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AUTOVEROMUUTOS NOSTAA USEIMPIEN AUTOJEN HINTAA HUHTIKUUN 
ALUSSA 
 
 

Kuluttajan kannalta olennaista on huomata, että saadakseen auton vielä 
vanhalla autoverolla, tulee sen olla rekisteröity ennen 1.4.2012. Uusien 
henkilöautojen toimitusajat vaihtelevat 2-4 kuukauteen.  
 
Eduskunnan eilen hyväksymä autoverolain muutos nostaa henkilöauton 
hintaa jopa tuhansia euroja ensi keväänä. Pakettiautoilla korotus on sekä 
suhteellisesti että euromääräisesti suurempi kuin henkilöautoilla. Vain alle 
110g:n CO2-päästöisillä autoilla autovero laskee hieman. 
 
Veronkorotuksella hallitus pyrkii ohjaamaan kuluttajaa ostamaan 
vähäpäästöisempiä autoja. Viime vuosina alulle saatuun uusien autojen 
keskimääräisten CO2 –päästöjen alenemiseen vaikuttaa myös 
autoteknologian kehitys. Uuden teknologian erittäin vähäpäästöiset autot 
ovat kuitenkin vielä marginaalinen vaihtoehto tankkaushaasteiden ja 
korkean hinnan vuoksi. Tänään ostetut autot ovat myös edelleen käytössä 
20 vuoden kuluttua, sillä henkilöautojen keskimääräinen romutusikä 
Suomessa on 20,3 vuotta. 
 
Verotuksen painopisteen siirto hankinnan verotuksesta käytön verotukseen 
nopeuttaisi autokannan uudistumista ja tieliikenteen kokonaispäästöjen 
alenemista. Lisäksi seuraisi valtion verotulojen nykyistä parempi 
ennakoitavuus. Ajoneuvoveron piirissä on lähes kolme miljoonaa autoa, eikä 
se ole suhdanneherkkä kuten autoverotuotto, joka on riippuvainen 
senhetkisistä talouden suhdanteista ja autokaupan vilkkaudesta. 
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