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Taakanjakoasetus
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jäsenmaille

Ehdotus raskaan 
kaluston CO2-raja-
arvoista tulossa 
helmikuussa 2022
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Taakanjakoasetus

EU:ssa saavutettiin sopu marraskuussa 2022 EU:n taakanjakoasetuksen päivityksestä 
päästökaupan ulkopuolisilla aloilla.

Tavoitteet:

• Taakanjakosektorin päästövähennys 40 % vuoteen 1990 verrattuna

• Jäsenmaiden velvoitteiden välinen haarukka 40 %; eli välillä -10 % - 50 %.

• Suomen velvoite -50% (kuten myös SE, LU, DK, DE).

• Velvoite määrittyy pääsääntöisesti BKT/asukas, kustannustehokkuus huomioitu rajoitetusti

• Tiukemmat tavoitteet voimaan 2023, vuotuisten päästökiintiöiden tarkastus 2025

Soveltamisala:

• Taakanjakosektorille kuuluvat liikenne, maatalous, rakennussektori, jätehuolto

• Tieliikenteen ja lämmitykselle oma päästökauppansa, mutta sektorit säilyvät ESR:ssä 2030 

• Kustannustehokkuutta voidaan parantaa joustoilla; pääsääntöisesti nykyisin käytössä 
olevat joustot säilyvät
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Tieliikenteen ja rakennusten päästökauppa

• EU:ssa saavutettiin sopu päästökaupan laajentamisesta ja vahvistamisesta 
joulukuussa 2022

• Uusi erillinen päästökauppa tieliikenteen polttoaineille ja rakennusten 
lämmityspolttoaineille kattaa näillä toimialoilla käytettävien polttoaineiden 
hiilidioksidipäästöt ja näiden toimialojen polttoainejakelijat. 

• Uuden päästökaupan mukainen päästöoikeuksien huutokauppa käynnistyy vuonna 
2027. Poikkeuksellisen korkeiden energiahintojen tilanteessa järjestelmän 
käynnistämistä kuitenkin lykätään vuoteen 2028.

• Neuvotteluissa sovittiin myös veropoikkeuksesta, jonka nojalla jäsenmaa voi jättää 
soveltamatta uutta päästökauppaa vuoden 2030 loppuun saakka. Ehtona poikkeuksen 
käytölle on, että jäsenmaassa on käytössä polttoaineeseen kohdistuva 
hiilidioksidivero, jonka taso ylittää päästöoikeuden keskimääräisen hintatason.

• Järjestelmään sisältyy myös hintavakausmekanismi, joka vapauttaa markkinoille 
ylimääräisiä päästöoikeuksia hinnan noustessa hyvin nopeasti tai päästöoikeuden 
hinnan ylittäessä tietyn ajanjakson kuluessa 45 euroa tonnilta. Ylimääräisten 
päästöoikeuksien vapauttaminen hillitsee päästöoikeuden hinnan kasvua.
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Ilmastotoimien sosiaalirahasto

• Joulukuun neuvotteluissa sovittiin myös ilmastotoimien sosiaalirahaston 
perustamisesta. Rahaston tavoitteena on vähentää uuden päästökaupan negatiivisia 
vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleville kotitalouksille, mikroyrityksille ja 
liikenteen käyttäjille ja edistää irtautumista fossiilisista polttoaineista.

• Rahasto on osa EU:n budjettia ja sitä rahoitetaan päästökaupan huutokauppatuloilla 
korkeintaan 65 miljardia euroa vuosien 2026-2032 aikana. Jäsenmailta edellytetään 25 
prosentin kansallista omarahoitusosuutta. 

• Ennen uuden päästökaupan käynnistymistä sosiaalirahastoa voidaan rahoittaa 
nykyisen päästökaupan huutokauppatuloilla enintään 50 miljoonan päästöoikeuden 
edestä.

• Jäsenmaiden tulee toimittaa komissiolle toimet ja investoinnit sisältävä suunnitelma. 
Suunnitelmaan sisällytetään rahaston tavoitteen mukaisia rakennus- ja liikennesektorin 
toimia ja investointeja. Lisäksi jäsenmailla on väliaikainen ja rajattu mahdollisuus 
sisällyttää myös suoria tulotukia.
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Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfra –
asetus (AFIR)

• EU:ssa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfra-asetuksen neuvottelut ovat kesken. 

• Asetuksen tavoitteena on vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin EU laajuinen 
kehittyminen

• Säädellään sähkön latausinfraa kevyille ja raskaille ajoneuvoille, vedyn jakelua 
tieliikenteen ajoneuvoille, maakaasun (LNG) jakelua tieliikenteen ajoneuvoille ja 
meriliikenteelle sekä maasähkön jakelua satamissa ja lentokentillä

• Esim. vaatimuksena 2025 mennessä TEN-T ydinverkolla 60 km välein 
sähkölatauspiste henkilöautoille ja raskaalle liikenteelle ja 2030 mennessä TEN-T 
ydinverkolla ja kattavalla verkolla 150 km välein vetytankkausasema

• Vaatimuksia mm. infran yhteentoimivuuteen, kuluttajatietojen saatavuuteen ja 
maksutapoihin.

• Suomelle on tärkeää, että sitovat velvoitteet tieliikenteen sähkölataustavoitteille 
huomioisivat harvaan asutut vähäliikenteiset alueet. Tämä näkökulma on huomioitu 
neuvoston yleisnäkemyksessä.
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Henkilö- ja pakettiautojen sitovat CO2-raja-
arvot

• EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät sopuun ajoneuvovalmistajia koskevista 
uusien henkilö- ja pakettiautojen päästörajojen kiristämisestä lokakuussa 2022.

• Tavoitteena nopeuttaa siirtymää nollapäästöiseen liikenteeseen ja lisätä tarjontaa

• Uusien ajoneuvojen päästöraja-arvot kiristyvät vuonna 2030 henkilöautojen osalta -
55% (nyt -37,5%) ja pakettiautojen osalta -50% (nyt -31%). 

• Raja-arvot kiristyvät edelleen vuonna 2035  -100% (käytännössä 
polttomoottorikäyttöisten henkilö-ja pakettiautojen, ladattavien hybridien ja 
kaasuautojen valmistus loppuisi).

• Ehdotus edesauttaa EU:n autoteollisuuden maailmanlaajuista kilpailukykyä ja lisää 
toimintaympäristön ja investointien ennakoitavuutta.  

• Vuosina 2030-2050 kumulatiiviset säästöt bensiinin ja dieselin käytössä olisivat 913-
1100 megatonnia
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Energiaverodirektiivi (VM vastaa)

• Neuvottelut energiaverodirektiivin uudistamisesta EU:ssa ovat yhä kesken.

• Polttoaineiden ja sähkön verotus ja niiden minimiverotasot ehdotetaan porrastettavan 
ympäristöominaisuuksien perusteella 3 veroluokkaan, joiden sisällä tuotteita tulisi kohdella 
samalla tavoin. Sähkön käyttöön kannustetaan alhaisella verotasolla. 

• Ehdotuksen mukaan voimaan 2023

• Dieselin ja bensiinin verokohtelu tulisi yhdenmukaistaa, mikä lopettaisi nykymuotoisen 
dieselin bensiiniä edullisemman valmisteverotuksen. Lisäksi maakaasun verokohtelu 
tulisi yhdenmukaistaa muiden liikennepolttoaineiden kanssa 10 vuoden siirtymäajan 
puitteissa

• Kestävien biopolttoaineiden verotuksen minimitasot laskisivat huomattavasti suhteessa 
fossiilisiin polttoaineisiin.
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Energiasektorin aloitteet (TEM vastaa)

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI

• EU-tason energiatehokkuuden sitova yleistavoitetta vuodelle 2030 ja tavoitteiden 
merkittävää kiristystä 

• Tavoitteiden jyvittäminen jäsenvaltioille komission antamalla laskentakaavalla

• Miten tavoitteet vaikuttaisivat sähköistämisen kautta toteutettavaan päästöjen 
vähentymiseen? 

UUSIUTUVAN ENERGIAN DIREKTIIVI

• Liikenteen energiasisältöön perustuva minimiosuusvelvoite liikenteen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämisvelvoitteella: polttoaineiden ja sähkön KHK-
intensiteetin tulisi vähentyä vähintään 13 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

• Kehittyneille biopolttoaineille ja biokaasulle erillinen minimiosuusvaatimus energian 
loppukulutuksesta liikennealalla vähintään 0,5 prosenttia (1 prosentin sijaan) 2025 ja 
vähintään 2,2 prosenttia (3,5 prosentin sijaan) 2030.

• Liikenteessä käytetyille RFNBO-polttoaineille 2,6 prosentin minimiosuusvelvoite 2030

• Lisäksi komissio ehdottaa käyttöönotettavaksi hyvitysjärjestelmää, jolla edistettäisiin 
sähkön käyttöä liikenteessä. 
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Arvioidut vaikutukset
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EU:n 55-valmiuspaketin tieliikenteen 
ehdotusten kustannusvaikutukset

• Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi keväällä 2022 Ramboll Finland Oy:ltä selvityksen 55-
valmiuspaketin kustannusvaikutuksista tieliikenteelle.

• Selvityksessä arvioitiin, miten ehdotukset uudesta tieliikenteen päästökaupasta sekä 
polttoaineiden valmisteverojen muutoksista vaikuttaisivat Suomessa tieliikenteen polttonesteiden 
kuluttajahintoihin ja polttomoottorikäyttöisten autojen käyttökustannuksiin vuonna 2030.

• Selvitys on rajattu 55-valmiuspaketin aloitteisiin, joilla olisi toteutuessaan suora vaikutus 
tieliikenteessä käytettävän bensiinin, etanolin, dieselin ja kaasun hintoihin. 

• Hintaskenaariossa 1 tieliikenteen päästökauppa toteutuu. Energiaverotuksen muutos sen sijaan 
ei toteudu, ja polttonesteiden valmisteverot eli energiasisältövero, hiilidioksidivero ja 
huoltovarmuusmaksu ovat samat kuin vuonna 2022. 

• Hintaskenaariossa 2 toteutuvat sekä liikenteen päästökauppa että valmisteverotuksen muutos.

• 2a) Bensiinin ja dieselin verotasot yhtenäistetään pienentämällä bensiinin valmisteveroa ja 
suurentamalla dieselin valmisteveroa siten, että vero on molemmilla 20,13 euroa/GJ. Uusiutuvan 
dieselin ja etanolin valmisteverot pienennetään tasolle 9,25 euroa/GJ. 

• 2b) Bensiinin ja dieselin verotasot yhtenäistetään suurentamalla dieselin valmisteveroa bensiinin 
nykyiselle verotasolle 23,74 euroa/GJ. Uusiutuvan dieselin ja etanolin valmisteverot pienennetään 
ehdotettuun uuteen minimiverotasoon 5,38 euroa/GJ. 
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Ehdotettujen muutosten Vaikutukset kuluttajahintoihin

• Päästökauppa vaikuttaa enemmän bensiinin 
hintaan, koska fossiilinen osuus on bensiinin 
sekoitteessa 90 % ja dieselin sekoitteessa 58 %

• Fossiilisen dieselin valmisteveroa suurennetaan 
26,0 sentillä litralta 

• Uusiutuvan dieselin valmisteveroa pienennetään 
25,6 sentillä litralta.

• Etanolin valmisteveroa pienennetään 31,7 
sentillä litralta.

Päästökaupan vaikutus Päästökaupan ja valmisteverojen muutosten yhteisvaikutus

• Bensiinin valmisteveroa pienennetään 11,5 
sentillä litralta 

• Fossiilisen dieselin valmisteveroa suurennetaan 
13,0 sentillä litralta 

• Uusiutuvan dieselin valmisteveroa pienennetään 
12,8 sentillä litralta.

• Etanolin valmisteveroa pienennetään 23,6 
sentillä litralta.



Ehdotettujen muutosten Vaikutukset autojen 
keskimääräisiin käyttökustannuksiin



Ehdotettujen muutosten 
Vaikutukset autojen 
käyttökustannuksiin 
yhteensä

• Päästökauppa vaikuttaa autojen käyttökustannuksiin nostamalla 
polttoainekustannuksia

• Vaikutuksen suuruus riippuu päästöoikeuden hinnasta ja 
fossiilisten käyttövoimien kokonaiskulutuksesta 
ajoneuvotyypeittäin

Päästökaupan vaikutus

Päästökaupan ja energiasisältöveron muutosten 
yhteisvaikutus

• Arvioidut valmisteveron muutokset lieventävät 
päästökaupan aiheuttamaa kustannusten nousua 
henkilöautoilla, koska dieselkäyttöisten henkilöautojen 
käyttövoimavero poistuu

• Hintaskenaariossa 2a henkilöautojen käyttökustannukset 
pienenevät lisäksi siksi, että fossiilisen bensiinin 
energiasisältöveroa pienennetään

• Muilla tyyppiajoneuvoilla valmisteveron muutokset 
lisäävät käyttökustannusten nousua päästökaupan päälle

517 1 035 1 552

98 616 1 333

284 801 1 318



55-valmiuspaketin muita vaikutuksia

• Uudet lainsäädäntöaloitteet vähentävät liikenteen CO2-päästöjä yhteensä jopa yli 
miljoona tonnia v. 2030

• Uudet raja-arvot henkilö- ja pakettiautoille 0,16 Mt

• Tieliikenteen (ja rakennusten) päästökauppa 0,3-0,4 Mt

• Energiaverodirektiivi/bensiinin ja dieselin verotason yhtenäistäminen mikäli 
toteutettaisiin dieselin verotusta korottamalla 0,3-0,6 Mt

• Samalla vähenevät myös muut liikenteen aiheuttamat päästöt kuten typenoksidit, 
hiukkaset, hiilivedyt ja häkä

• Liikennesuoritteiden väheneminen parantaa liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta 
ja kaupunkiympäristön toimivuutta; mahdollisesti myös kansanterveyttä, jos ihmiset 
siirtyvät enenevässä määrin kävelemään ja pyöräilemään

• Liikenteen uudet käyttövoimat ja niiden tuotanto sekä niihin liittyvät palvelut (kuten 
sähköautojen latauspalvelut) lisäävät työllisyyttä ja talouskasvua Suomessa
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lvm.fi   Twitter: @lvmfi

Kiitos!

@SaaraJskelinen1
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