista poiketen Gaian aluetalouslaskennassa ei
oteta huomioon kerrannaisvaikutuksia, jotka syntyvät
kotitalouksien ja yritysten käytettävissä olevan rahamäärän
lisääntymisestä. Kuluttajille ja palkansaajille tuleva kassavirta on

siis palkkoina tai kustannussäästöinä tuleva hyöty eikä mallissa
ole otettu kantaa siihen, kuinka tämä rahamäärä kulutetaan ja
mitkä olisivat tämän kulutuksen tuomat mahdolliset lisähyödyt.

Laskentamalli on niin sanottu ”overnight”-malli, eli siinä arvioi-
daan vaikutuksia, mikäli investoinnit tapahtuisivat yhden yön yli.
Vastaavasti myös oletetaan, että investoinnin tarvitsema
kunnossapito ja muut vaikutukset näkyvät välittömästi.
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Liite 3: Käytetyt lähtötiedot ja oletukset
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YLEISET PARAMETRIT

Yleiset parametrit Lähde:
Verot:
Alv, 2015 24 % Verohallinto
Yhteisövero, 2015 20 % VM
Valtion osuus yhteisöveron tuotosta 69,72 % VM
Kunnan (ja seurakuntien) osuus yhteisöveron tuotosta 30,28 % VM
Pääomatulovero, 2015 33 % Verohallinto
Keskimääräinen valtion tuloveroaste, 2015 3,3 % Veronmaksajat, keskipalkkaisen 

maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 
2015

Keskimääräinen kunnallisveroaste, 2015 19,84 % Veronmaksajat, keskipalkkaisen 
maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 
2015

Valmistevero, diesel, 2015 0,50 EUR/l Tulli
Valmistevero, moottoribensiini, 2015 0,67 EUR/l Tulli
Sähkövero (veroluokka I), 2015 22,53 EUR/MWh Tulli
Hinnat:
Sähkön markkinahinta (ilman sähköveroa ja alv) 35 EUR/MWh Nordpool, Suomen aluehinta keskimäärin, 

arvio perustuen forward-hintoihin 
tammikuussa 2015

Sähköenergian kuluttajahinta (sis. alv, ei sis. veroja ja siirtoa) 68 EUR/MWh Sähkönhinta.fi, tyyppikäyttäjien L1 ja K2 
keskiarvo 2014

Sähkön siirto, kotitalous (sis. alv, ei sis. sähköveroa) 47 EUR/MWh Sähkönhinta.fi, tyyppikäyttäjien L1 ja K2 
keskiarvo 2014

Sähköenergian hinta kunnalle ja työpaikoille (alv 0, ei sis. veroja ja siirtoa) 50 EUR/MWh Gaian arvio
Sähkön siirto, kunnalle ja työpaikoille (sis. alv, ei sis. sähköveroa) 22 EUR/MWh Sähkönhinta.fi, tyyppikäyttäjä T3 2014
Sähkön siirto, julkiset latauspisteet (sis. alv, ei sis. sähköveroa) 36 EUR/MWh Sähkönhinta.fi, tyyppikäyttäjä T1 2014
Dieselin hinta kuluttajille (sis. alv) 1,5 EUR/l Tilastokeskus, keskiarvo Q1-Q3/2014
Bensiinin hinta kuluttajille (sis. alv) 1,6 EUR/l Tilastokeskus, keskiarvo Q1-Q3/2014
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YLEISET PARAMETRIT

Yleiset parametrit Lähde:
Palkat:
Keskimääräinen kokonaisansio, sisältäen palkan sivukulut 45 555 EUR/v Tilastokeskus, 2013, Kokonaisansion 
Keskimääräinen kokonaisansio, polttoaineketjun kuljetustyöntekijät, sisältäen 40 251 EUR/v Tilastokeskus, 2013, Kokonaisansion 
Polttoainekuljetusten henkilöstökustannusten osuus 0,005 EUR/l Gaian arvio Tilastokeskuksen ja Öljyalan 
Autoteollisuuden henkilöstökustannusten osuus 20 % Tilastokeskus, 2013, Yritysten 
Palkan sivukulut, kerroin 1,2 Yrittäjät.fi palkkalaskuri
Kannattavuudet:
Kannattavuus, sähkönmyyjä (liiketulos) 4 % Gaian laskelma
Teknologiatoimittajan / autonmyyjän / akkujen myyjän / huollon kannattavuus 5 % Gaian arvio Tilastokeskuksen tietojen 

pohjalta
Muut:
Pääoman kustannus omistajalle / reaalikorko (yksityishenkilö) 3 % Gaian arvio
Pääoman kustannus omistajalle / reaalikorko (kunta) 3 % Gaian arvio
Pääoman kustannus omistajalle / reaalikorko (yritys) 3 % Gaian arvio
Ajosuoritteet 16 000 km/v/auto Autoliitto, 2013
Sähkön käytöstä kotimaista tuotantoa 84 % Gaian laskelma
Sähkön käytöstä ulkomaista tuotantoa 16 % Gaian laskelma
Dieselin ja bensiinin verottomasta hinnasta keskimäärin Suomeen jäävä osuus 30 % Gaia / Öljyalan keskusliitto
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HENKILÖAUTOT

Henkilöautojen hankinta (kaikissa alv 0) Lähde:
Täyssähköautojen osuus sähköautoista (loput plug-in hybridejä) 50 % Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 

liikenteen toimialaryhmä
Auton tuontihinta, täyssähköauto keskimäärin (vuonna 2015) 28 302 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Autovero, täyssähköauto keskimäärin (vuonna 2015) 1 698 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Auton tuontihinta, plug-in hybridi keskimäärin (vuonna 2015) 27 273 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Autovero, plug-in hybridi keskimäärin (vuonna 2015) 2 727 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Auton tuontihinta, dieselauto keskimäärin (vuonna 2015) 18 500 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Autovero, dieselauto keskimäärin (vuonna 2015) 3 700 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Auton tuontihinta, bensiiniauto keskimäärin (vuonna 2015) 17 500 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Autovero, bensiiniauto keskimäärin (vuonna 2015) 4 725 EUR/kpl Gaian arvio perustuen VW:n hintoihin
Myyntikate 10 % Tilastokeskus, Yritysten tilinpäätöstiedot 

muuttujina Toimiala (TOL 2008)
Automyynnin henkilöstökulut (henkilöstökulut/voitto) 600 % Tilastokeskus, Yritysten tilinpäätöstiedot 

muuttujina Toimiala (TOL 2008)
Hankittujen autojen kotimaisuusaste 0 % Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 

liikenteen toimialaryhmä
Keski-ikä, täyssähköauto 15 vuotta
Teknistaloudellinen pitoaika, plug-in hybridi 15 vuotta
Teknistaloudellinen pitoaika, dieselauto 15 vuotta
Teknistaloudellinen pitoaika, bensiiniauto 15 vuotta
Käyttövoimavero, diesel 0,055 EUR/päivä/100 kg Trafi
Käyttövoimavero, täyssähköauto 0,015 EUR/päivä/100 kg Trafi
Käyttövoimavero, diesel hybridi 0,049 EUR/päivä/100 kg Trafi
Käyttövoimavero, bensiinihybridi 0,005 EUR/päivä/100 kg Trafi
Kokonaismassa, diesel 1300 kg Volkswagen Golf
Kokonaismassa, täyssähköauto 1900 kg Volkswagen Golf
Kokonaismassa, diesel hybridi 2000 kg Volkswagen Golf
Kokonaismassa, bensiinihybridi 1800 kg Toytota Prius PHEV

Trafi, keskimääräinen henkilöautojen 
romutusikä EU:ssa
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HENKILÖAUTOT

Henkilöautojen huolto Lähde:
Sähköauton huolto (alv 0) 0,021 EUR/km Volkswagen.fi, Huolenpitosopimus - 

sopimuslaskuri (valittu VW eGolf 85kW, 
15000 km/vuosi, base-tason sopimus 48 kk)

Plug-in hybridin huolto (alv 0) 0,025 EUR/km Sama kuin perusauton, keskiarvo 
bensiini&diesel

Dieselauton huolto (alv 0) 0,024 EUR/km Volkswagen.fi, Huolenpitosopimus - 
sopimuslaskuri (valittu VW Golf 1.6 TDI 
81kW Comfortline Bluemotion M6, 15000 
km/vuosi, base-tason sopimus 48 kk)

Bensiiniauton huolto (alv 0) 0,025 EUR/km Volkswagen.fi, Huolenpitosopimus - 
sopimuslaskuri (valittu VW Golf 1.4 TSI 
90kW Comfortline Bluemotion Technology 
M6, 15000 km/vuosi, base-tason sopimus 48 
kk)

Huollossa työn osuus (loppuosa varaosia) 80 % Gaian arvio
Työn kotimaisuusaste huollossa 100 % Gaian arvio
Varaosien kotimaisuusaste huollossa 0 % Gaian arvio
Sähköauto, akun vaihto (kerran eliniän aikana, sisältää myyntikatteen) 3 579 EUR/kpl (alv 0 %) Gaian laskelma

Plug-in hybridi, akun vaihto (kerran eliniän aikana, sisältää myyntikatteen) 1 822 EUR/kpl (alv 0 %) Gaian laskelma

Akun kotimaisuusaste 0 % Gaian arvio (sama kuin autoissa)
Akun myyntikate 10 % Gaian arvio (sama kuin automyynnissä)
Akkumyynnin henkilöstökulut (henkilöstökulut/voitto) 600 % Gaian arvio (sama kuin automyynnissä)
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HENKILÖAUTOT

Laturien hankintahinta on ilmoitettu ”avaimet käteen” -toimitukselle, eli se sisältää kaikki käyttöönottoon vaadittavat 
komponentit ja työn osuuden (myös mahdollisesti vaadittavan sähköliittymän, kaivuun ja liikennejärjestelyt).

Laturien hankinta Lähde:
Koti-/työpaikkalatauspisteiden määrä suhteessa sähköautoihin (laturia per auto) 1,00 kpl
Työpaikkalatauspisteiden määrä suhteessa sähköautoihin (laturia per auto) 0,50 kpl
Julkisten / puolijulkisten peruslatauspisteiden määrä suhteessa sähköautoihin 
(laturia per auto)

0,09 kpl

Julkisten / puolijulkisten pikalatauspisteiden määrä suhteessa sähköautoihin (laturia 
per auto)

0,01 kpl

Koti-/työpaikkalatauspiste asennettuna (alv 0) 967,74 EUR
   Tästä työn osuus 30 %
   Tästä "raudan" osuus 65 %
Peruslatauspiste asennettuna (alv 0) 3 500 EUR
   Tästä työn osuus 25 %
   Tästä "raudan" osuus 70 %
Pikalatauspiste asennettuna (alv 0) 30 000 EUR
   Tästä työn osuus 20 %
   Tästä "raudan" osuus 75 %
Työn kotimaisuusaste laturien valmistuksessa 100 %
Raudan kotimaisuusaste laturien valmistuksessa 30 %
Käyttöikä, kotilaturi/työpaikkalaturi 17,5 vuotta
Käyttöikä, peruslaturi 17,5 vuotta
Käyttöikä, pikalaturi 8,5 vuotta
Laturien ylläpito ja huolto Lähde:
Koti-/työpaikkalatauspisteen huolto (alv 0) 20 EUR/v
   Tästä työn osuus 80 %
   Tästä "raudan" osuus 15 %
Peruslatauspisteen ylläpito ja huolto (alv 0) 500 EUR/v
   Tästä työn osuus 80 %
   Tästä "raudan" osuus 15 %
Pikalatauspisteen ylläpito ja huolto (alv 0) 1 500 EUR/v
   Tästä työn osuus 80 %
   Tästä "raudan" osuus 15 %
Työn kotimaisuusaste laturien huollossa 100 %
Raudan kotimaisuusaste laturien huollossa 30 %

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / 
Sähköisen liikenteen toimialaryhmä

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / 
Sähköisen liikenteen toimialaryhmä
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HENKILÖAUTOT

Käyttövoima Lähde:
Keskimääräinen kulutus, bensiinikäyttöiset henkilöautot 6,7 l/100 km VTT Lipasto, EURO 5, keskimäärin maantie + 

katu, katuajon suoriteosuus 35 %, 
henkilöauton kuormitus 1,7 henkilöä

Keskimääräinen kulutus, dieselkäyttöiset henkilöautot 5,9 l/100 km VTT Lipasto, EURO 5, keskimäärin maantie + 
katu, katuajon suoriteosuus 35 %, 
henkilöauton kuormitus 1,7 henkilöä

Bensiiniautojen suoriteosuus polttomoottoriautojen ajosuoritteesta 67 % VTT Lipasto, 2011; tämä arviona myös plug-
in hybrideille (bensiini- vs. 
dieselmoottorien osuus)

Keskimääräinen kulutus, sähköauto 0,18 kWh/km
Hybridi, ajo sähköllä (osuus ajokilometreistä) 70 %
Kodeissa ladatun sähkön osuus 53 %
Työpaikoilla ladatun sähkön osuus 27 %
Julkisesta/puolijulkisesta latauksesta pikalatauksen osuus (oletus, että vain 
täyssähköautot käyttävät tätä)

67 %

Peruslatauksen hinta kuluttajalle (sis. parkkimaksun, sis. alv) 6,00 EUR/100 km
Pikalatauksen hinta kuluttajalle (sis. alv) (oletus, että vain täyssähköautot käyttävät 
tätä)

8,00 EUR/100 km

Bensiinin maailmanmarkkinahinta 464,50 USD/t Thomson Reuters, tammikuu 2015
Dieselin maailmanmarkkinahinta 492,60 USD/t Thomson Reuters, tammikuu 2015
Valuuttakurssi USD/EUR 1,13 USD/EUR

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / 
Sähköisen liikenteen toimialaryhmä
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LINJA-AUTOT

Linja-autojen tyypit SEURAAJA MAHDOLLISTAJA Lähde:
Täyssähköbussien osuus sähköbusseista 2020 (loput plug-in hybridejä) 90 % 90 %
Täyssähköbussien osuus sähköbusseista 2030 (loput plug-in hybridejä) 66 % 66 %
Linja-autojen hankinta
Teknistaloudellinen pitoaika, täyssähköbussi 15 vuotta
Teknistaloudellinen pitoaika, plug-in hybridi 12 vuotta
Teknistaloudellinen pitoaika, perinteinen dieselbussi 12 vuotta
Bussin tuontihinta, täyssähköbussi keskimäärin (alv 0) (vuonna 2015) 480 000 EUR/kpl
Bussin tuontihinta, plug-in hybridi keskimäärin (alv 0) (vuonna 2015) 480 000 EUR/kpl
Bussin tuontihinta, perinteinen dieselbussi keskimäärin (alv 0) (vuonna 2015) 230 000 EUR/kpl
Hankittujen sähkö- ja plug-in hybridibussien kotimaisuusaste 50 %
Myyntikate 10 % Gaian arvio
Bussien myynnin henkilöstökulut (henkilöstökulut/voitto) 200 % Gaian arvio
Hankittujen dieselbussien kotimaisuusaste 0 % Gaian arvio
Linja-autojen huolto
Sähköbussin huolto (alv 0) 0,11 EUR/km
Plug-in hybridin huolto (alv 0) 0,15 EUR/km
Perinteisen dieselbussin huolto (alv 0) 0,15 EUR/km
Sähköauto, akun vaihto (kerran eliniän aikana) (alv 0) 57 414 EUR/kpl Gaian laskelma
Plug-in hybridi, akun vaihto (kerran eliniän aikana) (alv 0) 18 150 EUR/kpl Gaian laskelma
Huollossa työn osuus (loppuosa varaosia) 80 % Gaian arvio
Työn kotimaisuusaste huollossa 100 % Gaian arvio
Varaosien kotimaisuusaste huollossa 0 % Gaian arvio
Akun kotimaisuusaste 0 % Gaian arvio (sama kuin autoissa)
Akun myyntikate 10 % Gaian arvio (sama kuin automyynnissä)
Akkumyynnin henkilöstökulut (henkilöstökulut/voitto) 200 % Gaian arvio (sama kuin automyynnissä)

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 
liikenteen toimialaryhmä

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 
liikenteen toimialaryhmä (käyttöiät perustuen 
VTT:n käyttämiin arvoihin)

Teknologiateollisuus ry / Sähköisen liikenteen 
toimialaryhmä
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LINJA-AUTOT

Laturien hankintahinta on ilmoitettu ”avaimet käteen” -toimitukselle, eli se sisältää kaikki käyttöönottoon vaadittavat 
komponentit ja työn osuuden (myös mahdollisesti vaadittavan sähköliittymän, kaivuun ja liikennejärjestelyt).

Käyttövoima
Ajosuoritteet 73 000 km/v/bussi
Sähköbussien sähkönkulutus 1,0 kWh/km
Plug-in hybridibussin sähkönkulutus 0,7 kWh/km
Plug-in hybridibussin polttoainekulutus (diesel) 13 l/100 km
Hybridi, ajo sähköllä (osuus ajokilometreistä) 70 %
Hybridi, ajo dieselillä (osuus ajokilometreistä) 30 %
Perinteisten dieselbussien ominaiskulutus 44 l/100 km
Laturien hankinta
Laturien määrä suhteessa sähköbusseihin (laturia per bussi) 0,11 kpl
Laturi asennettuna (alv 0) 250 000 EUR
   Tästä työn osuus 20 %
   Tästä raudan osuus 75 %
Työn kotimaisuusaste laturien valmistuksessa 100 %
Raudan kotimaisuusaste laturien valmistuksessa 30 %
Käyttöikä, laturi 9 vuotta
Laturien huolto Lähde:
Latauspisteen huolto (alv 0) 5 000 EUR/v
   Tästä työn osuus 80 %
   Tästä "raudan" osuus 15 %
Työn kotimaisuusaste laturien huollossa 100 %
Raudan kotimaisuusaste laturien huollossa 30 %

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 
liikenteen toimialaryhmä

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 
liikenteen toimialaryhmä perustuen VTT:n 
arvioihin

Kaikissa : Teknologiateollisuus ry / Sähköisen 
liikenteen toimialaryhmä
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ENERGIA JA PÄÄSTÖT

Päästökertoimet Nykytila 2020 2030 Lähde:
Diesel 2 542 2 542 2 542 gCO2eq/l VTT Lipasto
Bensiini 2 164 2 164 2 164 gCO2eq/l VTT Lipasto
Sähkö

223 147 105 gCO2eq/kWh

Nykytila: Vuosien 
2008–2012 liukuva 
keskiarvo, Tilastokeskus; 
Vuodet 2020 ja 2030: VTT 
Low Carbon Finland 2050 
Baseline

Hiukkaspäästöt Lähde:
Diesel-henkilöauto 0,0020 gPM/km VTT Lipasto
Bensiini-henkilöauto 0,0020 gPM/km VTT Lipasto
Täyssähkö-henkilöauto 0 gPM/km VTT Lipasto
Plug-in hybridi diesel -henkilöauto 0,0006 gPM/km Gaian laskelma
Plug-in hybridi bensiini -henkilöauto 0,0006 gPM/km Gaian laskelma

Dieselbussi 0,0360 gPM/km VTT Lipasto
Täyssähköbussi 0 gPM/km VTT Lipasto
Plug-in hybridi -bussi 0,0108 gPM/km Gaian laskelma

Hiukkaspäästöjen osalta on otettu huomioon vain suorat liikenteessä syntyvät päästöt, ei 
mahdollisia sähköntuotannossa syntyviä hiukkaspäästöjä.
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