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Esityksen aiheet

1. Verorakenne Suomessa ja siihen liittyvä

liikkumavara

2. Ympäristöverot 

a. Ympäristöverot ja vastaavat ympäristöhaitat

b. Ympäristöverot ja muut ohjauskeinot

3. Kestävän kulutuksen edistävä verorakenne

a. Verojen mahdollisuudet ja rajat

b. Missä verotetaan – kulutus tai tuotanto?



Verorakenne

� Veroilla on erilaiset tarkoitukset 

� Julkisen sektorin tärkein rahoituslähde
(eli verokertymä)

� Ohjauskeino

o Haittojen vähentämiseksi

o Tiettyjen investointien ja menojen 

edistämiseksi (verorakenne, veroedut)

� Veron tärkeys rahoituslähteenä voi 

rajoittaa veron käyttöä ohjauskeinona



Verorakenne

Kv. kilpailu ja
ostovoiman ylipito
rajoittavat 
liikkumavara

Lähde: VATT 

Rakenneraportti



Verorakenne

Liikkumavara
syntyy myös
tukien 
vähentämisellä

Lähde: VATT  Rakenneraportti



Verorakenne

Lähde: VATT  Rakenneraportti

Kuitenkin kansainvälisessä
vertailussa Suomen
ympäristöveroaste on 
jo suhteellisesti korkea

Lähde: VATT 
Rakenneraportti



Ympäristöverot

� Kotitalouksille:

� Energia:

� Sähkö, lämmitysöljy

� Liikennepolttoaine

� Autovero ja ajoneuvovero

� Energiatuotantopuolelle:
� Energiavero (osittain poistettu)

� Päästökauppa

� Jäteverot (yhtiöille)



Ympäristöverot

Lähde: VATT 
Rakenneraportti



Muut ohjauskeinot 1

Kotitalouksille:
�Tuet energiasäästötoimenpiteille (taloyhtiöille)

�Energiatodistus

�Energiamerkit

�Tuotenormit (ml. autot)

�Pullopantti

�Joukkoliikenteen tuet (ensisijaisesti muista 
syistä)

�Tuloverovähennys, mm. korjaustyötä varten 
(myös muut kuin ympäristöasiat)

EU



Muut ohjauskeinot
(joilla on vielä potentiaali)

� asuinympäristöön liittyvät toimenpiteet

� joukkoliikenteen läheisyys ja viihtyvyys

� ei-motorisoidun liikenteen mahdollisuudet

� ehyt kaupunkirakenne

� etätyö

� ruuhkamaksut ja pysäköintipolitiikka

� tonttien verotus

� työajan valintavaran laajentaminen



Verojen ekologinen 
johdonmukaisuus (?)

 greenhouse gases (CO2 eq.) kiloton kgCO2/pkm 

TRANSPORT 2000 2005 2005 

Passenger cars 6761 7622 0,123 

Motor bikes, mopeds 55 85 0,078 

Buses 523 511 0,056 

Passenger trains* 97 78 0,018 

HEATING 2000 2005 kgCO2/m
2
/year 

total dwelling stock** 7640 7800 ~ 55 

WASTE 2000, kg/year 2006, kg/year kg/person/year 

urban waste/ household 630 (Turku) 
768 (YTV total) 

348 (unsorted) 

380 

140 

 
Kotitalouksien kulutusryhmien KHK - päästökuormitus

Lähde: Perrels (2008), teoksessa K. Ahlqvist & A. Raijas, yms. (toim.), Suomalaisen kulutuksen 

pitkä kaari.



Verojen ekologinen 
johdonmukaisuus (?)

Lähde: Perrels (2008), teoksessa K. Ahlqvist & A. Raijas, yms. (toim.), Suomalaisen kulutuksen pitkä kaari.

Instrument type Rates and annual cost 

Taxes and (sur)charges  

energy taxes on electricity and heating oil 

rates (euro per MWh) 

costs per average household 

 

elec:7,30; oil: 5,75 

85,- € 

taxation of transport fuels 

rates 

energy tax payment per car owning household 

 

gasoline: 0,58 €/l diesel: 0,32 €/l 

€ 1660,-/year 

purchase tax of passenger cars 

average tax payment per new car 

 

€ 8500,- 

Performance Standards  

cars 

EU directives on exhaust gases 

biofuel directive 

 

 

- 130g/vkm standard (ACEA agreement)** 

- biofuel guideline (implying price rise of 

approx. 3 ct/l) 

appliances  

EU directives on labelling and their national 

implementation 

- in case of sufficient competition the initial 

extra cost of better models  gradually fades 

away, enabling net benefits for consumers 

Buildings (e.g. insulation quality) 

unit-cost of energy saving 

 

audits and energy certificates (consequence of EU 

building directive)  

 

- 5 ~ 100 €/MWh (compare with the unit price 

of the energy saved, being 40 ~ 100 €/MWh)  

- 5 € ~ 50 € per dwelling per year (i.e. 50 ~ 500 

euros once in 10 years) 

 



Alustavat johtopäätökset

�Nykyinen verorakenteella on mahdollisuudet 
siirtyä verot ympäristöveronpäin

�mutta ... mahdollisuudet eivät ole loputonta

� verokertymän takia

� ostovoimajakovaikutuksien takia

� verojen vaihtelevan vaikutuksen takia 

(epätäydelliset markkinat -> matalat joustot)



Laajentamismahdollisuudet 
kohtuulliselle hinnalle

�Sähkö / energiavero kotitalouksille
� kompensaatio: matalampi tulovero ja/tai paremmat 

energiansäästötukitoimet

�Autoveron porrastus (1. askel tehty)

�Tonttivero

�Autokäytön verovähennys (työllistämiskeino) –> 
remontti

�Ruuhkamaksut (?)

�Pysäköintipaikkojen hinnoittelu (työpaikalla)

�Siis polttoainevero ei kannattaa nostaa

�Uudet verot tarvitsevat hyvä esitutkimusta, joten 
yllätykset eivät toteuta (laatu ↔ volyymi)



Laajentamisehdot

�Kuitenkin verojen laajennuksiin liittyvät 

taloudelliset ja (sosiaali)politiiset rajat

�Siksi ainoa muiden ohjauskeinojen yhteydessä

�Esim. hinnoittelukeinot liikenteessä vaativat myös 

investoinnit esim.:

�joukkoliikenteessä, polkupyöräinfrastruktuurissa, jne.

�Jos yritetään vaikuttaa liikenteeseen, täyttyy osoittaa 
myös maankäyttöön (mm. Maankäytön suunnittelu 
kaupunkiseudun tasolla)

�Etätyöpilottiprojektit

�Tietoisuus ja investointien kannattavuus



Tulevaisuudessa?

�Valkoiset sertifikaatit?

�Toistaiseksi Suomelle energiaverot näyttävät 
tehokkaammalta

�Kotitalouskohtaiset päästövähennyskiintiöt?

�Aloitus Englannissa; kiinnostus muualla ... kuitenkin 
isot haasteet: esim.: tietojärjestelmä, oikeat 

kannustimet kotitalouksille ja yhtiöille, jne.

�Tietoisuus, koulutus ? ... uuden sukupolven 

asennemuutos? toisaalta 65+ ikäryhmä kasvaa

�Ajankäytön valintamahdollisuudet 

(raha ↔↔↔↔ aikaa)



Rahan vs. ajankäyttö
 

Change in the elasticity of working time by annual labour income (x) - 

EU15 and Finland (1971 - 2004)

y = -0,0098 ln(x) + 0,0898

R2 = 0,1819 (EU15)

y = 0,0011 ln(x) - 0,0443

R2 = 0,0083 (FIN)
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Miksei Suomalainen työtekijä vaihtaa osan palkanlisäyksestä vapaa-ajaksi?
(kuten muut Eurooppalaiset)



Väestönennuste v.2040 asti

Lähde: VATT 
Rakenneraportti



Ostovoiman rakenne v.2005 & v.2030

Lähde: Perrels yms, 2006

 2005 (71)

32 %

1 %

14 %

15 %
Households with

children 20-54

Households without

children 20-54

Households with

children 55-64

Households wihout

children 55-64

Retired 65+

 

 
2030 (121)

34 %

1 %

13 %

25 %

Households with

children 20-54

Households without

children 20-54

Households with

children 55-64

Households wihout

children 55-64

Retired 65+

 



Lähde: Perrels yms, 2006

Kulutusmenot makrotasolla (miljardia €, v. 2000 hinnoissa) 

Kaikki kotitaloudet 2005 2010 2015 2020 2030 

Elintarvikkeet, ravintolat 15,1 16,0 17,8 20,3 24,7 

Vaatteet, jalkineet, korut, jne. 3,8 3,6 4,5 5,2 6,4 

Asuminen (talo, energia, sisustus) 21,9 26,4 28,9 32,7 36,1 

Liikenne 5,5 6,2 7,0 7,7 9,5 

Telekommunikaatio ja media 3,9 4,4 5,2 5,8 7,5 

Virkistys ja urheilu 3,2 3,6 4,1 4,2 5,1 

Terveys ja puhtaus 4,3 4,9 5,7 6,5 8,4 

Matkailu 1,7 2,0 2,3 2,6 3,4 

Raha- ja vakuutuspalvelut 5,3 6,2 7,3 8,2 10,7 

Autojen ostos 2,1 2,4 2,7 2,7 3,2 

Koneiden ostos 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 

Isojen vapaa-ajan välineiden ostos 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

Kalusteet 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 

Yhteensä 70 79 89 100 120 

 

Kotitalouksien menorakenteen
perusura v.2030 asti


