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TIIVISTELMÄ
Tämä Sähköautomarkkina-malli (SAM) -hankkeen loppuraportti esittelee vuosina 2017 –
2019 toteutetun selvitys- ja mallinnushankkeen keskeiset tulokset. Mallinnushankkeemme muodostui kahdesta rinnakkaisesta tutkimusprojektista:
•

•

laadullisen tutkimuksen keinoin (haastattelut, kirjallisuuskatsaus)
pitkittäistutkimuksena tehdystä sähkö- ja hybridiautojen markkinoiden
analyysistä, joka on esitelty tässä 17.4.2019 päivätyssä loppuraportissa
systeemidynamiikalla tehdystä kvantitatiivisesta tutkimuksesta, jonka
lopputuloksena syntyi Roope Vesan maaliskuussa 2019 julkaistu Tampereen
teknillisestä yliopiston diplomityö (Vesa, R. 2019).

Hankkeen tavoitteena ei ollut tuottaa (jälleen yhtä) ”oikeaa” ennustetta sähkö- ja
hybridiautojen markkinoiden kehittymisestä Suomessa, vaan esitellä malli, jonka
pohjalta on mahdollista testata erilaisten kannusteiden (positiivisten tai negatiivisten)
vaikutuksia markkinoiden kehitykseen. Tavoitteena oli myös tuottaa helppolukuinen
kuvaus sähköautomarkkinoiden kehityksestä meillä ja muualla.
Nyt kun Suomessa on esitelty paljon rohkeita ennusteita, arvioita ja skenaarioita
sähköautomarkkinoiden kehityksestä, voivat SAM-mallin luvut näyttää kovin
varovaisilta. Syyt tähän selviävät jäljempänä. SAM-mallin luvut eivät ole suoraan
verrannollisia useimpiin muihin hiljattain Suomessa esitettyihin malleihin, koska
työsuhdeautot ja käytettynä maahantuodut autot on tutkimuksellisista syistä rajattu
mallin ulkopuolelle.
Sähköautomarkkina-mallin (SAM) on luonnollisesti vain yksi näkemys markkinoiden
rakenteesta ja dynamiikasta. Sen pohjana on paljon subjektiivisia valintoja mallin
rakenteeseen ja muuttujiin liittyen. Kuten John Sterman, yksi systeemidynamiikan
legendaarisista kehittäjistä, on todennut ”All models are wrong, but some are useful”.
Toivomme, että SAM-malli osoittautuu hyödylliseksi suomalaisen yhteiskunnan
kehittämisen kannalta.
Lopuksi haluamme kiittää Sähköturvallisuuden edistämiskeskusta (STEK) heidän
hankkeelle myöntämästä avustuksesta. Ilman heidän tukeaan ei tätä tutkimusta olisi
koskaan tehty.
Helsingissä 17. huhtikuuta 2019

Jarkko Vesa
kauppatieteiden tohtori

Roope Vesa
diplomi-insinööri
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1. Johdanto
Sähkö- ja hybridiautojen markkina edustaa systeemiä, jolle on tyypillistä erilaiset
varannot (esimerkiksi tieliikenteessä olevat ajoneuvot) ja virtaumat (esimerkiksi uusien
ajoneuvojen rekisteröinnit, autojen romutukset, kolaroinnin kautta poistuvat autot).
Markkinoiden keskeinen piirre on auton pitkästä käyttöiästä johtuva viive uusien
ajoneuvojen rekisteröinnin ja vanhojen romutuksen välillä. Lisäksi systeemissä on
rajoitteita, kuten raaka-aineiden saatavuus sekä akku- ja autoteollisuuden
tuotantokapasiteetti. Suomen markkinoille tulevien autojen ensirekisteröinneistä,
tieliikenteessä olevista ajoneuvoista ja vuosittaisista ajoneuvojen romutusmääristä on
saatavilla myös kattavaa avointa dataa, kiitos Traficomin erinomaisten palveluiden.
Edellä kuvatuista ominaispiirteistä johtuen sähkö- ja hybridiautojen markkina sopii
erittäin hyvin systeemidynaamisen analyysin kohteeksi.
Sähkö- ja hybridiautojen yleistymisen keskeinen haaste on, että ne pyrkivät
syrjäyttämään olemassa olevan teknologian, perinteiset polttomoottorit, joilla on sama
käyttötarkoitus, hyvä suorituskyky sekä suurista tuotantovolyymeistä johtuen halvempi
hinta. Sähkö- ja hybridiautot voivat täten yleistyä vain olemassa olevan teknologian
kustannuksella, mikä tarkoittaa, että markkinoilla vallitsee nollasummapeli.
Systeemidynamiikan saralla tällaista ongelmaa kutsutaan myös suhteellisen hyödyn
arkkityypiksi, jonka ratkaisuna on käyttää ulkoisia tekijöitä systeemin saattamiseksi kohti
uutta tasapainotilaa. Ulkoinen tekijä viittaa usein lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja
taloudellisiin ohjauskeinoihin, joiden tutkimisessa ja kehittämisessä
systeemidynamiikka on maailmalla laajasti käytetty menetelmä.
Sähköautomarkkinoiden mallinnus (SAM) -hankkeen tavoitteena on systeemidynaamista
mallinnusta hyödyntäen lisätä ymmärrystä Suomen sähkö- ja hybridiauto-markkinasta,
ja tällä tavoin edesauttaa tehokkaiden ohjauskeinojen löytymistä. Tutkimuksen pohjana
on käytetty olemassa olevia mallinnustutkimuksia sekä diffuusioteoreettista taustaa,
joita vasten simulaatiomalli on rakennettu. Mallin avulla toteutettiin useita
herkkyysanalyysejä ja testattiin mallin käyttäytymistä erilaisissa skenaarioissa.
Hankkeessa kehitetty malli on esitelty DI Roope Vesan maaliskuussa 2019 ilmestyneessä
diplomityössä ”A Model-Based Study on Finnish Electrified Vehicle Market” (Vesa, R.
2019).
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että vaikka nykyiset ohjauskeinot ovatkin
hyödyllisiä erityisesti täyssähköautoille, erot eri ohjauskeinojen tehokkuudessa ovat
pieniä. Analyysien tulokset osoittavat, että suurempi vaikutus sähkö- ja hybridiautojen
leviämiseen on systeemin vallitsevilla olosuhteilla sekä ulkoisilla tekijöillä, kuten
sähköautojen akkujen kapasiteetin hinnalla (euroa per kilowattitunti) ja sitä kautta
sähkö- ja hybridiauton hinnalla. Nämä tekijät osaltaan lisäävät mallin tuloksiin liittyviä
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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epävarmuuksia, mutta osaltaan myös korostavat näiden muuttujien merkitystä sähkö- ja
hybridiautokannan kehityksessä.
Tutkimus tunnistaa kaksi keskeistä ajuria sähkö- ja hybridiautojen yleistymiselle.
1. Ensimmäinen on kuluttajien altistuminen uudelle teknologialle (engl. ”social
exposure”) ja sitä kautta tietoisuuden leviäminen kuluttajien keskuudessa.
Altistuminen uudelle teknologialle ja muilta kuluttajilta kuultu palaute lisäävät
luottamusta uutta teknologiaa kohtaan, jolloin kuluttajat ovat valmiimpia
harkitsemaan niitä realistisena vaihtoehtona.
2. Toinen keskeinen ajuri on sähkö- ja hybridiautojen suhteellinen houkuttelevuus
verrattuna polttomoottoriautoihin, joihin taas suurimmalla osalla ohjauskeinoja
voidaan vaikuttaa. Kun kuluttajat ovat valmiita harkitsemaan sähkö- ja
hybridiautoja, niiden suhteellisen hinnan ja suorituskyvyn on oltava sellaisia,
että ne houkuttelevat kuluttajia siirtymään pois polttomoottoriautoista.
Hankkeessa kehitetty malli ja sen pohjalta tehdyt skenaariot esitellään jäljempänä tässä
loppuraportissa. Mallinnustyön ohella olemme keränneet runsaasti materiaalia sähkö- ja
hybridiautojen markkinoiden kehityksestä eri julkaisuista sekä lukuisissa alan auto- ja
akkualan kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.
Suomen sähköautomarkkinoista on julkaistu hiljattain useita erilaisia ennusteita ja
skenaarioita. Näitä ennusteita ja skenaarioita esitellään tarkemmin luvussa 5. Useissa
ennusteissa näyttää automarkkinoiden realiteetit unohtuneen.

Kuva 1. Osa sähkö- ja hybridiautojen markkinaennusteista on ollut niin rohkeita, että
herää kysymys, onko niitä tehdessä tunnettu automarkkinoiden keskeisiä lainalaisuuksia.
(kuva: Tekniikka&Talous, 24.1.2019)
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Suomen automarkkinoiden ”strategiset mitat” ovat seuraavanlaiset: liikennekäytössä on
noin kolme miljoonaa henkilö- ja pakettiautoa. Uusia henkilöautoja rekisteröidään
vuosittain noin 120 000 kappaletta, autojen keski-ikä on 11,6 vuotta ja autojen
keskimääräinen romutusikä on reilut 20 vuotta. Kun esitetään, että reilussa kymmenessä
vuodessa Suomen markkinoille tulisi lähes miljoona sähkö- tai hybridiautoa, jää usein
miettimättä, mitä tuollainen automäärä tarkoittaisi vuositason myyntinä ”tasaisen
vauhdin taktiikalla”. Tätä käytännön näkökulmaa toi esille Autotuojat- ja teollisuus ry:n
toimitusjohtaja Tero Kallio Kauppalehden kolumnissaan, kun hän laskeskeli, että
Ilmastopaneelin tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi uusien sähköautojen myynnin
kasvua nykyisestä noin 700 kappaleesta noin 70 000 autoon vuodessa alkaen heti.
Erilaisten systeemien sisäänrakennettu ominaisuus on, että hyvää
tarkoittavilla päätöksillä on usein yllättäviä vaikutuksia, jotka ovat alkuperäisen
tavoitteen kanssa ristiriitaisia. Tässä loppuraportissa esitelty malli havainnollistaa, miten
sähköautomarkkinoiden kehitys on kiinni kuluttajien asenteista ja odotuksista. Villit
visiot sähköautomarkkinoista ovat jo luoneet runsaasti hämmennystä automarkkinoilla,
kun erilaisia rangaistusmaksuja ja kieltoja on vilauteltu. Lopputulos on, että kuluttajat
lykkäävät uuden auton hankintaa, autokanta vanhenee ja päästöt eivät alene
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Yksi yllättävä, ja päästötavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin epäedullinen, ilmiö
on ollut ulkomailta tuotujen käytettyjen autojen määrän raju kasvu. Suomeen tuotiin
vuonna 2018 lähes 40 000 käytettyä henkilöautoa (Tekniikka&Talous, 25.1.2019). Noin
puolet näistä tuotiin Ruotsista. Tuotavat autot ovat pääsääntöisesti premium-tason
autoja. Tuontiautojen keski-ikä oli 8 vuotta ja niiden hiilidioksidipäästöt olivat
keskimäärin 140 g tai yli kilometrillä.

Kuva 2. Käytettyjen autojen tuonti Suomeen kasvoi rajusti vuonna 2018. (Talouselämä,
17.11.2018).
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Yllätyksiä on nähty myös muilla rintamilla. Kauppalehti kertoi helmikuussa 2019, että
Saksassa dieselmoottoristen henkilöauton kauppa kasvoi tammikuussa 2,1 prosenttia
vuodentakaiseen verrattuna. Dieselautojen osuus markkinoista oli 34,5 prosenttia.
Sähköautojen myynti kasvoi 68 prosenttia, mutta niiden markkinaosuus oli vain 1,7
prosenttia (lähde: Automotive News Europe).

Kuva 3. Saksassa uusien dieselautojen kauppa kääntyi kasvuun tammikuussa 2019.
(Lähde: Kauppalehti, 7.2.2019)
Kannattaa muistaa, että kovista sähköautojen myynnin kasvuprosenteista (ja asetetuista
tavoitteista) huolimatta lähes kaikissa Suomessa viime vuonna myydyissä ajoneuvoissa
on edelleen polttomoottori, sähkömoottorin kanssa tai ilman. Vuoden 2018 lopussa
Suomessa oli noin 15 800 lataushybridi- ja täyssähköautoa. Niistä valtaosa oli
lataushybrideitä, lähes 13 100 kappaletta. (IS, 1.2.2019). Jos näillä autoilla ajetaan edellä
mainitut reilut 20 vuotta, päätyvät ne romutukseen vuoden 2040 paikkeilla.
Sähköautomarkkinat ovat monimutkainen kokemus, ja niiden mallintaminen
osoittautuikin aikamoiseksi urakaksi. Jäljempänä esiteltävä malli sisältää nykyisellään yli
50 yhtälöä ja yli 300 muuttujaa, vaikka malli rajattiin koskemaan vain yksityisomisteisia
uusia autoja.
Hankkeen aikana tunnistettiin myös jatkokehityskohteita, kuten käytettynä
maahantuotujen autojen huomiointi, samoin kuin eri ikäisten autojen tarkempi
mallintaminen.

Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Loppuraportin rakenne on seuraavanlainen: luvussa 2 käydään läpi hankkeen taustaa,
tavoitteita ja keskeisiä tuloksia, luvussa 3 kuvataan sähkö- ja hybridiautomarkkinoiden
tilannetta hankkeen alkuvaiheessa vuosina 2017 – 2018. Luvussa 4 arvioidaan
sähköautomarkkinoiden tilannetta keväällä 2019, ja luvussa 5 esitellään esimerkkejä
Suomen sähköautomarkkinoiden kasvuennusteista. Luku 6 esittelee
Sähköautomarkkinoiden mallinnus -työn taustoja ja luvussa 7 käydään läpi mallin
pohjalta tehtyjä erilaisia skenaarioita Suomen markkinoiden mahdollisista
kehityspoluista. Luvussa 8 on yhteenveto hankkeen tuloksista ja analyysiä sähkö- ja
hybridimarkkinoiden ohjauskeinoista.

2. Projektin taustaa
Kun ryhdyimme keväällä 2015 eräässä asiakasprojektissa selvittämään ajovoima-akkujen
kierrätysjärjestelmän kehittämistä varten sähkö- ja hybridiautojen määrän ennustettua
kehitystä Suomessa, huomasimme markkinoilta puuttuvan realistisen ja puolueettoman
arvion ajoneuvomäärien kehityksestä. Julkisuudessa esitettyjä ennusteita tuntui
leimaavan toiveajattelu sekä automarkkinoiden ja ajoneuvokannan kehityksen huono
tuntemus.
Autojen pitkän käyttöiän tuomia vaikutuksia ajoneuvokannan uusiutumisvauhtiin ei
näytetty ymmärtävän, vaan sähköautojen uskottiin yleistyvän huomattavasti
nopeammin kuin käytännössä tapahtui. Tämä on hyvin tavallista uusien teknologioiden
kohdalla, kuten MIT:n professori J.C.R Licklider totesi jo vuonna 1965:
”People tend to overestimate what can be done in one year and to underestimate
what can be done in five or ten years.” (J.C.R. Licklider, 1965)
Sähkö- ja hybridiautojen markkina, tai automarkkina yleisestikin, edustaa systeemiä,
jolle on tyypillistä erilaiset varannot (esimerkiksi tieliikenteessä olevat ajoneuvot) ja
virtaumat (esimerkiksi uusien ajoneuvojen rekisteröinnit, autojen romutukset,
kolaroinnin kautta poistuvat autot). Systeemille on tyypillistä myös pitkä viive autojen
käyttöönoton ja romutuksen välillä: Suomessa autojen keski-ikä on yli 12 vuotta ja
keskimääräinen romutusikä yli 21 vuotta. Edellä mainituista syistä automarkkina
soveltuu erittäin hyvin mallinnettavaksi systeemidynamiikan keinoin.

2.1.1. Hankkeen tavoitteet
Konsulttiyritys Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction
(www.notinnovatedhere.fi) käynnisti vuoden 2017 lopulla Sähköturvallisuuden
edistämiskeskus ry:n (STEK) tuella tutkimushankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää
Suomen sähköautomarkkinoita kuvaava malli. Projektin työnimenä on ollut
”Sähköautomarkkina-malli (SAM)”.

Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Sähköautomarkkina-mallin tavoitteiksi asetettiin muun muassa:
•
•
•

kehittää malli sähkö- ja hybridiautojen (electrified vehicles, EFV) markkinoiden
kehityksestä Suomessa vuoteen 2030 mennessä
auttaa tunnistamaan markkinoiden kehitystrendejä, jolloin niihin voidaan reagoida
mm. tarvittavan infrastruktuurin näkökulmasta
auttaa paremmin ymmärtämään erilaisten ulkoisten tekijöiden, kuten valtiovallan
toimenpiteiden (keppi & porkkana) tai päästöskandaalien vaikutuksia Suomen
markkinoiden kehitykseen ns. takaisinkytkentöjen tunnistamisen kautta.

Tavoitteena oli auttaa Suomen poliittisia päättäjiä ja teollisia toimijoita tekemään
parempia päätöksiä sähköisen liikenteen osalta, jolla tulee olemaan merkittävä rooli
Suomen päästötavoitteiden toteutumisessa, uusiutuvan energian kehityksen kannalta ja
koko yhteiskunnan toiminnan kannalta.

2.1.2. Hankkeen lopputulokset
Hankkeen lopputuloksena syntynyt malli on esitelty DI Roope Vesan maaliskuussa 2019
ilmestyneessä diplomityössä ”A Model-Based Study on Finnish Electrified Vehicle
Market” (Vesa, R. 2019). Diplomityön tavoitteena oli tutkia Suomen sähköautomarkkinoita systeemidynamiikan keinoin ja lisätä sitä kautta ymmärrystä eri
toimenpiteiden vaikutusta Suomen markkinoilla, sekä kuvata ulkoisten tekijöiden
vaikutusta sähkö- ja hybridiautojen leviämiseen (Vesa, R. 2019).
Tässä loppuraportissa esittelemme mallin keskeiset havainnot Suomen sähkö- ja
hybridiautojen markkinoiden kehityksestä vuoteen 2030 mennessä ja arvioimme
erilaisten toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia sähkö- ja hybridiautojen yleistymiseen.
Mallin pohjalta on laadittu useita erilaisia skenaarioita Suomen markkinoiden
kehityksestä (ks. luku 8).
Sähköautoissa ja sähköisessä liikenteessä kyse ei ole vain autoista. Suomen sähkö- ja
hybridiautojen markkinoiden kehitys tulee vaikuttamaan hyvin laajasti koko
kansakunnan tulevaisuuteen ja elämään, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:
•

•

•

kaupunkisuunnittelu: sähköautojen voimakas yleistyminen vaatisi uutta
infrastruktuuria sekä mikrotasolla (yksittäinen talous, taloyhtiö) että
makrotasolla (sähköautojen ja niiden latauspisteiden vaikutus kaupunkien
rakenteeseen).
energiatuotanto: sähköautojen latauksen aiheuttamat latauspiikit, sähköautojen
akkujen käyttö uusiutuvan energian välivarastona, poikkeustilanteiden hallinta
(häiriöt sähköntuotannossa luonnonmullistusten, poliittisten kriisien,
vesienergian saatavuuden tms. takia).
Suomen päästöstrategia ja sähköisen liikenteen rooli CO2-päästöjen
vähentämisessä.
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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2.1.3. Tulosten hyödyntäminen
Tässä loppuraportissa esiteltävän Sähköautomarkkina-mallin (SAM) tavoitteena on
tarjota eri sidosryhmille työkalu päätöksenteon tueksi:
Malli auttaa Suomen poliittisia päättäjiä ja teollisia toimijoita tekemään
parempia päätöksiä sähköisen liikenteen osalta, jolla tulee olemaan merkittävä
rooli Suomen päästötavoitteiden toteutumisessa, uusiutuvan energian
kehityksen kannalta ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta.
Tässä raportissa esiteltävän mallin pohjalta voidaan mm.
•

•
•
•
•

•
•
•

Arvioida Suomen sähkö- ja hybridiautokannan kehitystä jopa pitkällä aikavälillä
(vuoteen 2050 asti) ja eri autotyyppien välillä. Huom! Malli keskittyy
uusmyyntiin ja yksityiskäyttöön meneviin ajoneuvoihin, työsuhdeautoja ja
käytettyinä maahantuotuja ei huomioida ennusteessa. Tämä rajaus on ollut
yleinen käytäntö muissakin tutkimuksissa ja on perusteltu sillä, että
esimerkiksi suoria hankintatukia saavat ainoastaan yksityisautoilijat.
Arvioida eri ohjaustoimenpiteiden tehokkuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Arvioida ohjauskeinojen keskinäistä paremmuutta eri näkökulmista.
Arvioida latausinfrastruktuurin kattavuuden vaikutusta sähköautokannan
kehitykseen.
Arvioida, miten sähköautomarkkina käyttäytyisi jos esim. diesel-kielto tulisi
voimaan, mutta vaikutusta on vaikea mallin avulla tarkoin kvantifioida. Sama
koskee myös EU-regulaatiota: vaikutuksia voidaan arvioida, mutta kaikkea ei
välttämättä pystytä kvantifioimaan.
Arvioida, miten akkukilot tulevat kehittymään, mutta arvot ovat suuntaa-antavia
välttämättömistä rajauksista johtuen.
Ottaa kantaa päästötavoitteiden realistisuuteen.
Lisätä ymmärrystä systeemin toiminnasta ja hahmottaa syitä sille miksi jotkin
ohjaustoimenpiteet ovat tehokkaita.
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2.1.4. Mallin rajoitukset
Tässä raportissa esiteltävällä mallilla on luonnollisesti myös rajoituksia. Sen pohjalta on
haasteellisempaa arvioida esimerkiksi seuraavia asioita:
•

•

•

•

•

Raaka-aineiden saatavuuden merkitys sähköautokannan kehitykseen.
Kriittisten raaka-aineiden riittävyyden vaikutuksia autokannan kehitykseen ei ole
mallissa erikseen huomioitu, mutta malli tarjoaa tietoa sähkö- ja
hybridiajoneuvojen määrien kehityksestä. Tämän pohjalta on mahdollista
arvioida kriittisten materiaalien tarvetta ja myös tulevaisuuden
kierrätyspotentiaalia.
Sähköverkon riittävyys. Liikenteen sähköistymisen vaikutukset sähköverkon
kuormitukseen eivät ole mukana tässä raportissa mallissa, mutta niitä on
arvioitu muissa tutkimuksissa, joissa Suomen sähköverkon on todettu kestävän
hyvin ladattavien ajoneuvojen tuoman lisäkuorman.
Autokannan maantieteellinen kehitys. Tällä hetkellä erityisesti täyssähköautot
keskittyvät vahvasti pk-seudulle. Traficomin tietokannat tarjoavat hyvää dataa
autokannan maantieteellisestä jakaumasta, mutta tässä raportissa esiteltävässä
mallissa ei tällaista tietoa käytetä.
Liikenteen CO2-päästöjen arviointi. Malli tarjoaa tietoa sähkö- ja
hybridiajoneuvojen määrien kehityksestä, mutta CO2-päästöjen kehitystä ei
mallissa erikseen ole huomioitu.
Käytöstä poistuvien sähkö- ja hybridiautojen uusikäyttö ja kierrätys. Mallissa
keskitytään sähkö- ja hybridiautojen ensirekisteröintien kehitykseen. Mallin
pohjalta on mahdollista tehdä jatkotutkimusta esimerkiksi ajovoima-akkujen
uusiokäytöstä (2nd life) tai kierrätyksestä.
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3. Havaintoja markkinoiden kehityksestä 2017 - 2019
Tässä loppuraportissa kuvattu mallinnushanke käynnistyi vuoden 2017 lopulla. Syksyllä
2017 ja keväällä 2018 odotukset sähköautomarkkinoiden kasvun osalta olivat korkealla.
Sähkö- ja hybridiautojen rekisteröinnit osoittivat vuonna 2017 hurjia kasvuprosentteja.
Kappalemäärinä puhuttiin kuitenkin varsin maltillisista myyntimääristä.

Kuva 4. Vuosina 2017 – 2018 media hehkutti sähköautoalan vallankumousta.
Myös autovalmistajat esittelivät toinen toistaan hurjempia ennusteita autojen
sähköistymisestä. Keskusteluissa suomalaisten automaahantuojien edustajien kanssa
syntyi kuitenkin kuva, että näiden rohkeiden lausuntojen takana oli autovalmistajien
markkinointiväki – kentällä näkemykset olivat aika paljon varovaisempia.

Kuva 5. Autonvalmistajat julistivat uuden aikakauden alkua.
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Markkinaennusteita leimasi vahva usko siihen, että hitaan alun jälkeen päästään kohta
rajuun kasvuun, jolloin kasvukäyrät alkavat muistuttaa jääkiekkomailaa (”hockey-stick
growth”). Kysymys näytti olevan lähinnä siitä, mikä tulee olemaan sähköautojen
lopullinen läpimurtovuosi.

Kuva 6. Markkinaennusteet esittelivät vahvoja kasvukäyriä.
Uskoa markkinoiden kasvupotentiaaliin lisäsi Kiina, jossa vuosi 2017 oli sähkö- ja
hybridiautojen myynnille erittäin hyvä. Myös vuodelle 2018 ennustettiin vahvaa
myyntiä noin 1,1 miljoonan sähkö- tai hybridihenkilöauton volyymillä. Markkinoiden
ennustettiin kasvavan yli 80 prosenttia edellisvuodesta.

Kuva 7. Täyssähköautoja ja lataushybrideitä myytiin Kiinassa vuonna 2017 noin 777 000
kpl.
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Myös Euroopassa sähköautot ja ladattavat hybridit kävivät hyvin kaupaksi. Vuoden 2018
ensimmäisellä puolikkaalla Euroopassa rekisteröitiin 195.000 ladattavaa sähkö- tai
hybridiautoja. Miljoonan täyssähkö- ja lataushybridiauton rajaa seurattiin tarkasti: Kiina
saavutti rajapyykin lokakuussa 2017, Euroopassa miljoonan auton raja ylitettiin
kesäkuussa 2018 ja USA:n uskottiin saavan tavoitteen täyteen joulukuussa 2018.
Vieläkin hurjemmat kasvuluvut löytyivät Norjasta, jossa vuoden 2017 uusien autojen
myynnistä täyssähköautoja oli 20,8% ja ladattavia hybrideitä 18,4%. Vuoden 2017
lopussa Norjan maanteillä huristeli yli 140.000 täyssähköautoa ja 60.000 lataushybridiä
(lähde: CleanTechnica, Jan 2018).

Kuva 8. Norjassa sähköautot ja lataushybridit ovat syöneet erityisesti diesel-autojen
markkinaosuutta. (Lähde: ofv.no)
Maaliskuussa 2018 täyssähköautojen ja lataushybridien osuus uusien autojen
ensirekisteröinneistä oli jo 64 prosenttia (Voide, 2018).

Kuva 9. Täyssähköautojen ja lataushybridien määrä on Norjassa aivan eri luokkaa kuin
muissa Pohjoismaissa (lähde: Christina Bu, 2018)
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Suomessa tilanne oli aivan toinen. Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin 118 587 uutta
henkilöautoa. Näistä täyssähköautojen osuus oli noin 500 autoa. Lataushybrideitä
rekisteröitiin vuonna 2017 Suomessa 2 553 kpl. Sen sijaan ”itselataavia hybrideitä” (ei
ulkoista latausmahdollisuutta) rekisteröitiin Suomessa vuonna 2017 jo reilut 8 500 kpl.
Sähkö- ja hybridiautojen osuus uusista rekisteröinneistä vuonna 2017 oli 9,8 % ja niiden
osuus autokannasta oli 1,2 %. Suomen markkinoiden erityspiirre on ei-ladattavien
hybrideiden suuri osuus, jota selittää Toyotan suosio Suomen markkinoilla. (datalähde:
Trafi, 2018)

3.1.

Miksi ihmiset hankkivat sähköautoja?
Kesällä 2017 julkistettiin CleanTechnican raportti sähköauton hankintaan liittyvistä
tekijöistä. Syiksi sähköauton hankinnalle mainittiin sähköautojen tekniset ominaisuudet,
kustannussäästöt ja taloudelliset hyödyt, yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja
sosiaalinen paine sekä makrotason tekijät, kuten ympäristösyyt (kuva 10 alla).

Kuva 10. Sähköauton hankintakriteerejä (NIH 2018, UBS 2017, Clean Technica Report
2017)
Kuten jäljempänä sähköautomarkkinamallin läpikäynnissä käy ilmi, on Norja onnistunut
erittäin hyvin vetelemään juuri oikeista naruista sähköauton hankkijoille ja käyttäjille
suunnatuilla eduillaan. Sähköauton ostajan ei tarvitse esimerkiksi maksaa arvonlisä- tai
autoveroa. Sähköautojen käyttäjät puolestaan saavat vapautuksen pysäköinti-, tie- ja
lauttamaksuista. Norjan sähköautoilun edistämiseen käyttämän rahasumman on
arvioitu olevan yli 15 000 euroa per liikenteessä oleva sähkö- tai hybridiauto.
“Critical Success Factors for Electric Vehicles: Cheap to buy, cheap to use,
convenient to use.” (Sture Portvik, City of Oslo, 2017)
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Kolikolla on myös kääntöpuolensa eli ihmisillä on myös selvät syyt, miksi he eivät hanki
sähköautoa (ks. kuva 11). Suurin yksittäinen syy oli vuoden 2017 tutkimusten mukaan
sähköautojen korkea hankintahinta. Toinen merkittävä este sähköauton hankinnalle on
puutteellinen latausinfra.

Kuva 11. Syitä olla hankkimatta sähköautoa (NIH 2018, UBS 2017, CleanTechnica Report
2017)
Edellä kuvatut sähköauton hankkimista edistävät ja sitä estävät tekijät ovat keskeisessä
roolissa myöhemmin esiteltävissä skenaarioissa, joissa haetaan optimaalista tapaa
edistää sähköautomarkkinoiden syntyä ja kasvua.

3.2.

Norjalla ylivertaiset edut sähköauton hankkijoille
Vuonna 2017 oli eri maiden välillä suuria eroja siinä, millaisia insentiivejä ne tarjosivat
sähkö- ja hybridiauton hankkimiseen. Testan (2017) vertailu havainnollistaa hyvin, miten
houkutteleva Norjan tarjoama ”cocktail” on sähköauton hankkijalle.
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Kuva 12. Norja tarjoaa sähköauton hankintaan runsaasti tukia ja etuja (lähde: Testa,
2017)
Myöhemmin tässä raportissa esiteltävässä mallissa analysoidaan näiden eri insentiivien
vaikutuksia sähkö- ja hybridiautojen markkinoiden kehitykseen yleisesti ja erityisesti
Suomen markkinoiden näkökulmasta.

3.3.

Keskustelu polttomoottoriautojen myynnin tai käytön kieltämisestä
Tutkimuksen aikana monet maat suunnittelivat uusien diesel- ja bensiiniautojen
myynnin kieltämistä tai jopa polttomoottoriautojen käyttökieltoja esimerkiksi
kaupungeissa (Oslo, Lontoo, useat Saksan kaupungit).

Kuva 13. Jos ei porkkana kelpaa, niin annetaan sitten keppiä – vilkasta keskustelua
polttomoottoriautojen kieltämisestä vuonna 2018 (lähteet BBC, Norway Today,
Electrive.com)
Myös uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä harkittiin useissa maissa ja
eräät maat julistivatkin tulevien myyntikieltojen aikatauluja (kuva 14).
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Kuva 14. Useat maat suunnittelivat uusien diesel- ja bensiiniautojen myyntikieltoja.
Suomessakin käytiin vuonna 2017 vilkasta keskustelua dieselautojen myyntikielleistä ja
päästökiintiöiden tuomisesta suomalaiskaupunkeihin. Liikenneministeri Anne Berner ei
kuitenkaan pitänyt myyntikieltoja Suomelle sopivina ratkaisuina.

Kuva 15. Myös Suomessa keskusteltiin vuonna 2017 vilkkaasti sähköautotavoitteista ja
myyntikielloista.
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Kuten edellä kävi ilmi, oli innostus ja usko sähkö- ja hybridiautoihin korkealla vuosina
2017 – 2018, jolloin mallinnushanke alkoi. Seuraavassa käymme läpi, miltä tilanne
keväällä 2019 näyttää:
•
•
•

3.4.

ovatko kasvuennusteet toteutuneet?
onko sähköautojen yleistymisen esteitä/hidasteita saatu poistettua?
onko sähköautoille löytynyt uusia haasteita/haastajia?

Polttomoottoriautot, hybridit, lataushybridit ja täyssähköautot
Tässä raportissa puhumme neljästä ajoneuvojen päätyypistä:
1.
2.
3.
4.

polttomoottoriautot (Internal Combustion Engines, ICE)
hybridit (Hybrid Electric Vehicles, HEV)
lataushybridit (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV)
täyssähköautot (Battery Electric Vehicles, BEV).

Ajoneuvotyypeistä on tehty myös tarkempia luokitteluja ajoneuvon suunnittelufilosofian
ja rakenteen perusteella (ks. kuvat 16 ja 17). Kriittisimmissä puheenvuoroissa puhutaan
jopa ”valehybrideistä” (Fake Plug-in Hybrid electric vehicles, Clean Technica, ).

Kuva 16. Esimerkkejä hybridi- ja lataushybridiautoista, joissa tekniikka on vahvasti
lähtöisin polttomoottoriautojen maailmasta. (Lähde: Clean Technica,18.3.2018)
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Kuva 17. Lataushybrideitä ja täyssähköautoja, joiden ensisijainen voimanlähde on
sähköinen. (Lähde: Clean Technica,18.3.2018)
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4. Sähköautomarkkinoiden tilanne keväällä 2019
Tutkimushankkeen aikana syksystä 2017 kevääseen 2019 tilanne automarkkinoilla on
muuttunut paljon. Sähköautoista on saatu lisää kokemusta ja monet niihin liittyvät
epäilyt ja uskomukset ovat osoittautuneet vääriksi tai ainakin liioitelluiksi, esimerkkinä
sähköautojen toimivuus kovissa pakkasissa.
Toisaalta sähköautoiluun liitetyt vaaleanpunaiset unelmat ovat nekin pudonneet
realistisemmalle tasolle. Samaan aikaan myös polttomoottoriautojen kehitys on jatkunut
vauhdilla esimerkiksi päästötasojen suhteen. Seuraavassa katsaus sähkö- ja
hybridiautojen markkinoihin vuonna 2019.

4.1.

Suomen autokanta on EU-maiden vanhimpia
Suomalaiset ajavat eurooppalaisittain vanhoilla autoilla. Liikenteessä olevien
henkilöautojen keski-ikä nousi viime vuonna 12,1 vuoteen. Autojen keski-ikä on
kasvanut vuosikymmenessä kaksi vuotta.

Kuva 18. Suomen autokannan ikääntyminen veti kansanedustajat vakaviksi Autoilu ja
ilmasto -päättäjäpaneelissa Helsingissä 13.3.2019. (kuva: Jarkko Vesa)
Suomessa ajetaan selvästi vanhemmilla autoilla kuin EU-maissa keskimäärin. EU:ssa
autojen keski-ikä on 10,5 vuotta. Ruotsissa henkiöautojen keski-ikä on kymmenen
vuotta, Saksassa 9,3 vuotta ja Isossa-Britanniassa alle kahdeksan vuotta.
(Tekniikka&Talous, 25.3.2019)
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4.2.

Ladattavien autojen osuus kasvussa
Ladattavien henkilöautojen suurimmat suhteelliset osuudet vuonna 2018 löytyivät
Norjasta (49,1%), Islannista (19,1%) ja Ruotsista (8,0%). Suomi sijoittuu vertailussa
hienosti viidenneksi (4,7% osuus uusmyynnistä).

Kuva 19. Ladattavien osuus uusista autoista. (Lähde: Visual Capitalist 26.3.2019)
Absoluuttisissa määrissä on suurin markkina Kiina (myynti vuonna 2018 noin 1 053 000
ladattavaa ajoneuvoa), Yhdysvallat 36 000 ajoneuvoa) ja Norja (73 000 ladattavaa
ajoneuvoa).

Kuva 20. Ladattavien ajoneuvojen myyntimäärät ovat jatkaneet vahvaa kasvua Kiinassa,
vaikka perinteisten polttomoottoriautojen myynti on laskenut. Lähde: (EV-Volumes,
4/2019)
Not Innovated Here – Laboratory of Creative Destruction (2019)
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Norjassa jo lähes puolet uusista henkilöautoista on sähköautoja tai lataushybridejä,
mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaava luku on vain kahden prosentin luokkaa.

Kuva 21. Electric Mobility Has a Long Way to Go. (Lähde: Statista, 9.1.2019)

4.3.

Norja rikkoo ennätyksiä
Maaliskuussa 2019 täyssähköautojen osuus myynnistä oli yli puolet. Samalla saavutettiin
myös merkkipaaluja (lähde: Norwegian Road Federation, OFV):
•
•
•

Maaliskuussa 2019 täyssähköautojen markkinaosuus oli 58,4%, silloin ylitettiin
ensimmäisen kerran 50% raja.
Täyssähköautojen markkinaosuus vuoden 1. neljänneksellä oli samoin
korkeampi kuin koskaan aiemmin eli 48,4%
Tesla Model 3 -autoja rekisteröitiin maaliskuussa 5 315 kpl.

Norjan sähköautoyhdistyksen puheenjohtajan Christina Bun mukaan syynä on Norja
hyvin onnistunut politiikka sähköautojen suhteen. Yhdistys uskoo, että
täyssähköautojen markkinaosuus tulee olemaan yli 50% myös koko vuoden tasolla.
Norja on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä Norjassa myytäisiin vain
nollapäästöisiä autoja. Bu uskoo, että Norjassa on vuoteen 2025 mennessä 1,2
miljoonaa täyssähköä eli yli viisinkertainen määrä tämän hetken tilanteeseen verrattuna.
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4.4.

Kuinka ympäristöystävällinen sähköauto on?
Sähköautojen ja erityisesti lataushydridien ympäristöystävällisyys on mielenkiintoinen
kysymys. Kuvassa 20 alla on vertailu Suomen ja Kiinan myydyimmistä sähkö- ja
hybridiautoista syyskuussa 2017.

Kuva 22. Suomen ja Kiinan myydyimmät sähkö- ja hybridiautot syyskuussa 2017.
Vertailu osoittaa selkeästi Suomen ja Kiinan markkinoiden erot: Kiinassa myydään paljon
pieniä täyssähköautoja, kun taas Suomessa myydään paljon premium-luokan lataushybrideitä. Tämä herättää kysymyksen, kuinka ympäristöystävällisiä nämä isot lataushybridit oikeasti ovat? Yksi tuore esimerkki on Porsche Cayenne E-Hybrid (kuva 21).

Kuva 23. Porsche Cayenne E-Hybridin päästöt ovat 72 g/km (lähde: Teknavi, 21.3.2019)
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Yli kaksi tonnia painavan citymaasturin teho on 462 hevosvoimaa ja huippunopeus 253
km/h. Lataushybridissä on 3 litran bensamoottori ja 14,1 kWH akusto, jolla ”Cayennen
luvataan kulkevan sähköllä parhaimmillaan hieman yli 40 kilometriä” (lähde: Teknavi,
21.3.2019). CO2-päästöt ovat 78 g/km (NEDC) ja kulutus 3,4 l / 100 km. Vertailun vuoksi
VW Polo -pikkuauton päästöt 1 litran bensakoneella ovat 131 g / 100 km ja kulutus 5,8 l
/ 100 km (lähde: www.volkswagen.fi 21.3.2019).

4.5.

Uusien dieseleiden päästöt romahtaneet
Muutaman vuoden takaisen ”Dieselgaten” jälkeen autonvalmistajat ovat panostaneet
dieselien typenoksidipäästöjen pienentämiseen. Saksan autoliiton ADAC:n mittauksissa
testattujen bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen päästöt olivat pudonneet huomattavasti.

Kuva 24. Diesel yllätti asiantuntijat. (Lähde: Tekniikka&Talous, 26.2.2019)
Mikäli diesel-autojen typenoksidipäästöjä saadaan merkittävästi pienennettyä, nostaa se
diesel-autojen houkuttelevuutta, kun esimerkiksi Saksassa nähtiin tammikuussa 2019.
Tämä voi osaltaan vaikuttaa sähköautojen myyntimäärien kasvuun.

4.6.

Metallien ja muiden raaka-aineiden riittävyys
Julkisessa keskustelussa on pohdittu paljon myös sitä, riittääkö kriittisiä raaka-aineita
miljooniin sähköautoihin, niiden akkuihin ja vaadittuun latausinfraan. Sähköautoja oli
helmikuussa 2019 maailmassa noin kaksi miljoonaa, mutta kasvuennusteet ovat huimia.
Energiajärjestö IEA ennustaa, että vuonna 2030 niitä olisi jo yli 120 miljoonaa.
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Metallien riittävyyttä arvioitaessa on oletuksena ollut, että polttomoottoriautojen
ykköskorvaaja on nimenomaan sähköauto. Tämä on vallitseva näkemys, vaikka
esimerkiksi kaasuautoja myytiin vuonna 2018 Suomessa huomattavasti enemmän kuin
täyssähköautoja.

Kuva 25. Sähkäautoissa yleisesti käytettyjä materiaaleja.
Akkujen osalta oletuksena on, että litiumioniakut ovat valtavirtaa seuraavat kymmenen
vuotta, eikä akkujen materiaaleissa tapahdu merkittäviä muutoksia, vaikka parhaillaan
tutkitaan laajasti myös muita mahdollisia akkuteknologioita. (T&T 28.2.2019)

Kuva 26. Eri akkukemioiden suhteellisten osuuksien kehitys 2017 – 2025 (lähde: Brendan
Jephcott, Twitter)
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Akkualalla merkittävin trendi on pyrkimys vähentää koboltin määrää li-ion-akuissa.
Koboltin osuuden pienentyessä vastaavasti nikkeliä tarvitaan enemmän. Myöskään
litiumin määrään ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. (T&T 28.2.2019)
“We’re switching out cobalt dependency for nickel.” (Ted Miller, senior manager
for energy storage and research, Ford Motor Co., Mining.com, Feb 5, 2019).
Autojätti Ford on arvioinut, että autovalmistajat saattavat joutua seuraavien 3 -5 vuoden
aikana harkitsemaan suoria investointeja kobolttikaivoksiin varmistaakseen koboltin
saannin akkuihin (Mining.com, Feb 5, 2019).
Suomi on hyvin positioitunut sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen materiaalien
markkinoilla. Freeport Cobalt on yksi maailman johtavista koboltin jalostajista.
Saksalainen BASF on investoimassa Harjavaltaan 400 miljoonaa euroa uuden akkukemikaalitehtaaseen. Terrafame on investoimassa 240 miljoonaa euroa akkutehtaaseen
Sotkamon kaivokselle. Keliber oy on rakentamassa litiumkaivosta ja -jalostuslaitosta
Kaustisiin ja Kokkolaan. Suunniteltu kapasiteetti on 11 000 tonnia litiumkemikaalia/vuosi. Tuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2021 lopulla. (T&T 28.2.2019)

Kuva 27. Suomessa on vahvaa kannatusta sähköautoille, mutta uusia kaivoksia
akkumetallien tuottamiseksi vastustetaan.
Terrafamen tuottama nikkelisulftaatti riittää yhtiön arvion mukaan noin miljoonaan
sähköauton akkuun, kobolttisulfaatti 300 000 akkuun vuodessa. Akkuvalmistajat pyrkivät
aktiivisesti vähentämään koboltin määrää akuissa ja korvaamaan sitä nikkelillä. Eri
akkukemiat vaativat erilaisia määriä kobolttia ja nikkeliä (taulukko 1 alla).
Taulukko 1. Eri akkukemiat käyttävät erilaiset määrät akkumetalleja (T&T 28.2.2019
pohjalta)
50 kWh akun materiaalimäärät
Koboltti (Co)
Nikkeli (Ni)
Litium (Li)

Nissan Leaf -teknologia
19 kg
19 kg
7 kg

Tesla-teknologia
4,5 kg
35 kg
5 kg
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Koboltin määrää voidaan akuissa siis pienentää, mutta kokonaan koboltista ei eroon
päästä, koska kobolttia tarvitaan tuomaan akkukemiaan vakautta. Maailman
nikkelituotannosta akkuihin menee pari prosenttia. Sähköautojen osuutta maailman
nikkelin kulutuksesta on varaa kasvattaa.
VTT:n tutkijat ovat arvioineet, että metalleista ei synnyt pulaa vielä vuoteen 2030
mennessä. Sen jälkeen tilanne voi muuttua. Ensimmäisenä liipaisimella ovat kupari ja
koboltti.

4.7.

Latausinfran riittävyys haasteena
Keväällä 2019 Oslo ilmoitti, että aiemmin ilmainen sähkö- ja hybridiautojen lataus
muuttuu maksulliseksi. Muutoksen tavoitteena oli varmistaa, että latauspaikkoja ei
käytetä parkkipaikkoina. Oslo aikoo veloittaa pysäköinnistä päiväsaikaan 10 NOK/tunti
eli noin euron tunti, yöllä veloitus on 5 NOK/tunti. Kaupunki aikoo myös kasvattaa
latauspisteiden määrän nykyisestä 1 300 julkisesta latauspisteestä 2 000 pisteeseen
vuoden loppuun mennessä.

Kuva 28. Electrive-lehti kertoi maaliskuussa Oslon suunnittelevan latausmaksuja. (Lähde:
Electrive.com, 3.3.2019)
Norjan sähköautoyhdistys, Norsk Elbilforeningen, pitää muutosta tervetulleena.
”Meidän pitää varmistaa, että latauspisteissä kierto toimii, ja että ihmiset
pysäköivät latauspisteissä vain silloin kun oikeasti lataavat autoaan.” (Christina
Bu, Norsk Elbilforeningen, 2019)
Oslon haasteena on, että latausinfran kehitys on jäänyt sähköautojen myynnin
vauhdista. Lataaminen on koko ajan suurempi haaste, erityisesti tiheään asutuilla
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kaupunkialueilla. Pysäköiminen latauspisteillä, vaikka lataamista ei tapahdukaan, on
yleinen ongelma maailmalla.
Tilanne Oslossa saattaa pahentua entisestään, kun uusia autonjakokerhoja syntyy koko
ajan lisää. Osloon on tullut 250 Renault Zoe -autoa uuteen palveluun, jonka uskotaan
helpottavan julkisen liikenteen paineita. Uuden palvelun taustalla on myös rautatieyhtiö
NSB. Mutta nämäkin sähköautot pitää ladata jossain. (Lähde:
https://www.electrive.com/2019/03/03/oslo-charging-electric-cars-no-longer-free-ofcharge/)
Norsk Elbilforening on arvioinut, että vuonna 2025 Norjassa olisi noin 10 000
pikalatauspistettä. Tämä tarkoittaisi rajua kasvua nykyisestä 1 700 latauspisteestä.

Kuva 29. Norjan sähköautoyhdistys uskoo, että vuonna 2025 maassa on jo 10.000
pikalatauspistettä (Norsk Elbilforening, Twitter 6.3.2019)
Maaliskuussa 2019 Fortum julkisti suunnitelma rakentaa Osloon takseille suunnattu
langaton latausjärjestelmä (Elektrek, 21.3.2019, https://electrek.co/2019/03/21/oslowireless-charging-taxis/amp/). Yhteistyökumppanina Fortumilla on amerikkalainen
langattomien latausjärjestelmien toimittaja Momentum Dynamics.
Ratkaisussa latauslevy asennetaan tiehen taksiasemilla ja taksiautoihin asennetaan
langattoman latauksen vastaanotin. Näin taksit voivat ladata akkujaan langattomasta
jopa 75 kW:n teholla samalla kun odottavat asiakkaita. Kyseessä on maailman
ensimmäinen langaton pikalatausratkaisu takseille ja auttaa myös yksityisautojen
langattoman latauksen kehittämisessä.
Oslon on asettanut tavoitteeksi, että kaupungin taksit ovat täysin päästöttömiä vuoteen
2023 mennessä. Kaupunki haluaa kehittää yhdessä taksialan kanssa latausratkaisuja,
jotka ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja tehokkaita.
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Electrek-uutispalvelu suhtautui uutiseen varauksellisesti. Sähkö- ja hybridiautojen
langattomat latausjärjestelmät ovat tyypillisesti selvästi tehottomampia kuin perinteinen
piuhalla lataaminen. Vaikka ajatus langattomasta lataamisesta kuulostaa hyvältä, aika
näyttää onko tällainen ratkaisu oikeasti helppokäyttöisempi kuin perinteisen
latausaseman käyttö. Langallinen lataaminen tulee todennäköisesti olemaan
tehokkaampi latausmuoto ja sitä kautta myös taloudellisempi ratkaisu. (Lähde: Electrek,
21.3.2019)

4.8.

Ladattavien autojen ja akkujen hintakehitys
Sähköautot ja ladattavat hybridit ovat edelleen kalliita. Suomessa myytävien
täyssähköautojen keskihinta on nykyisin reilut 50 000 euroa ja lataushybridien yli 60 000
euroa. Vastaavasti ensirekisteröitävien autojen keskihinta on Suomessa 32 000 euroa.
Tästä on pitkä matka täyssähköautoon ja vielä pidempi matka lataushybridiin. (Lähde:
Kauppalehti 25.11.2018)
Autoalan tiekartan (2019) mukaan polttomoottoriauton ja sähköauton hintaerot
johtuvat ensisijaisesti ajovoima-akkujen, moottorin ja voimasiirtojärjestelmien
hintaerosta. Akkujen osuus sähköauton hinnasta on keskimäärin kolmannes, joten
sähköautojen hintaan vaikuttaa eniten akkuteknologian kehitys, jonka merkitys on suuri
myös ajoneuvojen käyttösäteen ja sitä kautta niiden yleistymistodennäköisyyden
kannalta. Lisäksi tuotantokustannuksia alentavat tuotantomäärien kasvu ja
voimasiirtojärjestelmien kehittyminen.
Akkuteknologian tuotantokustannusten on ennakoitu tulevina vuosina alenevan
merkittävästi. Arviot akkujen tuotantokustannusten alenemisesta vuosina 2018–2025
vaihtelevat 30–50 prosentin suuruusluokassa. Sähköautojen ja lataushybridien hintaan
vaikuttaa merkittävästi akkujen hintakehitys. Kuten kuva 30 alla osoittaa, laski akkujen
hinta (€/kWh) nopeasti vuosina 2010 – 2015, mutta viimeisten kolmen vuoden aikana
vauhti on hidastanut.

Kuva 30. Akkujen hinnanlasku (€/kWh) on tasaantunut viime vuosina (Statista, 3/2019)
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Autoalan tiekartan (2019) arvion mukaan pelkästään akkujen tuotantokustannuksen
aleneminen alentaisi sähköautojen hintaa noin 15 prosenttia nykytilanteeseen nähden.
Jos lisäksi oletetaan, että hybriditeknologiaan liittyvien voimansiirtoteknologioiden
tuotantokustannukset alenevat, voidaan arvioida, että sähköautojen hinta olisi vuonna
2025 noin kolmanneksen nykyistä alempi. Eri lähteissä on arvioitu, että vuonna 2030
suuren käyttösäteen täyssähköauton tuotantokustannus olisi vuonna keskimäärin 5 000
– 11 000 euroa polttomoottoritoimista autoa korkeampi. Taajamaolosuhteisiin
suunnitellun akkukapasiteetiltaan pienemmän auton osalta hintaero jäisi pienemmäksi,
keskimäärin 3 000 – 5 000 euroon. Suuren käyttösäteen täyssähköautoilla veroton hinta
olisi tällöin 20 – 40 % ja kaupunkiympäristöön suunnitellun pienen käyttösäteen
sähköauton 10 – 20 % vastaavaa polttomoottoritekniikkaa korkeampi.
Ladattavilla hybrideillä hinnan ero polttomoottoritekniikkaan on tällä hetkellä pienempi,
sillä akkujen kapasiteetin ei tarvitse olla yhtä suuri kuin täyssähköautoissa. Toisaalta
kaksi moottoria ja voimasiirtojärjestelmän monimutkaisempi rakenne nostavat
kustannuksia. Akkuteknologian kehitys ei alenna suhteellisesti yhtä paljon ladattavien
hybridien hintatasoa, mutta toisaalta mallivalikoiman laajentuminen pienempiin
ajoneuvokokoluokkiin alentaa todennäköisesti merkittävästi hintoja. Akkuteknologian
kehityksen on arvioitu alentavan ladattavien hybridien hintatasoa. Eri lähteissä
ladattavien hybridiautojen tuotantokustannusten on arvioitu vuonna 2030 olevan 4 000
– 6 500 euroa perinteistä polttomoottoriautoa korkeammat. Ladattavan hybridiauton
veroton hinta olisi tällöin 15–20 % bensiiniautoa korkeampi. (Autoalan tiekartta, 2019)

Kuva 31. Akkujen hintakehitys (€/kWh) Statista vs. NIH:n arvio (ks. Luku 7.5).
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4.9.

Sähköautojen käyttökustannukset
Yksi mielenkiintoinen kysymys sähköisen liikenteen yleistymisen kannalta on sähkö- ja
hybridiautojen käyttökustannusten kehitys suhteessa bensa- ja dieselautoihin. Tämä on
myös yksi keskeinen muuttuja jäljempänä esiteltävässä sähköautomarkkinamallissa.
Nyt kun sähkö- ja hybridiautoja on ollut liikenteessä suurempia määriä jo pidempään,
alkaa niistä kertyä käytännön dataa myös käyttökustannusten osalta. The Guardian -lehti
kertoi helmikuussa viidessä Euroopan maassa tehdystä tutkimuksesta, jossa tutkittiin
Euroopan myydyimmän auton VW Golfin eri versioiden (täyssähkö, lataushybridi, bensa
ja diesel) osto-, polttoaine- ja verokustannuksia. Neljän vuoden seurantajaksolla
täyssähköauto osoittautui edullisimmaksi kaikissa viidessä kohdemaassa (Englanti,
Saksa, Ranska, Alankomaat ja Norja). Syynä tähän oli alhaisempi verotus, pienemmät
polttoainekustannukset ja erilaisten tukien vaikutus ostohintaan.
ICTT:n (International Council for Clean Transportation) tutkijat osoittivat, että
verohelpotukset ovat tehokkain tapa edistää sähköautojen yleistymistä ja taklata
ilmasto- ja ilmanlaatu-haasteita. Tutkimuksen mukaan sähköautot tarjoavat suurimmat
säästöt (27 %) dieselautoihin verrattuna Norjassa, jossa sähköautot on vapautettu
raskaista autoveroista. Pienimmät säästöt (5 %) ovat Englannissa. Saksassa, Ranskassa ja
Alankomaissa säästöt olivat 11 – 15 % luokkaa (ks. kuva 32).

Kuva 32. Sähköautot ovat halvempi omistaa ja käyttää- vertailu VW Golfin neljän vuoden
hankinta-, polttoaine- ja verokustannuksista (lähde: ICCT, The Guardian 12.2.2019)
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ICCT:n tutkijoiden arvion mukaan taloudellisia insentiivejä ei tarvita sähköautoille enää
kun niiden hinnat laskevat samalle tasolle kuin perinteisten polttomoottoriautojen
hinnat. Tutkijat arvioivat tämän tapahtuvan vuosien 2025 – 2030 tietämillä. Tätä
kehitystä ohjaa akkujen hinnan lasku, kuten edellä käytiin läpi.
Hankintahinnan ohella sähkö- ja hybridiautojen omistajat hyötyvät pienemmistä
pysäköinti- ja tiemaksuista, mutta toisaalta heillä pitää olla varmuus, että latauspisteitä
on riittävästi. Autoteollisuutta tulee ICCT:n mukaan ohjata myös pienipäästöisten
autojen valmistamiseen regulaation keinoin.
ICCT:n tutkimus osoitti, että lataushybridien kustannukset neljän vuoden aikana ovat
usein korkeimmat, johtuen niiden korkeammasta hankintahinnasta. Kustannuksia
nostaa ICCT:n mukaan kahden moottoritekniikan käyttäminen samassa ajoneuvossa
(Lähde: The Guardian, 12.2.2019). Suomen osalta tähän voidaan todeta, että isojen
citymaastureiden kohdalla (vrt. Porsche Cayenne -esimerkki edellä) lataushybridi on
Suomen autoverotuksen takia usein edullisempi kuin esim. pelkkä bensa- tai dieselversio
samasta autosta.
Esimerkki Suomen autoverotuksen vaikutuksista isojen autojen hintoihin
Helsingin Sanomat kertoi helmikuussa (HS 9.2.2019) Volvon uudesta T8-mallista, joka on
Volvo V90-kartanomalliston lippulaiva. Kyseessä on ladattava nelivetoinen hybridi.
”YLI 67 000 euron edustusfarmari maksaa liki täsmälleen kaksi kertaa Suomessa
myydyn uuden auton keskihinnan verran. Kiinnostavan Volvosta tekee se, että
hintaansa nähden se on oikeastaan edullinen, sillä hybridin pikkupäästöjen vuoksi
auto kuuluu todella matalaan veroluokkaan. Volvon farmarimalliston toiseksi
tehokkain, vain bensalla kulkeva V90 T6 maksaa lähes 82 000 euroa. Verojen
osuus hinnasta on 24 500 euroa. T8:n hinnassa veroja on vain 2 700 euroa.
Lopputuloksena lippulaivamallin hinta on yli 14 000 euroa halvempi kuin malliston
kakkosen.” (HS, 9.2.2019)
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5. Esimerkkejä Suomen markkinoiden kasvuennusteista
Seuraavassa esittelemme muutamia ajankohtaisia ennusteita ja arvioita sähkö- ja
hybridiautomarkkinoiden kehityksestä. Kuvassa 31 alla yhteenveto eri ennusteista
(lähde: Autoilu ja ilmasto -paneelikeskustelu 13.3.2019, Sanomatalo, Helsinki).

Kuva 33. Suomessa on esitelty useita erilaisia ennusteita ja tavoitteita sähköautojen
yleistymiselle (Autoilu ja ilmasto -paneelikeskustelun 13.3.2019 esityksen pohjalta)
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteeksi on määritelty 250 000 sähköautoa
vuoteen 2030 mennessä. Vaikka tämä tavoite nähdään nykyisin melko realistisena,
ollaan tuonkin ennusteen tavoitteista jäljessä täyssähköautojen osalta.
Kovimman tavoitteen (toistaiseksi) eli 850 000 täyssähköautoa on esitellyt
Ilmastopaneeli. Tämä ennuste herätti runsaasti keskustelua ja sai osakseen myös melko
kriittisiä arvioita. Esimerkiksi Autoliitto totesi, että ”Suomen ilmastopaneelin ilmoittama
tavoite sähköautokannan nostamisesta 850 000:een asettamalla polttomoottoriautot
tuonti- ja ostokieltoon on harkitsematon ja epärealistinen” (lähde:
https://www.apu.fi/artikkelit/ilmastopaneeli-polttomoottoriautoille-ostokielto-jovuonna-2027-autoliitto-tyrmaa-taysin). Autoliitto pelkäsi myös Ilmastopaneelin
ehdotuksen lisäävän epävarmuutta autonostajissa ja lykkäävän ostopäätöksiä, mikä
vanhentaa jo ennestään vanhaa autokantaa.
Sitran ennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 liikenteessä 700 000
täyssähköautoa ja 100 000 ladattavaa hybridiä. Autoalan perusennusteen mukaan
vuonna 2030 liikenteessä olisi 228 000 lataushybridiä ja 136 000 täyssähköautoa.
Autoalan tiekartan mukaisilla toimenpiteillä määrät nousisivat 349 000 lataushybridiin ja
229 000 täyssähköautoon. Seuraavassa käymme tarkemmin läpi näitä eri ennusteita.
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5.1.

Autoalan käyttövoimien tiekartta vuoteen 2040
Autoalan keskusliitto sekä Autotuojat ja -teollisuus julkistivat maaliskuussa 2019
raporttinsa ”Henkilöautojen tulevaisuuden käyttövoimat – tiekartta vuoteen 2040”.
Autoalan ennusteessa tulevaisuuden käyttövoimista on laadittu kaksi eri kehityspolkua,
joista toinen kuvaa ns. perusennustetta, jossa nykyiset autokannan kansalliset
ohjaustoimenpiteet eivät muut ja toinen polkua, jossa autoalan ilmastostrategiassa
esitetyt toimenpiteet on toteutettu.
Käyttövoimaennusteen mukaan käyttövoimapaletti laajenee vähitellen ja hallitusti, eikä
odotettavissa ole nopeaa markkinoiden muutosta, joka vaikuttaisi merkittävästi
esimerkiksi autojen jälleenmyyntiarvoihin.
Autoalan ennusteessa on huomioitu useita autoalaan vaikuttavia makrotason ja
regulatiivisia tekijöitä:
•

•
•
•

päästöjen vähentämistavoitteet (Pariisin ilmastosopimus, Kansallisen ilmasto- ja
energiastrategian tavoite 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen
2030 mennessä)
EU:n autonvalmistajille asettamat tavoitteet
pakokaasuja koskevien raja-arvojen muutokset
vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen saatavuus ja kustannuskehitys

Suomen autokannan sähköistyminen
Autoalan analyysin mukaan Suomen autokanta sähköistyy tällä hetkellä
lataushybridien vetämänä. Suomen sähköautomarkkina poikkeaa tällä hetkellä selvästi
Euroopan keskimääräisestä jakaumasta. Koko EU-markkinassa ladattavien sähköautojen
osuus ensirekisteröinneistä oli viime vuonna 2,0 prosenttia, josta noin puolet oli
täyssähköautoja ja noin puolet ladattavia hybridejä. Suomessa täyssähköautojen osuus
ensirekisteröidyistä sähköautoista oli 14 prosenttia ja lataushybridien 86 prosenttia.
Täyssähköautojen osuudessa Suomi jäi siis reippaasti EU-keskiarvosta, mutta
lataushybrideissä Suomen luvut ovat EU-mittakaavassakin korkeat.
Täyssähköautojen mallivalikoima on vielä kapea ja sähköautojen verolliset keskihinnat
ovat vielä keskimäärin 1,9-kertaisia vastaavaan bensiiniautoon nähden.
Ensirekisteröityjen täyssähköautojen jakauma painottuikin aiempaa selvemmin
keskikokoisiin C-segmentin perheautoihin. Ladattavat hybridit keskittyvät pääosin
suurten katumaasturien ja edustusautojen segmenttiin, joissa hintaero vastaavaan
polttomoottoriautoon verrattuna jää suhteellisesti pienemmäksi.
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Skenaario 1. Autoalan perusennuste
Autoalan käyttövoimatiekartassa on laadittu ns. perusennuste, jossa
ensirekisteröintikehitys on nykytilanteen jatkumoa edustavan kehityksen mukainen ja
liikenteen verotus ja hinnoittelu noudattaa nykyistä autoilun verotusta.
Perusennusteessa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen hankintaan ei ole
oletettu kohdennettavan uusia hankintakannusteita nykyisten lisäksi.
Autoalan perusennusteen mukaan sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvaa
maltillisesti lähivuosina. Autoala arvioi, että tällä mallilla täyssähköautojen osuus
henkilöautojen ensirekisteröinnistä olisi vuonna 2025 noin 9 prosenttia.

Kuva 34. Autoalan perusennuste eri käyttövoimien osuudesta ensirekisteröidyissä
henkilöautoissa. Vuosien 2015 – 2018 osuudet perustuvat toteutumaan. (Lähde:
Autoalan keskusliitto & Autotuojat ja -teollisuus, 3/2019)
Täyssähköautoja olisi perusennusteen mukaisessa kehityksessä autokannassa vuonna
2025 noin 47 000 ja ladattavia hybridejä noin 109 000. Vuonna 2030 sähköautoja olisi
kannassa yhteensä 136 000 ja ladattavia hybridejä 228 000. Sähköautojen
kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin noin 364 000.
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Kuva 35. Ladattavien autojen määrät perusennusteessa vuosina 2025 ja 2030 (Lähde:
Autoalan keskusliitto & Autotuojat ja -teollisuus, 3/2019)

Skenaario 2. Autoalan tiekartta
Perusennusteen rinnalla on laadittu autoalan toimesta vaihtoehto, jossa on toteutettu
autoalan ilmastostrategian mukaisista toimenpiteistä autoveron vaiheittainen
poistaminen ja erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen.
Autoalan tiekartassa päädytään vuosiin 2030 ja 2035 mennessä merkittävästi
suurempiin sähkö- ja kaasuautojen määriin, sillä autokannan nopeampi uudistuminen
tuo autokantaan enemmän uusia autoja ensi vuosikymmenen aikana, jolloin
käyttövoimamurros on nopeimmillaan. Lisäksi vuosina 2020 – 2027 käytössä oleva
erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen kannustemalli lisää sähköautojen kysyntää
ajanjaksona, jolloin sähköautojen hinta polttomoottoriautoihin nähden on vielä korkea.

Kuva 36. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista ilmastostrategian
toimet sisältävässä ennusteessa. Vuosien 2015–2018 osuudet perustuvat toteutumaan
ja vuosien 2019–2040 osuudet autoalan käyttövoimatiekarttaan. (Lähde: Autoalan
keskusliitto & Autotuojat ja -teollisuus, 3/2019)
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Täyssähköautoja olisi autoalan tiekartan mukaisessa kehityksessä autokannassa vuonna
2025 noin 98 000 ja ladattavia hybridejä noin 178 000. Vuonna 2030 sähköautoja olisi
kannassa yhteensä 229 000 ja ladattavia hybridejä 350 000. Sähköautojen
kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin noin 580 000.

Kuva 37. Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrät henkilöautokannassa
Autoalan tiekartan ennusteen pohjalta vuosina 2025 ja 2030. (Lähde: Autoalan
keskusliitto & Autotuojat ja -teollisuus, 3/2019)

5.2.

Sitran selvitys
”Tieliikenteen sähköistämisestä tulee nopeasti halpenevien akustojen myötä kaikkein
kustannustehokkain yksittäinen päästövähennyskeino. Tuulivoima tulee puolestaan
olemaan kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä, myös tarvittava
varastointikapasiteetti huomioiden”, sanoo Sitran Ilmastoratkaisut-tiimin
projektijohtaja Janne Peljo.
Liikenne sähköistyy vaiheittain. Selvityksen mukaan sähköautojen määrä voi kasvaa
nykyisestä noin 11 000 sähköautosta jopa 800 000 sähkö- ja hybridiautoon vuoteen
2030 mennessä, mikä on yli kolminkertainen määrä hallituksen tällä hetkellä
tavoittelemaan 250 000 sähköautoon verrattuna.
Ehdotettu lisäys tarkoittaisi noin 30 prosenttia Suomen autokannasta vuonna 2030.
Selvityksen mukaan myös sähkökäyttöiset bussit ja rekat tulevat Suomen teille
vuoteen 2030 mennessä, jolloin Suomessa olisi 180 000 sähkö- ja 20 000 ladattavaa
hybridipakettiautoa ja -rekkaa sekä lähes 8 000 sähköbussia.
Sähköistymisen edellytyksenä on kattava latauspisteiden verkosto. Sen rakentaminen
maksaa arviolta 1,5 miljardia euroa. Sitra uskoo Suomessa päästävän 800 000 sähkö- ja
lataushybridiautoon vuoteen 2030 mennessä.
While Finland today has only roughly 11,000 passenger EVs on the road, the 60
per cent pathway reaches 0.8 million by 2030 (including both battery electric
vehicles (BEVs) and plug-in hybrids (PHEVs).
Sitran ennuste perustuu arvioon, joka mukaan sähköautojen yleistyminen kiihtyy, kun
sähköautojen ja polttomoottoriautojen hinnat ovat samalla tasolla.
The uptake of EVs will start accelerating in the year when cost parity with ICEs is
achieved, with large-scale adoption starting between 2021 and 2026 depending
on car class, starting with small vehicles in 2021. (Sitra, 2018)
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Sitran ennuste herätti runsaasti keskustelua ja kirvoitti kriittisiä kommentteja mm.
Tekniikan Maailman päätoimittajalta:

”KÄYTÄNNÖSSÄ SITRAN luvut edellyttäisivät, että vuoden 2025 jälkeen
Suomessa ei myytäisi polttomoottoriautoja kuin muutama vuodessa. Ajatus on
hupaisa. Jotta se voisi toteutua, eduskunnan pitäisi lailla kieltää
polttomoottoriautojen myynti. Niin ei tietenkään tapahdu.” (Tekniikan Maailma,
20.11.2018)

Kuva 38. Tekniikan Maailman mukaan Sitran sähköauto tarvitsee apua joulupukilta.
(Tekniikan Maailma, 20.11.2018)

5.3.

SDP:n vaihtoehtobudjetin ajoneuvolinjaus
Eduskuntapuolue SDP vauhdittaisi Suomen siirtymää pienipäästöisten autojen ja
sähköautojen aikaan. Puolueen ajoneuvolinjaus käy ilmi sen vaihtoehtobudjetista,
joita käsiteltiin eduskunnassa marraskuussa 2018. (Uusi Suomi, 15.11.2019)

Kuva 39. SDP esitti marraskuussa 2018 julkaistussa varjobudjetissaan
sähköautoilun voimakasta edistämistä – kärkenä työsuhdeautot.
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SDP esittää varjobudjetissaan sähköautoilun voimakasta edistämistä. Uudistuksen
kärki olisi työsuhdeautot.
Haluamme tukea Suomen yksityisautokannan uudistumista vähäpäästöiseksi.
Haluamme saada täyssähköautojen ja ns. plug-in-hybridien määrän kasvuun, jotta
Suomen autokantaan saataisiin nopeasti vaikuttava määrä vähäpäästöisiä autoja.
Tuki on perusteltu uuden teknologian omaksumiseksi, jotta latausinfrastruktuuri
pääsisi kehittymään autojen yleistymistä varten. SDP:n varjobudjetti marraskuu
2018

Työsuhdeautot ovat SDP:n mukaan keskeisessä asemassa autojen
ensirekisteröinneissä, sillä ne ovat tyypillisesti uusia autoja.

SDP:n tavoite on, että vuonna 2025 kaikki työsuhdeautot ovat vuonna 2025
joko täyssähköautoja (EV) tai lataushybridejä (PHEV), tarvittaessa
lainsäädännöllä.
Siirtymää sähköautoiluun tulee puolueen mukaan tukea monipuolisella
keinovalikoimalla.
”Verotuksen on ohjattava nykyistä vahvemmin vähäpäästöisiin autoihin. Julkisen
vallan on myös varmistettava riittävät investoinnit sähköautojen kattavaan
latausverkostoon.”
SDP varaa vuoden 2019 vaihtoehtobudjetissaan yhteensä 10 miljoonaa euroa
henkilöautoilun ja erityisesti työsuhdeautoilun sähköistämiseen, jotta vuoden 2025
tavoitteeseen voitaisiin päästä. Summa käytettäisiin kolmeen seikkaan:
•

•

•

Ensiksi SDP tukisi siirtymää sähköautoihin työmatkaliikenteessä parantamalla EV- ja
PHEV -työsuhdeautojen verohyötyä. Käyttäjä saisi vapaan autoedun samoilla
ehdoilla kuin nyt pelkän käyttöedun (jossa polttoaine maksetaan itse).
Toiseksi alennettaisiin sähköautojen ja lataushybridien hankinnasta maksettavaa
autoveroa. Tällä täydennettäisiin sähköautojen hankintaan suunnattua
hankintatukea, joka on voimassa vuoteen 2021 asti. SDP käynnistäisi pysyvämmän
hankintatuen valmistelun, joka kattaisi myös lataushybridit.
Kolmanneksi lisättäisiin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusta sähköautojen
julkisten latauspisteiden rakentamiseen.

Lisäksi vaihtoehtobudjetista ilmenee, että SDP peruisi autoveron kevennyksen,
josta hallitus on jälleen ensi vuodelle päättänyt. Kevennyksen sijaan puolue
uudistaisi autoverotusta niin, että keski- ja suuripäästöisten autojen verotus
kasvaisi ja vero ohjaisi pienipäästöisen auton hankintaan. Sähköautojen verotus
voitaisiin samalla laskea lähelle nollaa, SDP linjaa. Vaalivoiton myötä on SDP:llä
mahdollisuus tuoda näitä ideoitaan uuteen hallitusohjelmaan.
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5.4.

GASELLI-loppuraportti
Valtioneuvoston tilaamassa raportissa ”Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat
edistämiskeinot – GASELLI loppuraportti” arvioitiin toimenpiteitä sähkö- ja
kaasuautojen kustannustehokkaiksi edistämiskeinoiksi. Työn pohjaksi selvitettiin sähköja kaasuautojen vuoden 2018 markkinatilannetta ja tulevaisuudennäkymiä, sekä
sähköautojen osalta niiden kotilataamiseen liittyvä haasteita. Työssä on laadittu
systeemidynaaminen ennustemalli ohjausvaikutusten arvioimiseksi.
Raportin mukaan nykyisilläkin sähköautojen ja latausinfrastruktuurin kannustimilla
voidaan mallin mukaan saavuttaa tavoitteena oleva 250 000 kappaleen sähköautomäärä
vuoteen 2030 mennessä. Tällöin autoista olisi noin 100 000 täyssähköautoja ja 150 000
ladattavia hybridejä.
Ennustemalli vastaa melko hyvin sekä suoraa autojen myyntiluvuista johdettua
ennustetta, jossa täyssähköautoja on vuonna 2030 noin 80 000 kappaletta, että IEA:n
ennustetta Suomen sähköautomarkkinan kehityksestä.
Yhdistettäessä simulaatiossa kaikki tarkastellut seitsemän ohjaustoimenpidettä,
pystytään tulosten mukaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä noin 300.000
täyssähköauton ja 230.000 ladattavan hybridin kanta.

Sähkö- ja hybrdiautot vuonna 2030
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
GASELLI
Täyssähköauto

Ladattavat hybridit

Kuva 40. GASELLI-mallissa Suomessa olisi vuonna 2030 noin 300.000 täyssähköautoa ja
230 000 ladattavaa hybridiä. (Lähde: GASELLI-loppuraportti 11.2.2019)
Tehokkaimmiksi sähköautojen edistämiskeinoiksi lyhyellä aikavälillä arvioidaan
sähköautojen hankinta-hintaan vaikuttaminen hankintatuen korottamisen tai
autoveron kautta, viestintä ja markkinointi sekä panostus kotilataamisen edistämiseen
taloyhtiöissä.
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Millä ohjauskeinoilla sähkö- ja kaasuautoilua sitten voitaisiin tehokkaimmin edistää?
Edellä esitettyjen simulointitulosten perusteella on vaikea arvioida ohjauskeinojen
keskinäistä paremmuutta, koska eri keinojen välillä on keskinäisiä riippuvuuksia ja siten
yhden ohjauskeinon irrottaminen kokonaisuudesta etenkin sähköautojen osalta ei anna
luotettavaa tulosta. Myös esimerkiksi verotus ja markkinointi ovat
vaikutusmekanismeiltaan hyvin erilaisia ohjauksia. Näyttää kuitenkin siltä, että auto- ja
ajoneuvoveroilla, latausinfrastruktuurilla ja markkinoinnilla on voimakas vaikutus.
Sähköautojen osalta yksittäisistä tekijöistä suurin vaikutus on autojen hinnan ennakoitu
lasku, jonka ennustetaan toteutuvan globaalisti. Sähköautojen halpeneminen suhteessa
muihin käyttövoimiin vaikuttaa vähintään yhtä paljon kuin kansalliset ohjauskeinot.
GASELLI-mallin näkemys sähköautomarkkinoiden kehityksestä
Suomen markkinoilla tarjolla oleva sähköautomallisto on vielä nykyhetkellä rajallinen, ja
mallistossa on aukkoja suosittujenkin automallien osalta. Sähköautomalliston kasvu on
kuitenkin lähdössä käyntiin, ja mallisto tulee laajenemaan voimakkaasti etenkin vuosien
2022–2025 välillä. Autovalmistajien julkistamien strategioiden pohjalta vuoteen 2025
mennessä uusia sähköautomalleja olisi tulossa markkinoille vähintään 200 kpl.
Useiden ennusteiden mukaan täyssähköautojen hankintahinta tulee
saavuttamaan vastaavien polttomoottoriautojen hankintahinnan noin vuoteen
2025 mennessä. (GASELLI, 2019)
Voidaan olettaa, että edullisempien käyttökustannusten vuoksi sähköautosta tulee
viimeistään tuolloin selkeästi suositumpi vaihtoehto kuin polttomoottoriautoista tai
ladattavista hybrideistä.
Ladattavien hybridien osalta voidaan ennustaa, että niiden suosio tulee luultavasti
kääntymään laskuun täyssähköautojen tekniikan kehittyessä ja hintojen
halventuessa. (GASELLI, 2019)
Sähköautojen teknologia kehittyy koko ajan, ja etenkin akkujen osalta odotukset ovat
korkealla seuraavan sukupolven ratkaisujen suhteen. Oletettavasti seuraava suurempi
muutos akkujen osalta tulee tapahtumaan kiinteän elektrolyytin akkujen tullessa myös
autokäyttöön. Arviot kiinteän elektrolyytin akkujen läpimurrosta vaihtelevat noin
vuosien 2025–2030 välillä.
Tehtyjen simulaatioiden pohjalta arvioidaan, että tämänhetkinen tavoite 250 000
sähkö- ja pistokehybridiä on saavutettavissa ilman lisätoimia. (GASELLI, 2019)

Lähde: Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämiskeinot – GASELLI
loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3/2019.
Valtioneuvoston kanslia 11.2.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-631-7
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6. Sähköautomarkkinoiden mallinnus (SAM) -projekti
Sähköautomarkkinoiden mallinnus (SAM) -projektin tavoitteena oli kehittää malli, jonka
avulla voidaan simuloida sähköisen liikenteen kehitystä Suomessa. Projektin
lopputuloksena syntynyt malli on julkaistu Tampereen teknillisen yliopiston
diplomityössä ”A Model-based study on Finnish electrified vehicle market” maaliskuussa
2019. Mallinnuksesta on vastannut DI Roope Vesa konsulttiyritys Not Innovated Heren
toimeksiannosta. Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry (STEK) on tukenut Not
Innovated Heren hanketta.
Projektin tavoitteena on ollut luoda malli, jonka avulla voidaan simuloida sähkö- ja
hybridiautokannan kehittymistä Suomessa. Mallissa on mukana myös ns. ”itselataavat”
hybridit (Hybrid Electric Vehicle, HEV) autot, jotka ovat Suomessa hyvin suosittuja, mutta
jotka usein jätetään sähköautomarkkinoiden ennusteissa huomioimatta. Nämä
hybridiautot ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi arvioitaessa kierrätykseen päätyvien
ajovoima-akkujen tyyppejä ja määriä lähivuosina.
Raportissa esitettyä mallia voi hyödyntää esimeriksi sähköautojen latausverkoston
suunnittelussa ja valtiovallan toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa (esim. tuki
sähköautoille ja sähköautoilulle, polttomoottoriautojen rajoitukset).
Sähköautomarkkina-malli (SAM) auttaa Suomen poliittisia päättäjiä ja teollisia
toimijoita tekemään parempia päätöksiä sähköisen liikenteen osalta, jolla tulee
olemaan merkittävä rooli Suomen päästötavoitteiden toteutumisessa ja koko
yhteiskunnan toiminnan kannalta.
On tärkeä huomata, että sähköautoissa ja sähköisessä liikenteessä ei ole kyse vain
autoista. Suomen sähkö- ja hybridiautojen markkinoiden kehitys tulee vaikuttamaan
hyvin laajasti koko kansakunnan tulevaisuuteen ja elämään. Seuraavassa muutamia
esimerkkejä:
-

-

-

kaupunkisuunnittelu: sähköautojen voimakas yleistyminen vaatisi uutta
infrastruktuuria sekä mikrotasolla (yksittäinen talous, taloyhtiö) että makrotasolla
(sähköautojen ja niiden latauspisteiden vaikutus kaupunkien rakenteeseen)
energiatuotanto: sähköautojen latauksen aiheuttamat latauspiikit, sähköautojen
ajovoima-akkujen käyttö uusiutuvan energian välivarastona
huoltovarmuus: poikkeustilanteiden hallinta (häiriöt sähköntuotannossa pakkasen,
poliittisten kriisien, vesienergian saatavuuden tms. takia – vrt. Floridan hurrikaanit,
joiden jälkeen iso osa sähköverkon infrasta tuhoutui ja polttoaine loppui)
Suomen päästöstrategia ja sähköisen liikenteen rooli CO2-päästöjen vähentämisessä
(ks. esim. Sitran selvitys 2018).
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7. SAM-mallin pohjalta tehtyjä skenaarioita
Seuraavassa käymme läpi Sähköautomarkkina-mallin (SAM) pohjalta tehtyjä skenaarioita
ja niiden pohjalta tehtyjä huomioita. Luvuissa on mukana vain yksityisille kuluttajille
myydyt autot, työsuhdeautot ja käytettyinä maahantuodut autot on rajattu
tutkimuksellisista syistä mallin ulkopuolelle. Tämä rajaus on ollut yleinen käytäntö
muissakin tutkimuksissa ja on perusteltu sillä, että esimerkiksi suoria hankintatukia
saavat ainoastaan yksityisautoilijat (Vesa, R. 2019).

7.1.

Tästä lähdetään: tilanne vuoden 2018 lopussa
Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä 2 404 täyssähköautoa ja 13 095
ladattavaa hybridiautoa (määrä vuoden lopussa, vain henkilöautot). (Lähde: Traficom,
Autoalan tiedotuskeskus)

Kuva 41. Suomessa liikennekäytössä olevien sähköautojen määrä vuoden lopussa (vain
henkilöautot). (Lähde: Traficom, Autoalan tiedotuskeskus )
Taulukko 2. Liikennekäytössä olevien sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen määrän
kehitys vuosina 2010 – 2018. (Lähde: Lähde: Traficom, Autoalan tiedotuskeskus )
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7.2.

SAM-mallin pohjaskenaario (“Base case scenario”)
Pohjaskenaario on toteutettu siten, että (Vesa, R. 2019) työssä esitellyn SAM-mallin
annetaan lähtöparametreineen ja voimassa olevine subventioineen simuloida markkinan
kehitys vuosina 2000 - 2050. Huomionarvioista on, että pohjaskenaariossa latausinfran
tuet ja hankintasubventiot päättyvät niille osoitettuina ajankohtina, eikä niitä sen
jälkeen uusita. Toisin sanoen päätökset, joita ei kirjoittamisen hetkellä ole tai ollut tehty,
eivät myöskään vaikuta markkinan kehitykseen, vaikkakin on todennäköistä, että
kannustimien käyttöä jatketaan/uusitaan vielä tulevina vuosina. Pohjaskenaariossa myös
muun muassa polttomoottori- ja itselataavien hybridiautojen hinnat sekä latauksen
kustannus ja bensanhinta pysyvät vakioina läpi simulaation aikaikkunan, mikä voi
poiketa todenmukaisesta arvojen käyttäytymisestä. Tarkempi parametrisointi löytyy
dokumentoituna (Vesa, R. 2019).
Pohjaskenaario jää selvästi Sitran ja LVM:n tavoitteista / arvioista, ja näyttää melko
pessimistiseltä. Autotyyppien absoluuttiset määrät liikkuvat vuonna 2025 noin 7 000
täyssähköautosta noin 45 000 itselataavaan hybridiin, ja vuonna 2050 autoja on
yhteensä reilut 300 000. Tämä on visualisoitu alla (kuva 42).

Kuva 42. SAM-mallin perusennuste. (Lähde: Vesa, R 2019 & NIH 2019)
Pohjaskenaariosta voidaan päätellä, että malli simuloi hyvin autotyyppien trendien
käyttäytymistä, sillä itselataavat hybridit tuodaan markkinoille jo 2000-luvun puolenvälin
jälkeen, kun taas lataushybridit ja täyssähköautot aloittavat kasvunsa vasta
myöhemmin. Autotyyppien suosio on myös todenmukaista: itselataavat hybridit
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kasvavat nopeimmin, ladattavat hybridit toisiksi nopeimmin ja täyssähköautot
huomattavasti hitaammin.
Skenaarion pohjalta voidaan tehdä seuraavat havainnot:
•
•
•

7.3.

itselataavat hybridit (HEV) kasvavat voimakkaimmin, kunnes lataushybridit
nousevat suosituimmiksi 2030-luvun alussa
täyssähköautot (BEV) ohittavat itselataavat hybridit vuonna 2045
Täyssähköautot myös lähestyvät ladattavia hybridejä (PHEV) 2040-luvulla, mutta
PHEV:t säilyttävät johtavan asemansa simuloidussa aikaikkunassa.

Skenaario ilman julkisia tukia tai kannusteita (”Zero-subdidy scenario”)
Sähköautokeskustelussa on väläytelty myös ajatusta, että sähköautojen pitäisi käydä
kaupaksi ilman valtion tukia tai kannusteita. Jos minkäänlaisia tukia ei olisi käytössä tai
alunperinkään käytetty, olisi Suomen teillä tulevina vuosina huomattavasti vähemmän
sähkö- tai hybridiautoja (ks. kuva 43 alla).

Kuva 43. Skenaario ilman julkisia tukia tai kannusteita (Lähde: Vesa, R 2019 & NIH 2019)
Autokannan kehitys on käyttäytymisensä puolesta samankaltaista kuin subventioita ja
tukia käytettäessä, mutta autotyyppien absoluuttiset määrät ovat pienempiä. Erityisesti
täyssähköautokannan kehityksessä voidaan nähdä jopa reilun 10 % ero vuonna 2050.
Eroa syntyy myös muissa kategorioissa, mutta ero on pienempi, muutaman prosentin
luokkaa.
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7.4.

Tuet voimassa vuoteen 2025 saakka (”2025 scenario”)
Jos nykyiset tuet pidettäisiin voimassa vuoteen 2025 asti, lataushybridit nousisivat
sähköistettyjen autojen suosituimmaksi vaihtoehdoksi noin vuotta aiemmin.
Täyssähköautojen määrä ohittaisi itselataavat hybridit vuosien 2043 – 2044 tietämillä ja
niitä olisi vuonna 2050 noin 20 % enemmän kuin jos tuet poistettaisiin. Vuosien 2042 –
2043 tietämillä liikenteessä olisi tavoitellut 250 000 yksityisomisteista sähkö- ja
hybridiautoa.

Kuva 44. Tuet voimassa vuotaan 2025 saakka. (Lähde: Vesa, R 2019 & NIH 2019)
Samoin kuin tukien poiston yhteydessä, suurin vaikutus subventoinnin jatkamisella olisi
täyssähköautokannan kehitykseen. Ero täyssähköautokannassa vuonna 2050 olisi noin
10 % ja ladattavien hybridien kohdalla noin 4 %. Itselataavien hybridien kohdalla ero olisi
pieni.

7.5.

NIH-arvio (”NIH-scenario”)
Luvuissa 7.2 – 7.4 esitetyt skenaariot lähtevät siitä oletuksesta, että ohjauskeinoina
voidaan käyttää vain sellaisia keinoja, joita tähän mennessäkin on käytetty. Keskeinen syy
tälle lähtökohdalle on, että (Vesa, R. 2019) työssä ei ehdoteta uusia kannustimia
käyttöönoton tukemiseksi, vaan tutkitaan nykyisen keinoportfolion tehokkuutta ja
arvioidaan keinojen keskinäistä paremmuutta. Kolmessa skenaariossa käytettävät arvot
ovat myös maltillisia, esimerkiksi autojen hinnat, kilowattitunnin hintakehitys ja
sähköautojen teknisten ominaisuuksien kehittymisnopeus, mikä osaltaan selittää
suurehkoa eroa esimerkiksi SAM-mallin pohjaennusteen ja esimerkiksi LVM:n arvion
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välillä. Lisäksi on syytä muistaa, että SAM-malli ei huomioi käytettyinä maahantuotuja
autoja tai työsuhdeautoja.
Toisin kuin aiemmassa kolmessa skenaariossa, ”NIH-arviossa” oletetaan, että
ympäristöhuolten värittämä poliittinen keskustelu ja kunnianhimo päästötavoitteiden
saavuttamisessa johtavat siihen, että 2020-luvulta alkaen fossiilisten polttoaineiden
verotus tulee kiristymään. Polttoaineen hinnan nousu näkyy polttomoottoriautojen
käyttökustannuksissa. Samaan aikaan kuitenkin myös sähkön hinta nousee tasaisesti
lisääntyvän kysynnän vuoksi. Polttoaineen ja sähkönkehitys on visualisoitu kuvassa 45.
Muuten yhtiö olettaa, että subventioita ja investointitukia jatketaan samaan tapaan kuin
aiemmin, aina vuoteen 2025 asti.

Kuva 45. Polttoaineen ja latauksen hinnan kehitys
Toinen ero NIH-arvion ja aiemman kolmen skenaarion välillä on, että NIH-arviossa myös
itselataavien hybridien hinnan oletetaan laskevan, ladattavien hybridien ja
täyssähköautojen lisäksi. Kuten raportissa on aiemmin käynyt ilmi, itselataavien
hybridien kasvu on ollut Suomessa selvästi nopeinta ja myös muualla maailmalla niiden
osuus autokannasta on kasvanut. Tältä pohjalta on realistista odottaa, että myös
kyseisen autokategorian lähtöhinnoissa tapahtuu muutoksia. Itselataavan hybridin
hintakehitys on visualisoitu kuvassa 46.

Kuva 46. Itselataavan hybridin hinnan kehitys
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Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa huomattavasti polttomoottoriauton
käyttökustannuksiin, mikä kannustaa kuluttajia kiinnittämään enemmän huomiota auton
käytön kustannuksiin pelkän ostohinnan sijaan. NIH-arvio huomioi käyttökustannusten ja
niiden painoarvon korrelaation siten, että polttoaineen hinnan noustessa myös
käyttökustannuksille asetettu painoarvo kasvaa. Tätä on havainnollistettu kuvassa 47
alla.

Kuva 47. Käyttökustannusten painoarvo suhteessa ostohintaan
Kuten aiemmin todettu, kilowattitunnin hinta on keskeinen ajuri erityisesti
täyssähköautojen hinnan kehityksessä. Vesa, R. (2019) työssä käytetty arvio hinnan
kehityksestä on maltillinen ja perustuu kirjallisuudessa esitettyyn arvioon. NIH:n arvio
kilowattitunnin hintakehityksestä on hieman optimistisempi, johtuen mm. Euroopan
Unionin sittemmin asettamista valmistusvaatimuksista sähköautoille, mikä johtaa niiden
valmistusmäärien kasvuun (Maaseudun tulevaisuus, 18.12.2018). Tältä pohjalta NIH
käyttää seuraavaa arviota kilowattitunnin hintakehityksestä:
700,0 €
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300,0 €
200,0 €
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88,34 €
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Kuva 48. Kilowattitunnin hintakehitys
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Sähkö- ja hybridiautojen hintaan kehitys puolestaan vaikuttaa siten, että
täyssähköautojen hinnat putoavat aina 2025 vuoteen asti nopeasti, jonka jälkeen
hintakehitys alkaa hidastumaan. Lataushybridien kohdalla hinnan lasku on huomattavasti
hitaampaa johtuen pienemmistä akuista. NIH:n arvio onkin, että lataushybridien hinta
vakiintuu huomattavasti korkeammalle kuin esimerkiksi täyssähköautojen. Molempien
autotyyppien hintakehitystä on havainnollistettu alla.

Kuva 49. Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien pohjahintojen kehitys
NIH-arviossa polttomoottoriauton pohjahinta on pyöristetty pohjaskenaarion arvosta
16 172 € arvoon 17 000 €. Parametrimuutoksen vaikutus on se, että sähkö- ja
hybridiautojen vertailuarvo pyöristyy 20 000 euroon nykyverotuksen mukaisesti. Muut
parametrit ovat samoja kuin (Vesa, R. 2019) dokumentoidut pohjaskenaarion parametrit.
Näillä oletuksilla esitämme seuraavanlaista arviota yksityisomisteisten sähköistettyjen
autojen kannan kehityksestä (ks. kuva 50 alla):

Kuva 50. NIH-arvio sähköistettyjen autojen kantojen kehityksestä
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Kuten kuvasta ilmenee, autokantojen käyttäytyminen on edelleen linjassa kolmen
aiemman skenaarion kanssa. Itselataavien hybridien määrä kasvaa nopeimmin aina
vuoteen 2037 asti, jolloin ladattavat hybridit ohittavat ne. Täyssähköautokannan kehitys
on huomattavasti hitaampaa, mutta eksponentiaalista: hinnan laskiessa ja
ominaisuuksien parantuessa ne saavuttavat itselataavia hybridejä kiihtyvällä tahdilla.
Ottaen huomioon mallin rajaukset, LVM:n 250 000 sähköautoon verrannollinen arvo on
luokkaa 150 000 sähköautoa: jos oletetaan, että vuonna 2030 kaikista työsuhdeautoista
reilu 50 000 olisi sähköautoja ja käytettyjen autojen maahantuonti jatkuu yhtä vilkkaana
kuin nyt, yksityiskäyttöön uutena myytyjä sähköautoja tulisi olla markkinoilla noin
150 000. NIH-arvion valossa tämä tavoite on realistinen, muttei itsestäänselvyys.
Simuloidun markkinakehityksen valossa tällainen määrä yksityisomisteisia autoja
saavutettaisiin vuonna 2032, eli kaksi vuotta tavoiteaikataulua myöhemmin. Ottaen
huomioon kaikki sekä malliin että markkinaan itseensä liittyvät epävarmuudet, määrä voi
hyvinkin olla saavutettavissa tavoiteaikataulussa.

7.6.

Optimistinen skenaario
Optimistisessa skenaariossa mallin käyttäytymistä ja autokantojen kehitystä simuloidaan
hieman toiveikkaammista lähtökohdista. Aiemmista skenaarioista poiketen kuluttajien
keskimääräinen ajosuorite on 20 000 kilometriä ja polttomoottoriauton lähtöhinta
nostetaan 18 000 euroon, jolloin sen myyntihinta olisi noin 21 400 euroa. Latauksen
hinta pysyisi matalalla tasolla ja täyssähköautojen toimintamatka kasvaa nopeammin
kuin aiemmissa skenaarioissa; 600 kilometrin toimintamatka (perusautolle) saavutetaan
jo vuonna 2025. Toimintamatkan kehitystä havainnollistettu kuvassa 51. Muut
parametrit pysyvät samoina kuin aiemmassa skenaariossa.

Kuva 51. Täyssähköauton toimintamatkan kehitys (NIH- vs. Optimistinen skenaario)
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Parametrien lisäksi optimistisessa skenaariossa oletetaan, että nykyisten
latausinfrastruktuurin tukien määrät tuplattaisiin ja täyssähköautot saisivat 5 000 €
hankintatuen vuosina 2022-2030 nykyisen ohjelman päätyttyä. Romutuspalkkio-ohjelma
uusittaisiin vuosina 2025 ja 2028, jolloin myös itselataavat ja ladattavat hybridit saisivat
hankintatukea. Näillä parametreilla ja oletuksille autokantojen kehitys on nopeampaa,
kuten alla olevasta kuvasta 52 voidaan päätellä:

Kuva 52. Optimistinen skenaario (BEV/HEV/PHEV vuoteen 2050 asti)
Optimistinen skenaario johtaa siihen, että vuonna 2025 Suomessa on 20 440
täyssähköautoa, 88 800 itselataavaa hybridiä ja 55 080 ladattavaa hybridiä. Edellisessä
luvussa mainittu LVM:n tavoite saavutettaisiin vuonna 2030, edelleen olettaen, että
250 000 sähköautosta noin 50 000 olisi työsuhdeautoja ja käytettyinä maahantuotujen
sähköautojen osuus pysyisi likimain ennallaan. Optimistinen skenaario johtaa siihen, että
vuonna 2050 Suomessa olisi yli miljoona sähköautoa.
Mallin käyttäytymisen puolesta havainnot ovat samankaltaisia kuin aiemmissa
skenaarioissa. Ladattavat hybridit nousevat suosituimmaksi sähköistetyksi
autokategoriaksi 2030-luvun alkupuolella ja täyssähköautot saavuttavat itseladattavia
hybridejä, mutta eivät kuitenkaan saavuta niitä simuloidussa aikaikkunassa.
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7.7.

Naiivi ennuste
Optimistisen skenaarion tapaan Naiivin skenaarion on tarkoitus havainnollistaa, että
parametrien valinnalla voi olla suuri merkitys autokannan kehityksen arvioinnissa.
Vaikka parametrien muutokset ovat hyvin pieniä, vaikutukset sähköistettyjen autojen
määrien kehitykseen voi olla suuriakin. Tämä toisaalta lisää tulosten virhealttiutta, mutta
toisaalta myös korostaa, että sähköistetyt autot voivat yleistyä nopeastikin, mikäli niiden
teknologinen kehitys ja kilpailevien vaihtoehtojen hintakehitys on sähköistettyjen
autojen kannalta edullista. Malli demonstroi myös aggressiivisempien ohjauskeinojen
vaikutuksia käyttöönoton vauhdittamisessa.
Naiivissa skenaariossa kuluttajien vuotuinen ajosuorite on 30 000 kilometriä,
täyssähköautojen toimintamatka kehittyy todella nopeasti ja markkinointi & viestintä
ovat todella intensiivisiä. Toimintamatkan kehitys on visualisoitu kuvassa 53.

Kuva 53. Täyssähköauton toimintamatkan kehitys Naiivissa skenaariossa
Naiivissa skenaariossa myös oletetaan, että poliittiset päättäjät ja energiayhtiöt
päättävät poistaa sähkön siirtomaksut sähköauton latauksesta, jolloin latauksen hinta
jopa putoaa vuodesta 2020 alkaen ja pysyy todella alhaisena läpi simuloidun
aikaikkunan. Samaan aikaan polttoaineiden hinnat nouset vielä jyrkemmin kuin
aiemmissa skenaarioissa, kuten ilmenee kuvasta 54.
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Kuva 54. Polttoaineen hintakehitys Naiivissa skenaariossa
Naiivissa ennusteessa latausinfran tukemiseen käytetään 1,5 miljardia euroa, jotka Sitra
on arvioinut tarvittavan 100 000 latauspisteen saavuttamiseen tulevien viiden vuoden
aikana (Iltalehti 19.11.2018). Täyssähköautot saavat 6 000 € hankintatuen vuosina 2022
- 2030 edellisen ohjelman päätyttyä, ja romutuspalkkio-ohjelmat uusitaan samaan
tapaan kuin nyt vuosina 2025 ja 2028.
Naiivin ennusteen tulokset on visualisoitu kuvassa 55. Kuten kuvasta ilmenee,
autokantojen kehitys on näillä oletuksilla huomattavasti nopeampaa ja muun muassa
edellä mainittu LVM:n tavoite saavutettaisiin jo vuonna 2025 – edelleen olettaen
sähköisten työsuhdeautojen määrän kasvavan ja maahantuonnin jatkuvan vilkkaana.
Skenaariossa Suomessa olisi vuonna 2030 noin 146 000 täyssähköautoa, 144 600
itselataavaa hybridiä ja 137 200 ladattavaa hybridiä. Aiemmista skenaarioista poiketen
täyssähköautoista tulisi näin huomattavasti suositumpia kuin itselataavista hybrideistä,
ja ne myös paikoin ohittavat jopa ladattavat hybridit.
Jos näin aggressiivisia ohjauskeinoja käytettäisiin sähköautoilun tukemisessa, ja varsinkin
jos sähköautojen teknologinen kehitys on vauhdikasta, täyssähköautoilla on
mahdollisuudet haastaa ladattavia ja itselataavia hybridejä, jolloin niiden määrä voisi
kasvaa todella nopeasti. Kuitenkin on syytä pitää mielessä, että kaikki Naiivissa
skenaariossa käytetyt oletukset – kuten 1 200 km toimintamatka vuonna 2030 – eivät
välttämättä ole realistisia, tai ovat vähintäänkin todella vaikeasti saavutettavissa.
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Kuva 55. Optimistinen skenaario (BEV/HEV/PHEV vuoteen 2050 asti)

7.8.

Myyntikielto-skenaariot
Poliittisessa keskustelussa on myös väläytelty polttomoottoriautojen myynti- ja
käyttökieltoja. SAM-mallin avulla on mahdollista simuloida polttomoottoriautojen
myyntikieltoa, joskin siinä on huomioitava, että (Vesa, R. 2019) tutkimuksessa on
rajausteknisistä syistä rajattu polttomoottoriautoiksi kaikki ei-sähköistetyt autot, eli
myös kaasuautot ja biopolttoaineita käyttävät autot olisivat myyntikiellon piirissä. Tämä
toisaalta lisää tulosten epävarmuutta, mutta myös alleviivaa poliittisen keskustelun
suuria epäselvyyksiä:
•

•

Jos polttomoottoriautot kielletään, kielletäänkö kaikki polttomoottoreita
käyttävät autot, eli myös itselataavat ja ladattavat hybridit, kaasuautot ja
biopolttoaineita käyttävät autot?
Vai kielletäänkö fossiiliset polttoaineet, jolloin jo nyt olemassa oleva, vanha
suomalainen autokanta voi jatkaa olemassa oloaan ja ainoastaan siirtyä
fossiilisesta polttoaineesta jäte- ja kasviperäisiin polttoaineisiin?

Joka tapauksessa, SAM-mallin avulla voidaan arvioida sähköautokannan kehitystä, jos
polttomoottoriautot ja esimerkiksi itselataavat hybridit kiellettäisiin.
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Ensimmäisessä Myyntikielto-skenaariossa kaikki parametrit ja oletukset ovat samoja
kuin edellisessä luvussa esitellyssä skenaariossa. Täyssähköautot saavat huomattavasti
suurempaa hankintatukea kuin nykyään, ja polttoaineen hinta liki tuplaantuu jo vuonna
2030-luvulla. Näiden lisäksi polttomoottoriautojen ja itselataavien hybridien myynti
kielletään vuonna 2025, jolloin niiden osuus uusien autojen myynnistä tippuu
luonnollisesti nollaan. Skenaarion tulokset on visualisoitu kuvassa 56.

Kuva 56. Myyntikielto-skenaariossa polttomoottoriautojen myynti kielletään 2025.
Kuten kuvasta käy ilmi, sähköautojen määrät kasvaisivat räjähdysmäisesti vuodesta 2025
alkaen. Korkean polttoaineen hinnan ja suotuisten hankintatukien myötä täyssähköautot
olisivat yhtä suosittuja kuin ladattavat hybridit, ja niiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi
miljoonan auton rajan jo 2030-luvun alussa. Huomionarvoista kuitenkin on, että edes
tässä tapauksessa Sitran mainitsemia 700 000 täyssähköautoa ei saavutettaisi vuoteen
2030 mennessä.
Jos Myyntikielto-skenaariosta poistettaisiin täyssähköautoille annettavat huokeat
hankintatuet ja muut naiivin skenaarion tuntuvat edut, ja sen sijaan käytettäisiin NIHarvion parametreja yhdessä polttomoottoriautojen ja itselataavien hybridien
myyntikiellon kanssa, sähköautokannan kehityksessä voisi havaita selkeitä eroja. Näitä
eroja on havainnollistettu kuvassa 57. Täyssähköautojen määrän kehittyisi edelleen
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räjähdysmäisesti, mutta nyt kaventuva tarjonta kannustaisi kuluttajia siirtymään
erityisesti ladattavien hybridien pariin. Vuonna 2030 Suomessa olisi noin 280 000
täyssähköautoa, kun taas ladattavia hybridejä olisi lähes 540 000.

Kuva 57. Myyntikielto-skenaario NIH-arvion parametreilla.

Mahdollinen syy skenaarioiden tulosten välisille eroille on, että vaikka
polttomoottoriautojen ja itselataavien hybridien houkuttelevuus tippuisi myyntikiellon
myötä nollaan heti myyntikiellon alettua, kuluttajien asenne ei välttämättä muuttuisi
yhtä nopeasti. Tällöin kuluttajat, jotka olisivat uuden auton tarpeessa, mutta eivät
vielä(kään) valmiita siirtymään täyssähköautoihin, siirtyisivät vaihtoehtoon, joka on
lähimpänä totuttua teknologiaa eli tässä tapauksessa ladattavaan hybridiin.
Jos kuitenkin täyssähköautoista saataisiin houkuttelevampia vaihtoehtoja myyntikiellon
alkaessa, esimerkiksi huokean hankintatuen avulla, uuden teknologian tuomat
epävarmuudet voisivat lievittyä ja kuluttajat siirtyisivät täyssähköautoihin.
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Jos polttomoottoriautot ja itselataavat hybridit kiellettäisiin, ilman hankintatukia uusien
autojen hankinnat painottuisivat lataushybrideihin (ne ovat lähempänä tuttuja
polttomoottoriautoja, ei range anxietyä, jne.).
Olisi myös todennäköistä, että skeptisimmät kuluttajat käyttäisivät ja korjaisivat
polttomoottoriautojaan niin pitkään kuin se olisi vain mahdollista ja polttoaineen
myyntiä jatkettaisiin.
Kepin käyttö voi johtaa muutosvastarintaan, niin kuin nytkin on jo nähty poliittisen
keskustelun seurauksena. Muutosvastarinta voi johtaa mielipiteiden polarisoitumiseen:
monet ovat valmiita (pakon edessä) siirtymään esim. lataushybrideihin, mutta monia voi
em. tavalla ärsyttää vanhasta tutusta pois siirtyminen valtion käskemänä, jolloin hyväkin
teknologia voi ärsyttää ja vanhassa vaihtoehdossa roikutaan mahdollisimman pitkään.
Mielenkiintoinen kysymys on myös, että jos polttomoottoriautojen myynti kielletään,
kielletäänkö myös niiden tuonti?
Mikäli myyntikieltoja haluttaisiin käyttää, poliittisen johdon olisi tarkkaan mietittävä ja
määriteltävä, mitä kielletään:
•
•

Jos kielletään polttomoottoriautot, kielletäänkö myös biodieselillä, maakaasulla,
biokaasulla käyvät autot ja sähköllä tuetut autot?
Jos kielletään fossiiliset polttoaineet, polttomoottoriautot eivät poistu (ainakaan
nopeasti) mihinkään, vaan kuluttajat voivat edelleen ajaa vanhoilla autoillaan,
mutta tankata esim. Nesteen My dieseliä → sähköautojen suosio ei nouse
välttämättä kovinkaan paljoa.

SAM-mallissa polttomoottoriautot käsittävät rajausteknisistä syistä kaikki
polttomoottoritekniikkaa käyttävät, ei-sähköistetyt autot eli myös kaasuautot, joten
polttoainekiellon simulointi SAM-mallilla on haastavaa.
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7.9.

Experimentit
Testasimme eri tekijöiden vaikutuksia kahdessa osassa kaikille kolmelle ajoneuvotyypille
(täyssähköauto, lataushybridi, itselataava hybridi).
Testi 1. Pidetään tuet vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen ne poistetaan yksitellen
(muiden tekijöiden pysyessä vakiona)
•
•
•
•

poistetaan tuet latausinfralle
poistetaan hankintatuki (2 500 euroa täyssähköautoille romutuskampanjan aikana)
poistetaan romutuspalkkiot (1 500 euroa itselataaville ja 2 500 euroa
lataushybrideille) 1)
poistetaan sekä romutuspalkkiot että hankintatuet

Huom 1) Vuonna 2018 toteutetun romutuskampanjan aikana kaikki alle 110 g päästävät
henkilöautot saivat kampanjan aikana 1 500 € tukea, mutta lataushybridit,
täyssähköautot ja autot, joiden käyttövoima on osittain tai kokonaan korkeaseosetanoli
tai bio- tai maakaasu, saivat tukea 2 500 €. Täyssähköautoille on myös oma
hankintatukikampanja, mutta molempia tukia ei voinut saada. Tämä kuvaa siis
tilannetta, jossa myös itselataavat hybridit (HEV) ja lataushybridit (PHEV) saavat
alennusta, mutta eroaa oikeasta tilanteesta siten, että pienet polttomoottoriautot (ICEV)
eivät saa tukea.
Testi 2. Poistetaan kaikki tuet ja esitellään ne markkinoille yksitellen
•
•
•
•

investoinnit latausinfraan
hankintatuki
hankintatuki + romutuspalkkio
ALV-alennus (24% x 0,25 = 6 %) 2)

Huom 2) Tämä tarkoittaa 75% alennusta arvonlisäverosta.

7.10. Keskeiset löydökset
Eri tukimuotojen vaikutuksissa näyttää olevan pienet erot kaikissa kategorioissa, mutta
on ilmeistä, että tuet auttavat sähköistettyjen autojen tavoitteiden saavuttamisessa
•
•

tukien poistaminen vaikuttaisi voimakkaimmin täyssähköautojen yleistymiseen
tukien poistaminen vaikuttaisi vähiten itselataavien hybridien leviämiseen.
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Taulukko 3. Keinojen vaikuttavuus ajoneuvotyypeittäin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Ajoneuvotyyppi
Täyssähkö (BEV)

•
•
•

Lataushybridi
(PHEV)
Itselataava hybridi
(HEV)

•
•
•
•

Keinojen vaikuttavuus
Täyssähköautojen (BEV) osalta tehokkain vaikutus pitkällä
aikavälillä on latausinfran kehittämisellä.
Lyhyellä tähtäimellä myös arvonlisäveron poistaminen
toimii tehokkaasti sähköautojen yleistymisen
vauhdittamisessa.
Tulosten perusteella näyttää myös siltä, että jos myös
lataushybrideitä (PHEV) ja itselataavia hybrideitä (HEV)
tuetaan, myös täyssähköautoja (BEV) tulee enemmän. Yksi
selitys tähän voi olla muilta kuluttajilta saatu palaute (wordof-mouth, WoM).
Pitkällä aikavälillä lataushybridien (PHEV) yleistymistä
edistää parhaiten investoinnit latausinfraan.
Lyhyellä tähtäimellä hankintatuki on tehokkain keino.
Itselataavien hybridien yleistymiseen tukien poistamisella
olisi vähän vaikutusta.
Lyhyellä tähtäimellä myös itselataavat hybridit hyötyvät
hankintatuesta.

ALV-vähennys
Jos ALV-vähennystä sovellettaisiin aikaisessa vaiheessa, sen rahallinen vaikutus olisi
suuri ja sitä kautta vähennyksen vaikuttavuus suuri. Markkinoiden kypsyessä ja
akkujen/autojen hinnan laskiessa vähennyksen absoluuttinen määrä euroina pienenee ja
sitä kautta myös vaikuttavuus vähenee. Tuki säätää siis itse itseään automaattisesti.
Hankintatuki
Jos hankintatukea sovelletaan aikaisessa vaiheessa samaan tapaan kuin nykyisin (2 000 €
+ 500 €), niiden osuus sähköautojen korkeasta hinnasta jää suhteellisen pieneksi. Jos
hankintatukea sovellettaisiin myöhemmässä vaiheessa, kun hankintahinnat ovat jo
laskeneet, niiden suhteellinen osuus auton hinnasta ja samalla myös vaikuttavuus olisi
suurempi.
Mallin tuloksiin vaikuttaa markkinointipanostusten*) suuruus, auton käyttökustannusten
ja hankintakustannusten välinen painotus sekä akkujen kustannus (€/kWh). Tämä lisää
epävarmuutta mallissa, mutta samalla myös korostavat näiden tekijöiden vaikutusta
sähkö- ja hybridiautojen leviämiselle. Seuraavassa huomioita näistä kolmesta
muuttujasta:
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•

•

•

markkinointipanostukset (ja/tai medianäkyvyys) voi lisätä kuluttajien
altistumista sähkö- ja hybridiautoille ja sitä kautta lisätä kuluttajien halukkuutta
harkita sähkö- tai hybridiautoa
havaittu käyttökustannusten ja hankintakustannusten välinen yhteys tuo
lisävalaistusta keskusteluun siitä, että jos kuluttaja huomioisi paremmin
ajoneuvon kokonaiskustannukset (total cost of ownership, TCO), sen sijaan että
tuijottaa vain ajoneuvon hankintahintaa, olisi täyssähköauto houkuttelevampi
vaihtoehto. Herkkyysanalyysi osoitti myös, että mikäli sähkön hinta nousee
merkittävästi, tekee se sähköautosta vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon.
akkujen kustannuksen, ja sitä kautta ladattavien autojen kustannusten,
korostuminen vaikuttavana tekijänä osoittaa, että sähköautojen menestys
riippuu vahvasti niiden menestyksestä globaaleilla markkinoilla.

*)

Tässä yhteydessä toimivampi termi voisi olla mediahuomio. Struben (2006) ja Struben
& Sterman (2008) puhuvat termeillä ”media attention” ja ”marketing efforts for
platforms”, eivät varsinaisesti informaatiokampanjoista. Testan (2017) työssä on
käytetty saman tyyppistä menettelyä, mutta luvut ovat isompia ja muuttujan nimi on
”information campaigns”. Testan työssä ei kuitenkaan juuri puhuta markkinoinnista,
vaan käsitemallissa viitataan ”media coverage” -termiin.

7.11. Poliittiset johtopäätökset
Sähköautojen hankintatuki ei nykymuodossaan ole erityisen tehokas tapa kannustaa
sähköautojen käyttöönottoa. Sähköautojen yleistymisen vauhdittamiseksi kiinteää
hankintatukea tulisi soveltaa joko myöhemmässä vaiheessa, jolloin sähköautojen hinnat
ovat jo laskeneet ja pienempikin kiinteä tuki vaikuttaa enemmän, tai vaihtoehtoisesti
hankintatukea tulisi nostaa, jotta se kattaisi suuremman osan sähköauton
hankintakustannuksesta.
Lataushybridien ja itselataavien hybridien tukeminen edistää myös täyssähköautojen
yleistymistä, kun sähköisestä liikenteestä puhutaan enemmän. Mikäli resursseja riittää
hankintatukien laajentamiselle, kannattaa hankintatuki ulottaa myös lataushybrideille ja
itselataaville hybrideille.
ALV-vähennys voi olla tehokas keino, jos sitä sovelletaan samalla tavalla kuin Norjassa
(75% alennus ALV:stä). Alkuvaiheessa, kun sähköautojen hinnat ovat vielä korkeat,
prosentuaalisen tuen vaikutus olisi helposti 2 - 3 kertaa suurempi kuin nykyiset
hankintatuet, mutta sähköautojen hintojen laskiessa ALV-vähennys säätäisi itse itseään
automaattisesti. Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi käyttää samanlaista mallia, mutta
pienemmällä alennusprosentilla. Kuva 58 havainnollistaa, miten eri suuruiset ALValennukset käyttäytyisivät keskihintaisen sähköauton (vrt. Hyundai Ioniq) kohdalla.
Pylväs kuvaa alennuksen rahamääräisen suuruuden.
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Kuva 58. Eri suuruisten ALV-alennusten vaikutus keskihintaisen sähköauton kohdalla
(lähde: Vesa, R. 2019)

8. Tulokset
Poliittiset toimenpiteet auttavat erityisesti täyssähköautojen yleistymistä. Erot eri
ohjauskeinojen välillä ovat yleensä pieniä ja näyttääkin siltä, että systeemin olosuhteet
viime kädessä määrittelevät sähkö- ja hybridiautojen leviämisvauhdin.
Sähköauton hankintatuki voi vauhdittaa sähköautojen yleistymistä lyhyellä aikavälillä.
Pidemmällä aikavälillä investoinnit latausinfraan näyttävät olevan tehokkain vaihtoehto.
Sähkö- ja hybridiautojen yleistymiseen näyttää vaikuttavan voimakkaasti myös akkujen
hintakehitys (euroa per kWh), käyttökustannusten korostuminen hankintakustannuksiin
verrattuna, sähkö- ja hybridiautojen teknisen kehityksen nopeus sekä panostukset
markkinointiin.
Tutkimus tunnistaa kaksi keskeistä ajuria sähkö- ja hybridiautojen yleistymiselle:
•

Ensimmäinen on altistuminen uudelle teknologialle (engl. social exposure) ja
sitä kautta tietoisuuden leviäminen kuluttajien keskuudessa. Altistuminen
uudelle teknologialle ja muilta kuluttajilta kuultu palaute (word-of-mouth,
”puskaradio”, ”viidakkorumpu”) lisäävät luottamusta uutta teknologiaa kohtaan,
jolloin kuluttajat ovat valmiimpia harkitsemaan niitä realistisena vaihtoehtona.
(Vesa, R 2019)
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•

8.1.

Toinen keskeinen ajuri on sähkö- ja hybridiautojen suhteellinen houkuttelevuus
verrattuna polttomoottoriautoihin, joihin useimmilla ohjauskeinoilla voidaan
vaikuttaa. Kun kuluttajat ovat valmiita harkitsemaan sähkö- ja hybridiautoja,
niiden suhteellisen hinnan ja suorituskyvyn on oltava sellaisia, että ne
houkuttelevat kuluttajia siirtymään pois polttomoottoriautoista. (Vesa, 2019)

Analyysi ohjauskeinoista
Mallin pohjalta tehdyt simuloinnit osoittavat, että eri ohjauskeinojen erot ovat yleisesti
ottaen pienet, mutta niiden vaikutus sähkö- ja hybridiautojen yleistymiseen on suuri. Eri
skenaarioiden vertailu osoittaa, että ohjauskeinojen vaikutus on suurin
täyssähköautojen kohdalla. (Vesa, 2019)

8.1.1. Latausinfran tuki vs. hankintatuki
Eri ohjauskeinojen vaikutuksia arvioitaessa huomattiin, että suurin vaikutus
täyssähköautojen yleistymiseen oli investoinneilla latausinfraan. Arvonlisäveron
poistaminen täyssähköautoilta, kuten Norjassa on tehty, on tehokas lyhyellä aikavälillä,
mutta pidemmällä aikavälillä panostukset latausinfran kehittämiseen ovat tehokkain
keino. (Vesa, 2019)

8.1.2. Tuki pelkästään sähköautoille
Analyysi osoittaa myös, että mikäli resursseja sähkö- ja hybridiautojen leviämisen
tukemiseen on rajallisesti (kuten yleensä reaalimaailmassa tilanne on), hybridiautojen
(HEV), lataushybridien (PHEV) ja täyssähköautojen (BEV) tukeminen kokonaisuutena on
tehokkaampaa kuin pelkästään täyssähköautojen tukeminen.
Taustalla on altistuminen uudelle teknologialle ja muilta kuluttajilta saatu palaute (wordof-mouth): tukemalla myös hybridi- ja lataushybridiautoja, poliittiset päättäjät edistävät
liikenteen sähköistymistä laajemmalla rintamalla ja sitä kautta edistävät kuluttajien
halukkuutta harkita myös hybridi- tai sähköautoa. Hybridiautot voivat olla ensimmäinen
askel kohti täyssähköautoja. Tukemalla kaikkia sähkö- ja hybridiautojen kategorioita
poliittiset päättäjät voivat kasvattaa markkinoiden houkuttelevuutta. (Vesa, 2019, s.
118)

8.1.3. Hankintatuki
Analyysin perusteella sähköautojen hankintatuki nykyisessä muodossaan ei ole erityisen
tehokas keino sähköautojen yleistymisen edistämiseksi pidemmällä aikajänteellä. Eri
skenaarioiden vertailussa ne vaihtoehdot, joissa hankintatukea annettiin vain
täyssähköautoille, johtivat pienimpään täyssähköautojen määrään, vaikka lyhyellä
aikavälillä ne edistivät täyssähköautojen leviämistä. (Vesa, 2019, s. 118)
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Hankintatukien tarkempi analysointi osoittaa, että niiden vaikutus riippuu ajasta. Norjan
mallissa hankintatukea myönnetään tietty prosenttiosuus auton hankintahinnasta.
Akkujen hintojen laskiessa (€/kWh) sähkö- ja hybridiautojen hinnat laskevat, jolloin
hankintatuen absoluuttinen suuruuskin laskee

9. Toimituksen huomioita
Nyt kun Suomessa on esitelty paljon rohkeita ennusteita, arvioita ja skenaarioita
sähköautomarkkinoiden kehityksestä, voivat SAM-mallin luvut näyttää kovin
varovaisilta. SAM-mallin luvut eivät ole suoraan verrannollisia useimpiin muihin
malleihin, koska työsuhdeautot ja käytettynä maahantuodut autot on tutkimuksellisista
syistä rajattu mallin ulkopuolelle.
Sähköautomarkkinoiden mallinnushankkeemme muodostui kahdesta rinnakkaisesta
tutkimusprojektista:
•

•

laadullisen tutkimuksen keinoin (haastattelut, kirjallisuuskatsaus) tehdystä
sähkö- ja hybridiautojen markkinoiden analyysistä, joka on esitelty tässä
17.4.2019 päivätyssä loppuraportissa
systeemidynamiikalla tehdystä kvantitatiivisesta tutkimuksesta, jonka
lopputuloksena syntyi Roope Vesan maaliskuussa 2019 diplomityö Tampereen
teknillisestä yliopistosta (Vesa, R. 2019).

Hankkeen tavoitteena ei ollut tuottaa (jälleen yhtä) ”oikeaa” ennustetta sähkö- ja
hybridiautojen markkinoiden kehittymisestä Suomessa, vaan esitellä malli, jonka
pohjalta on mahdollista testata erilaisten kannusteiden (positiivisten tai negatiivisten)
vaikutusta markkinoiden kehitykseen. Tavoitteena oli myös tuottaa helppolukuinen
kuvaus sähköautomarkkinoiden kehityksestä meillä ja muualla.
Sähköautomarkkina-mallin (SAM) on luonnollisesti vain yksi näkemys markkinoiden
dynamiikkaan. Sen pohjana on paljon subjektiivisia valintoja mallin rakenteeseen ja
muuttujiin liittyen. Tutkimustiimimme odottaa innolla tulevia keskusteluja päättäjien ja
asiantuntijoiden kanssa siitä, miten SAM-mallia voisi jatkossa kehittää.
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