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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ensisijaisesti sähköautojen latausasemien tukimuotoja 
Suomessa ja Pohjoismaissa. Pohjoismaista tarkastelun kohteeksi otettiin Norja ja Ruotsi, 
koska ne vastaavat markkina-alueena parhaiten Suomea. Latausasemien tukimuotojen ohella 
tarkasteltiin myös sähköautojen tukimuotoja, koska niillä on oleellinen rooli sähköautojen 
yleistymisessä. Työssä keskityttiin ladattaviin sähköhenkilöautoihin, joilla tarkoitetaan täys-
sähköautoja sekä ladattavia hybridejä. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena. 
  
Suomella, Norjalla ja Ruotsilla on suuria eroavaisuuksia siinä, miten ne tukevat sähköautoja. 
Norja poikkeaa muiden Pohjoismaiden linjasta eniten. Siellä sähköautojen tukeminen kes-
kittyy vapautuksiin veroista tai säännöistä, joita polttomoottoriautojen omistajat maksavat, 
ei niinkään tukiin, joita maksetaan suoraan sähköauton omistajalle. Suomessa ja Ruotsissa 
sähköauton hankintaan maksetaan avustusta. Ruotsissa myös sähköautojen verotuksella on 
isompi rooli kuin Suomessa. Norjan tukimalli ohjaa vahvimmin täyssähköautojen hankitaan, 
kun taas Suomessa ja Ruotsissa ladattavat hybridiautot ovat suositumpia. 
  
Kaikissa tarkastelun maissa latauspisteisiin kohdistuvilla tuilla on saatu tuloksia aikaan, 
vaikka niiden painopisteet ovat erilaiset. Suomessa latauspistetukea on tarjolla taloyhtiöille 
ja julkisiin latauspisteisiin. Norjassa tuet keskittyvät julkisten pikalatauspisteiden tukemi-
seen. Ruotsissa tukea on tarjolla monipuolisesti julkisille latauspisteille, kotilatauspisteille 
sekä latauspisteille, jotka sijaitsevat esimerkiksi työpaikoilla tai taloyhtiöissä. Ruotsissa tu-
losten arvioinnissa ei keskitytä vain asennettujen latauspisteiden määrään vaan myös laske-
taan, kuinka paljon asennetut latauspisteet vähentävät kasvihuonepäästöjä. 
  
Norjan sähköautoilun tukimallilla on saatu aikaan vertailumaiden suurin kasvu sähköautojen 
ja niiden latauspisteiden määrässä. Suomen tukimallissa olisi vielä hiomista, koska Ruotsi 
näyttää päässeen parempaan kasvuun omalla tukimallillaan kuin Suomi. 
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The aim of this Bachelor’s thesis is to examine incentives that are directed for building 
charging stations for electric vehicles in Finland and other Nordic countries. Out of Nordic 
countries Norway and Sweden were selected as part of the comparison because as a market 
area they are the most similar to Finland. In addition incentives that are targeted for electric 
cars were also examined because they have a substantial role in how the electric car market 
develops. This study concentrates on electric vehicles such as battery electric vehicles and 
plug-in hybrid electric vehicles. 
  
There are big differences in how Finland, Norway and Sweden give incentives for electric 
cars. Norway differs the most compared to Finland and Sweden. In Norway the majority of 
the incentives concentrate on reliefs in taxes and regulations for electric cars compared to 
vehicles equipped with an internal combustion engine. Almost no direct supports are paid 
for electric car owners. In Finland and Sweden incentives are paid directly to people who 
purchase electric cars. How car taxes are being paid plays also a bigger role in Sweden than 
in Finland. Norway’s incentive model steers most people to buy battery electric vehicles 
meanwhile in Finland and in Sweden plug-in hybrid electric vehicles are more popular. 
 
In all of the countries in this study, results are being made with the incentives that are aimed 
for charging points for electric cars even though the incentives concentrate on different areas. 
In Finland incentives are given for housing companies and for public charging points. In 
Norway the incentives are mainly directed for public fast charging. In Sweden incentives are 
available for several purposes such as for public charging points, charging at home and 
charging points that are for restricted use such as in work places and housing companies. In 
Sweden, the amount of assembled electric vehicle charging points is evaluated as well as 
how much the assembled charging points reduce greenhouse gases.  
 
Out of the countries in the comparison Norway’s incentive model seems to be the most ef-
fective if we look at the number of electric cars and assembled charging points. Finland’s 
incentive model needs a bit more adjustment because Sweden, too, seems to be in bigger 
growth with its incentive model than Finland. 
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1. JOHDANTO  

Sähköautojen määrä on kasvanut kovaa vauhtia Pohjoismaissa ja niiden latausasemat lisään-
tyvät koko ajan. Työn tarkoituksena on tarkastella sähköautojen latausasemien tukimuotoja 
niin Suomessa kuin Pohjoismaissa. Pohjoismaista otettiin esimerkeiksi Norja ja Ruotsi, 
koska ne vastaavat markkina-alueena parhaiten Suomea. Latausasemien tukimuotojen ohella 
tarkasteltiin myös sähköautojen tukimuotoja, koska niillä on oleellinen rooli sähköautojen 
yleistymisessä. Mukaan otettiin myös tuet, jotka olivat olleet haettavissa vuoden 2019 ai-
kana, mutta niitä ei ollut enää mahdollista hakea loppuvuodesta 2019, jolloin työ tehtiin. Työ 
suoritetaan kirjallisuus katsauksena. 
 
Työssä keskitytään ladattaviin sähköhenkilöautoihin, joilla tarkoitetaan täyssähköautoja 
sekä ladattavia hybridejä. Itselataavat hybridit eivät kuulu tämän työn tarkasteluun, koska 
niitä ei ladata erikseen vaan ne lataavat akkuja ajon aikana. 

2. TAUSTAA 

Sähköautojen tekniikka poikkeaa paljon tutuista polttomoottoriautoista. Sähköautoista pu-
huttaessa onkin hyvä ymmärtää tärkeimmät tekniset erot ja miten erilaiset sähköauot eroavat 
toisistaan. Sähköautojen lataukseen liittyy myös runsaasti erilaista termistöä. Sähköautoja 
voidaan ladata hitaasti, peruslatauksella sekä teholatauksella ja kaikkiin näihin on olemassa 
omat latauslaitteet ja erityyppiset latauspistokkeet. 

2.1 Sähköautot 

Sähköautoista puhutaan useasti yhdellä ja samalla termillä. Sähköautoista täytyy kuitenkin 
erottaa eri toimintatavat, koska ne vaikuttavat oleellisesti tapaan, jolla autot liikkuvat. Tek-
nisesti sähköautoilla tarkoitettaan akkusähköautoja, joissa kaikki ajamiseen tarvittava säh-
köenergia on varastoitu autossa oleviin akkuihin. Verrattuna polttomoottoriautoihin sähkö-
auton selvimmät rakenteelliset erot ovat energiavarastossa ja moottorissa. Polttomoottoriau-
toissa energia on varastoitu nestemäisessä muodossa polttoainetankkiin, kun taas sähköau-
tossa energia varastoidaan akkuihin. Akuissa energia on varastoitu suljettuihin kennoihin, 
joita ladataan ulkopuolisesta lähteestä saatavan sähköenergian avulla. (Motiva 2019) 
 
Sähkömoottori on hiljainen, yksinkertainen ja energiatehokas. Se ei tuota pakokaasua ja sen 
käyttämä energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä. Isona ongelmana sähköau-
toissa on tällä hetkellä miten niiden mukana saadaan kuljetettua riittävästi liikkumiseen tar-
vittavaa energiaa ilman kohtuutonta lisäpainoa ja -hintaa. Sähköauton akun koko onkin suo-
raan verrannollinen siihen, kuinka pitkä matka sähköautolla voidaan ajaa. (Motiva 2019) 
 
Verrattaessa energiatehokkuutta sähköauto on paljon polttomoottoriautoja parempi. Sähkö-
auto kuluttaa tyypillisesti 15–25 kWh/100 km (Electric Vehicle Database 2019). Dieselauto 
tarvitsee energiaa 50 kWh/100 km silloin, kun sen polttoaineen kulutus on 5 l/100 km, Ben-
siiniautolla vastaavat luvut ovat 72 kWh/100 km polttoaineen kulutuksen ollessa 8 l/100 km. 
Tällä hetkellä polttomoottoriautojen toimintasäteet ovat sähköautojen edellä energiatiheyttä 
verrattaessa. Tulevaisuudessa ero saattaa kuitenkin kaventua akkujen energiatiheyden kas-
vaessa. (Motiva 2019) 
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Toistaiseksi esimerkiksi Suomessa sähköauto on kalliimpi hankkia kuin polttomoottoriauto, 
mutta säästöä syntyy kuitenkin käyttökuluissa. Suomessa sähköauton polttoainekustannuk-
set ovat alle 2 €/100 km, kun taas esimerkiksi dieselautolla vastaavat kulut ovat noin 
8 €/100 km. Tämän lisäksi sähköauton ajoneuvovero on merkittävästi pienempi ja auton 
huoltokustannukset pienemmät. (Motiva 2019) 
 
Sähköautoilla voidaan vaikuttaa päästöihin, joita liikenne tuottaa, jos sähkön tuottamisessa 
käytettään puhdasta energiaa. Esimerkiksi Suomessa nykyisen sähkötuotannon ominaispääs-
töillä sähköautoilu on lähes aina ympäristöystävällinen valita. (Motiva 2019) 
 
Täyssähköauto 
Täyssähköauto on auto, jonka voimalähteenä toimii sähkömoottori ja energiavarastona 
akusto. Akun kapasiteetti vaikuttaa merkittävästi matkaan, joka täyssähköautolla voidaan 
ajaa. Taulukko 1 löytyy esimerkkejä miten täyssähköauton akuston kapasiteetti vaikuttaa 
ajomatkaan. (Motiva 2019) Täyssähköautoista näkee myös usein käytettävän lyhennettä 
BEV, joka tulee englannin kielisistä sanoista Battery Electric Vehicle (SESKO 2018). 
 

Taulukko 1  Täyssähköauton akuston kapasiteetti verrattuna ajomatkaan (Motiva 2019) 

Täyssähköauton akun kapasiteetti [kWh] Ajomatka [km] 

20-30 150-250 
40-60 300-400 
75-95 yli 500 

 
Ladattava hybridiauto (pistokehybridi, lataushybridi) 
Ladattava hybridiauto on auto, jolla on kaksi eri voimalähdettä. Toisena voimalähteenä toi-
mii polttomoottori ja toisena ladattava sähkömoottori. Sähkömoottoria ladataan verkkosäh-
köllä, mutta se latautuu myös ajon aikana jarrutuksissa ja polttomoottorin voimin.  Ajomatka 
auton toimiessa pelkällä sähköllä on 20–80 km. Kahden voimalähteen käyttämisellä tavoi-
tellaan parempaa energiatehokkuutta ja pienempiä päästöjä. Huomioitavaa on, että ilman 
verkkosähköllä ajamista energia ja päästöhyötyjä ei käytännössä saavuteta. (Motiva 2019) 
Ladattavista hybridiautoista näkee usein käytettävän lyhennettä PHEV, joka tulee englannin 
kielisistä sanoista Plug-in Hybrid Electric Vehicle. (SESKO 2018) 

2.2 Sähköautojen lataaminen 

Sähköautoja voidaan ladata sekä kotona että julkisissa latauspisteissä. Arvioiden mukaan 
85–90 prosenttia sähköautojen lataamisesta tehdään kotona, työpaikalla tai muiden kiinteis-
töjen pihoilla (Helsingin sanomat 2019). Loput lataamisesta tapahtuu julkisissa latauspis-
teissä, joita löytyy paikoista, jossa ihmiset liikkuvat paljon, esimerkiksi huoltoasemilta, 
maanteiden varsilta tai kauppakeskuksista.  
 
Norjassa saatujen kokemusten mukaan sähköautojen lataamien kotona on päivittäin tapah-
tuvan sähköautoilun perusta, mutta julkisille latauspisteille on kuitenkin suuri tarve, koska 
kaikilla ei ole latausmahdollisuutta kotona. Lisäksi ihmisillä on myös tarve matkustaa pi-
dempiä matkoja ja silloin julkinen lataus on erityisen tärkeää. Pitkillä matkoilla korostuu 
erityisesti pikalatauksen tarve. (Lorentzen, E., Haugneland, P., Bu, C. & Hauge, E. 2017) 
Pientaloissa asuville sähköauton latauspisteen hankkimien on kohtuullisen yksinkertaista ja 
näin ollen autoa on helppo ladata kotona. On kuitenkin paljon ihmisiä, jotka asuvat esimer-
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kiksi taloyhtiöissä, joissa latauspaikan tai paikkojen rakentaminen ei ole aina niin yksinker-
taista. Latauspaikkojen rakentaminen edellyttää kiinteistön omistajan päätöstä ja latauspis-
teiden rakentaminen voi vaatia isoa investointia esimerkiksi riittämättömän kiinteistön säh-
köjärjestelmän kapasiteetin takia.(Motiva 2018) 

2.3 Sähköautojen lataustavat ja pistokkeet 

Sähköautoja voidaan ladata hitaasti, peruslatauksella ja teholatauksella. Kaikkiin näihin on 
olemassa omat laitteensa ja erityyppiset pistokkeet. (SESKO 2019) Usein latauslaitteiden 
yhteydessä puhutaan myös älykkäästä latausjärjestelmästä. Sillä tarkoitettaan latausjärjestel-
mää, joka kykenee kommunikoimaan auton kanssa. Vaatimuksena älykkäässä latausjärjes-
telmässä on, että sekä ajoneuvon ja latauslaitteen että latauslaitteen ja latauspalvelun tuotta-
jan välillä on tietoliikenne yhteys. Älykkään latausjärjestelmän tulee mahdollistaa latausta-
pahtuman reaaliaikainen mittaus ja ohjaus sekä lataustehon porrastettu säätö ylöspäin ja alas-
päin lataustapahtuman aikana. (Finlex 2017) 
 
Sähköautojen lataukseen liittyvässä termistössä latauslaite tarkoittaa fyysistä laitetta, johon 
latauskaapeli kiinnitettään tai johon se on kiinteästi asennettu. Latauspiste on paikka, jossa 
voidaan ladata yhtä sähköautoa kerrallaan ja latausasema on yhden tai useamman latauspis-
teen muodostama kokonaisuus. (Motiva 2017) 
 
Myös sähköturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota sähköautojen lataamisessa ja va-
kuutusyhtiöillä onkin omia turvallisuuteen liittyviä ehtojaan sähköautojen lataamiselle, jotka 
noudattavat Sekon lataussuositusta (SESKO 2019).  Esimerkiksi vakuutusyhtiö LähiTapio-
lan ehdoissa sanotaan, että jos kiinteistön sähköverkkoa käytetään sähköautojen lataukseen, 
on ennen toiminnan aloittamista tarkistettava olemassa olevien asennusten soveltuvuus ja 
latauslaitteet on huollettava säännöllisesti. Lisäksi tarkastuksista on esitettävä sähköasennus-
liikkeen kirjallinen todistus pyydettäessä. (LähiTapiola 2019). 

2.3.1 Peruslataus 
Peruslataus (lataustapa 3, mode 3) on suositeltavin sähköautojen lataustapa. Lataustavassa 
sähköautossa olevaan laturia syötetään vaihtosähköllä autoon kuuluvalla latausjohdolla tyy-
pin 2 sähköautopistorasiasta. (SESKO 2019). Kuva 1 on esitelty tyypin 2 latauspistoke, joka 
on Euroopan alueen julkisiin latauspisteisiin sovittu yhteinen pistokestandardi. Peruslatauk-
sen teho riittää yleensä tyhjänkin täyssähköauton akun lataamiseen yön aikana. (Motiva 
2017)   
 

  
Kuva 1  Tyypin 2 latauspistoke (Plugit 2019) 
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2.3.2 Hidas lataus 
Hidasta lataus (lataustapa 2, mode 2) tarkoittaa auton lataamista kotitalouspistorasiasta tai 
teollisuuspistorasiasta. Usein puhutaan myös suko- tai schuko-latauksesta viitaten pistora-
sian tyyppiin. Lataustavassa sähköautoa syötettään vaihtosähköllä ja se on liitetty latauspis-
teeseen latausjohdolla, jossa on ohjaus-ja suojalaiteyksikkö. Ladattaessa sähköautoa suko-
pistorasiasta edellytetään, että ajoneuvon pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu 8 ampeeriin. 
Käytettäessä teollisuuspistorasiaa, voidaan sitä kuormittaa mitoitusvirrallaan pitkiä aikoja. 
(SESKO 2019) 
 
Hidas lataus ei ole suositeltava vaihtoehto, koska suko-pistorasioita (16 A) ei ole suunniteltu 
kestämään toistuvaa ja jatkuvaa suuritehoista kuormitusta, esimerkiksi yön yli tapahtuvaa 
sähköauton latausta. Erityisesti huonokuntoiset pistorasiat voivat kuumentua ja aiheuttaa tu-
lipaloriskin. Myös laturin painavan latausjohdon tukemisesta kannatta huolehtia, jotta se ei 
aiheuttaisi vääntöä pistorasiaan tai kuluttaisi liitoksia. (Tukes 2019) 

2.3.3 Teholataus  
Teholataus (latatustapa 4, mode 4) tarkoittaa sähköauton lataamista auton ulkopuolella ole-
vasta tasasähkölaturista. Tällöin sähköauton akustoa syötetään tasasähköllä suurella virralla. 
Lataustavasta käytetään myös nimitystä pikalataus. Teholatauksessa latausjohto on osa la-
tausasemaa ja latauspistokkeet ovat tyyppiä CCS (Combo) (Kuva 2) tai CHAdeMo (Kuva 
3). (SESKO 2019) CCS-tyypistä pistokettä käytettään eurooppalaisissa autoissa, kun taas 
CHAdeMo-pistoketta käytetään Japanilaisissa autoissa (Plugit 2019). 
 

 
Kuva 2  CCS (Combo) -standardin mukainen pikalatausliitin (Plugit 2019) 

 

 
Kuva 3  CHAdeMo-standardin mukainen pikalatausliitin (Plugit 2019) 
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Teholatureita käytettään julkisissa latausasemissa ja niissä tulee käyttää mahdollisuuksien 
mukaan älykkäitä latausjärjestelmiä. Teholatureiden lataustehot ovat nykyisin 22–350 kW 
ja niiden autoon syöttämät tasavirrat ovat satoja ampeereita. (SESKO 2019)  

3. SÄHKÖAUTOILUN TUET SUOMESSA 

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta. Tähän ohjaavat Parii-
sin 4.11.2016 voimaan astunut ilmastosopimus sekä Euroopan unionissa jo aiemmin asetettu 
ilmasto- ja energiapolitiikka. Suomi on asettanut niiden pohjalta omat tavoitteensa ja liiken-
teen päästöjen vähentäminen on yksi keino päästä tähän tavoitteeseen. Suomen hallitus on 
linjannut omassa energia- ja ilmastostrategiassaan vuonna 2017, että sähköautojen osuutta 
Suomen autokannasta pitää kasvattaa, koska niin saadaan vähennettyä liikenteen päästöjä. 
Tavoitteeksi on asetettu 250 000 sähkökäyttöistä autoa vuoteen 2030 mennessä. Latausver-
kon osalta Suomen hallituksen tavoitteena on, että sähköautojen latauspisteverkko rakenne-
taan Suomeen pääsääntöisesti markkinaehtoisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) 
 
Tällä hetkellä sähköautoilun lisäämistä tuetaan sähköautojen hankintatuella ja vähäpäästöis-
ten autojen kevyemmällä verotuksella sekä avustuksilla ja tuilla, joita voi hakea sähköauto-
jen latauspisteiden rakentamiseen.  

3.1 Sähköautojen tuet 

Suomessa sähköautoilua tuetaan hankintatuen ja verotuksen kautta. Vuodesta 2018 lähtien 
uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja on voinut saada 2000 euroa valtion han-
kintatukea, joka on tällä hetkellä voimassa vuoteen 2021 asti. Edellytyksenä hankintatukeen 
on, että auto on täyssähköinen henkilöauto ja sen ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö. 
Tukea ei myöskään saa autolle, joka maksaa yli 50 000 euroa. Vuosittain tukeen on varattu 
6 miljoonaa euroa. (Traficom 2019b) Hankintatuesta on kuitenkin uutisoitu elokuussa 2019, 
että vain 500 asiakasta oli hyödyntänyt tukea. Tämä tarkoitti, että hankintatukeen myönne-
tyistä määrärahoista oli käytetty noin 12 prosenttia. (Kauppalehti 2019) 
 
Suomessa henkilöautojen ajoneuvovero koostuu perusverosta ja sekä dieselautoja koske-
vasta käyttövoimaverosta. Perusvero määräytyy ensisijaisesti valmistaja ilmoittamien hiili-
dioksidipäästöjen (CO2) mukaisesti. Sähköautoja koskee vain perusvero ja koska sähköau-
tojen CO2 päästöt ovat pienet, niin myös niiden ajoneuvovero on pieni. (Traficom 2019a) 

3.2 Sähköautojen latauksen tukimuodot 

Suomessa sähköautojen latauspisteiden rakentamista tuetaan kolmella eri tavalla. Tukea on 
tarjolla taloyhtiöille ja yrityksille, mutta erimerkiksi yksityishenkilöiden pientaloihin asen-
nettavia latauspisteitä ei tueta ollenkaan.  

3.2.1 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustus taloyhtiöille 
ARA-avustus on suunnattu asuinrakennuksen omistaville yhteisöille, joita ovat mm. taloyh-
tiöt, vuokrataloyhtiöt sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille. Sitä myönnetään valtion-
avustuslain (688/2001) nojalla sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen. Avustuksen 
kohteena ovat kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin sähköauton latauksen mahdol-
listavat muutostyöt, joista on päätetty valtion lisätalousarviossa 2018 ja talousarviossa 2019.  



11 
 

Avustuksella on tarkoitus edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä, 
jonka on vuorostaan tarkoitus edistää sähköautokannan kasvua kansallisten ilmasto- ja ener-
giastrategian tavoitteiden mukaisesti. Valtion talousarviossa avustuksiin on varattu yhteensä 
1,5 miljoonan euron määrä rahat vuosille 2018 ja 2019. (ARA 2019) 
 
Avustuksen saamisen edellytyksenä on latausvalmiuden rakentaminen vähintään viidelle au-
topaikalle. Avustusta voi saada asuinrakennuksen omistava yhteisö, esim. asunto-osakeyh-
tiölle. Avustusta on myös mahdollista hakea pysäköintiyhtiön omistamien paikkojen varus-
tamiseen latauslaittein silloin, kun hakeva yhteisö omistaa pysäköintiyhtiön osakkeita, jotka 
oikeuttavat hakijayhtiön asukkaita käyttämään pysäköintipaikkaa. Minimipaikkamäärä ja 
avustuksen maksimimäärä kertautuu, jos hakijana on pysäköintilaitos, jonka omistaa use-
ampi yhteisö. Rakennuksen, johon avustusta haetaan, on oltava ympärivuotisessa asumis-
käytössä ja sen pinta-alasta vähintään puolet on oltava asumiskäytössä. Jos avustuksen ha-
kijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen, niin silloin ARAn avustuksen 
hakeminen ei ole mahdollista. (ARA 2019) 
 
Avustus haetaan ARAn verkkosivujen kautta. Sillä ei ole määriteltyä hakuaikaa vaan sen 
hakuaika on jatkuva ja sitä myönnetään niin kauan, kun tarkoitukseen myönnetyt määrärahat 
vuosittain riittävät. (ARA 2019) 
 
Avustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat: 

 tarvekartoitus latauspisteiden asentamismahdollisuudesta ja sijoituksesta, mikäli 
hanke toteutuu 

 hankesuunnitelma, mikäli hanke toteutuu 
 kiinteistön sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt 
 kiinteistön sähköliittymän tyypin muutos 
 putkitukseen ja kaapelointiin kohdistuvan muutostyöt ja niihin liittyvät tavanomaiset 

maanrakennustyöt 
 latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa  

(ARA 2019) 
Yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön, vaan avustuksen saamiseen riittää valmius 
latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin. (ARA 2019) 
 
Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista (sisältäen 
arvonlisäveron) mutta kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustukseen sovelletaan de mini-
mis-asetusta, joka perustana on Euroopan komission asetus 1407/2013. Sen perusteella yh-
den tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa. 
Asetus koskee taloudellisia toimijoita, kuten esimerkiksi vuokrataloyhtiöitä. (ARA 2019) 

3.2.2 Yritysten investointituki sähköautojen julkisille latauspisteille 
Yritykset voivat hakea energiainvestointitukea, jonka käyttöä säätelee Valtionavustuslaki.  
Tuella on tarkoitus kehittää sähköautojen julkista latausinfrastruktuuria ja se on osa hallituk-
sen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Päätöksen (DNro 609/526/2016) tuen-
myöntämisetä on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriö 30.1.2017. Ministeriön on tarkoitus tu-
kea investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla 
vuosina 2017 - 2019. Vuotta kohti varattu tuki on 4,8 miljoonaa euroa. Tuen tavoitteena on 
kolminkertaistaa nykyinen latausverkko kahden vuoden kuluessa. Työn tekemishetkellä lop-
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puvuodesta 2019 hankkeen investointien takaraja oli umpeutunut. Tukea oli pystynyt hake-
maan 15.8.2019 asti.   Kuva 4 esittelee tuen saamisen edellytyksiä. Hanketta koordinoi Kor-
kia Consulting oy.(Lataustuki 2019) 

 
Kuva 4  Energiainvestointituen saamisen edellytykset (Lataustuki 2019) 

Tuki on suunnattu yrityksille, jotka asentavat latauspisteitä ja järjestelmiä julkiselle tai yksi-
tyiselle alueelle kaikkien sähköautoilijoiden syrjimättömään käyttöön osaksi julkista lataus-
verkostoa. Tukea voivat hakea yritykset, kunnat tai kuntien omistamat liikenne laitokset. 
Tukea ei voi myötää latausjärjestelmille, jotka asennetaan maatalouskiinteistöön, Ahvenan-
maan itsehallintoalueelle tai kotilatauspisteille. Tuen saannissa on korostettu, että latausjär-
jestelmän on oltava kaikkien käytössä ilman syrjiviä ehtoja. Sallittuja ovat kuitenkin tunnis-
tus- käyttö- ja maksuehdot. (Lataustuki 2019) 
 
Teknisiä vaatimuksia tuen saamiseksi on, että asennettavassa järjestelmä tukee älykästä la-
tausta, se pystyy toimittamaan reaaliaikaset saatavuustiedot latauspisteestä, latausteho on 
vähintään 11 kW ja että latauspisteen pistokestandardi on Type2 tai CCS. (Lataustuki 2019) 
 
Tuen saamisen ehtona on myös pitoaikavelvoite. Tuen saavan yrityksen tulee ostaa lataus-
piste ja operoida sitä vähintään viiden vuoden ajan. Tänä aika latauspiteen käyttötarkoitusta 
ei saa muuttaa eikä sitä saa myydä. Tukea ei saa myöskään käyttää käytetyn kaluston han-
kintaan. (Lataustuki 2019) 
 
Tukea saadakseen yrityksen pitää rekisteröityä tuen piiriin lataustuki.fi sivustolla, tehdä tu-
kikelpoisuuden itsearviointi sekä toimittaa täytetty investointitukisopimus. Rekisteröitymi-
sen jälkeen hankintoja voi alkaa tekemään. Tehdyistä investoinneista pitää ilmoittaa samalla 
sivustolla välittömästi. Tuki käytetään hankintajärjestyksessä ja tukibudjetin riittävyyttä val-
votaan investointi-ilmoitusten perusteella. Tuen maksamista varten hakijan pitää toimittaa 
kaikki hankitaan liittyvät tositteet. Hakijan tukikelpoisuus tarkastetaan tuen maksamisen yh-
teydessä. (Lataustuki 2019) 
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Tukeen hyväksyttäviä kustannuksia (ilman arvonlisäveroa) ovat: 
 Laitteiden hankinta ja asennus sekä niiden muutos- ja korjaustyöt 
 Laitteiden asennukseen liittyvät rakennustekniset työt ja rakennustöiden valvonta 
 Laitteiden asennukseen liittyvät raivaus ja maanrakennustekniset työt 
 Laitteiden käyttöönotto ja käyttöönottoa edellyttävät käyttöhenkilökunnan koulutuk-

set 
 Välittömästi investointiin liittyvien maa-alueiden hankinta, sillä rajoituksella, että 

niiden osuus kokonaiskustannuksista voi olla enintään kymmenen (10) prosenttia 
 Välittömästi investointiin liittyvien sähköjohtojen rakentaminen ja jakeluverkonhal-

tijan sähkön tuotannolta veloittamat liittymismaksut 
(Lataustuki 2019) 
 
Tukea on mahdollista hakea normaaleille ja pikalatauspisteille. Normaalilla latauspisteellä 
tarkoitettaan vaihtovirtalatauspistettä, joka on teholtaan vähintään 11 kW (3x16 A). Niiden 
tukiprosentti on 30 %. Pikalatauspisteellä tarkoitettaan tasavirtalatauspistettä, joka on tehol-
taan yli 22 kW (3x32 A), Niiden tukiprosentti on 35 %. Kaikkien latauspisteiden on oltava 
älykkäitä latausjärjestelmiä. Puolet tukibudjetista on ensisijaisesti varattu pikalatausjärjes-
telmille, joita toivotaan lisää erityisesti päätieverkon varrelle. Lisäksi erillisetä pyynnöstä 
tukea voidaan hyväksyä myös uudelle innovatiiviselle pikalataus teknologialle, joka on EU 
direktiivissä esitettyä edistyneempää. (Lataustuki 2019) 

3.2.3 Liikenteen infrastruktuurituki 
Liikenteen infrastruktuuri on energiaviraston jakama tuki, jota jaetaan tarjouskilpailun pe-
rusteella. Tuella edistetään kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Tuki on suunnattu 
sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus-ja tankkausverkon laajentamiseen. Tarjouskilpailussa eri 
teknologiat kilpailutetaan neljässä eri ryhmässä: 

 Ryhmä 1: Kaasutankkausasemat 
 Ryhmä 2: Paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät 
 Ryhmä 3: Ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät 
 Ryhmä 4: Ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät 

 
Tarjouskilpailut on järjestetty vuonna 2018 ja 2019. Molempina kertoina tukea on ollut ha-
ettavissa kaikille ryhmille yhteensä kolme miljoonaa euroa vuotta kohti. Tässä tarkastelussa 
keskitytään ryhmille 3 ja 4 haettaviin tukiin. Haettavissa olevista tuista ryhmälle 3 oli koh-
distettu 0,5 miljoonaa euroa ja ryhmälle 4 0,25 miljoonaa euroa. (Energiavirasto 2019) 
 
Tarjouskilpailuun tuen hakemisesta voivat osallistua yritykset, kunnat ja muut yhteisöt. Tu-
kea hakevan yrityksen on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin ja sillä on oltava y-tunnus. 
Tukea eivät voi hakea asunto-osakeyhtiöt tai muut asumiseen käytettävät kiinteistöt. Tukea 
eivät myöskään voi hakea organisaatiot, joita valtio rahoittaa. Maatilat eivät voi hakea tukea, 
jos se koskee vain omaan käyttöön tulevaan latausjärjestelmää. (Energiavirasto 2019) 
 
Kaikkia tarjouskilpailuun osallistuvia ryhmiä koskevat seuraavat yleiset edellytykset. Yh-
tenä edellytyksenä on, että hanketta ei toteutettaisi ilman julkista tukea. Tämä edellytys ei 
täyty, jos tarjousta koskevan hakkeen osalta on tehty jo sitova investointipäätös tai jos hanke 
toteutettaisiin huolimatta siitä, että menestyykö se tarjouskilpailussa vai ei. Toisena edelly-
tyksenä on, että hankkeen mukainen latausjärjestelmä tulee ottaa käyttöön 18 kuukauden 
kuluessa siitä, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty. Kolmantena ehtona on, että hank-
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keessa ei ole tehty sitovia siihen liittyvä päätöksiä tai sopimuksia. Esimerkiksi sitovaan in-
vestointipäätöstä, päälaitetilausta tai päätöstä rakentamistyön aloittamisesta ei saa olla teh-
tynä. Neljäntenä ehtona on, että hankkeeseen ei ole myönnetty muuta julkista tukea. Viides 
ehto on että tuen hakijalta edellytetään sitoumusta vakuutuksen ottamisesta tai muuta vas-
taava varautumista vahingon osalta. Lisäksi tuen kohteena olevan omaisuuden pitää olla vii-
den vuoden ajan tuen saajan omistuksessa eikä omistusta saa sinä aikana luovuttaa toiselle.  
(Energiavirasto 2019) 
 
Teknisenä edellytyksenä tuen hakemiselle ryhmälle 3 eli suurtehoisille latausjärjestelmille 
on, että latauspisteen tasavirtalatausteho on oltava yli 22 kW, latausliittimen on oltava stan-
dardin mukainen (EN 62196-2, 2014/94/EU liite II, VNA 498/2018 5 § 4) b.) comboliitin 
(combo 2, CCS). Ryhmän 4 eli peruslatausjärjestelmän tekniset edellytykset ovat, että la-
tauspisteen latausteho on oltava vähintään 3,7 kW (vaihtovirta) ja lataukseen pitää käyttää 
vähintään standardin EN 62196-3 mukaista tyypin 2 pistorasia tai ajoneuvon liitintä. Ryh-
män 4 tapauksessa latauspisteitä pitää rakentaa vähintään kolme mutta tukea voi hakea enin-
tään yhdeksälle samalla kiinteistöllä sijaitsevalle latauspisteelle. Kummankin ryhmä tapauk-
sessa latausjärjestelmän tulee olla älykäs ja sen pitää olla vapaasti käytettävissä ilman syrji-
viä ehtoja. (Energiavirasto 2019) 
 
Ryhmän 3 ja 4 tukeen hyväksyttävät kustannukset ovat: 

 Koneiden sekä laitteiden hankinta ja asennustyöt 
 Rakennustekniset työt 
 Maanrakennustyöt 
 Sähköliittymästä, sähkökeskuksesta, kaapelista ja kaapeloinnista aiheutuvat välittö-

mät kustannukset 
 
Huomioitavaa on, että hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole: 

 Tuen saajan yleiskustannukset 
 Maa-alueiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset 
 Rakennuksiin liittyvät kustannukset 
 Valmistelu- ja suunnittelukustannukset 
 Palkkakustannukset 
 Koulutuksesta aiheutuvat kustannukset 
 Edustusmenot 
 Korot ja muut rahoituskustannukset 
 Valtion maksuperustelakiin (150/1992) perustuvat maksut 
 Kustannusvaraukset 
 Tuen saajan matkakustannukset 
 Tuen saajan maksama arvonlisävero 
 Taustajärjestelmistä aiheutuvat kustannukset 

(Energiavirasto 2019) 
 
Vuoteen 2019 mennessä tarjouskilpailuja on järjestetty kaksi. Tarjouskilpailussa saadut tar-
joukset pisteytetään ja kaikille hankkeille lasketaan vertailuluku. Pienin vertailuluvun saaja 
menestyy tarjouskilpailussa parhaiten. Vertailulukuun vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi, 
jos hankkeessa otetaan käyttöön kokonaan uuttaa teknologia, latauspisteiden latausteho tai 
kuinka lähellä valtakunnallista TEN-T maanteitä latauspiste tulee sijaitsemaan varsinkin 
ryhmän 3 osalta. Tukea voi hakea korkeintaan 30–45 prosentin verran hyväksyttävistä kus-
tannuksista. Prosenttiosuus riippuu siitä, että mikä ryhmän tukea haet. (Energiavirasto 2019) 
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3.3 Sähköautojen ja julkisten latauspisteiden määrä ja kehitys 

Vuonna 2019 kolmannen kvartaalin lopussa Suomessa oli sähköautoja noin 25 000 ja niiden 
määrä kasvaa koko ajan. Sähköautoista noin 30 % oli ladattavia hybrideitä ja 17 % täyssäh-
köautoja. Vaikka niiden prosentuaalinen kasvu on merkittävää, niin määrällisesti niitä on 
vielä vähän. Kuva 5 esittää sähköautojen määrän kasvua Suomessa 2015–2019. (Teknolo-
giateollisuus 2019) 
 

 
Kuva 5 Sähköautojen määrä Suomessa 2015 -2019. (Teknologiateollisuus 2019) 

 
Vuonna 2019 kolmannen kvartaalin lopussa Suomessa oli 3213 sähköautojen julkista lataus-
pisteitä. Suurin osa latauspisteistä oli tyypin 2 latauspisteitä. Kuva 6 esittää julkisten lataus-
pisteiden määrän kasvua Suomessa 2018 -2019 (Teknologiateollisuus 2019) 
 

 
Kuva 6 Sähköautojen pisteiden määrän kehittymien Suomessa vuosina 2018-2019 
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4. SÄHKÖAUTOILUN TUET NORJASSA 

Norja on edelläkävijämaa sähköautoilussa. Norjassa sähköautojen määrä asukaslukuun näh-
den on maailman suurin ja vuonna 2019 yli puolet uusita myydyistä autoista on ollut sähkö-
autoja. Edesauttajana tähän ovat olleet poliittinen halukkuus ja mahdollisuudet. Norjan hal-
litus tukee sähköautoilua melkein 10 miljardilla Norjan kruunulla vuodessa (vajaa 1 mrd. €). 
Tukeminen on useamman osa-alueen yhdistelmä. Käytettyjä keinoja ovat verohelpotukset ja 
erilaiset tuet, joista ensimmäiset otettiin käyttöön jo 1990 luvulla. Tavoitteena on, että vuo-
teen 2025 mennessä kaikki uudet henkilö- ja pakettiautot olisivat sähköllä kulkevia ajoneu-
voja. Vaikka Norja ei kuulu EU:hun, se haluaa olla mukana vähentämässä CO2 päästöjä 
EU:n tavoitteiden mukaisesti. Isossa roolissa tähän tavoitteeseen pyrkimisessä on liikenteen 
päästöjen vähentäminen sähköautoilun avulla. (Norwegian Government 2019) 

4.1 Sähköautojen tuet 

Norjassa sähköautoilua tuetaan monella eri tavalla. Huomion arvoista on, että Norjassa säh-
köautojen tukeminen ei juurikaan keskity maksettaviin avustuksiin vaan ne ovat osittaisia 
tai täysiä vapautuksia veroista tai säännöistä, jotka koskevat polttomoottoriautoja. (Frid-
strøm, L. 2019) Nykyiset tuet ovat voimassa vuoteen 2021, jolloin niiden tarve on tarkoitus 
arvioida uudelleen (Norsk elbilforening 2019).  
 
Tapoja, jolla Norja tukee sähköautoilua: 

 Ei tuonti- ja hankintaveroja (1990-) 
 Vapautus 25% arvonlisäverosta hankinnan yhteydessä (2001-) 
 Ei vuosittaista tieveroa (1996-) 
 Ei tietulli- tai lauttamaksuja (1997-2017) 
 Enintään 50% lauttamaksujen kokonaiskustannuksista (2018-) 
 Enintään 50% tietullinen kokonaiskustannuksista (2018-) 
 Ilmainen kunnallinen pysäköinti (1999-2017) 
 Pääsy bussikaistoille (2005-), johon tuli vuonna 2016 rajoitus, että paikalliset viran-

omaiset voivat rajoittaa bussikaistoille pääsyn vain autoihin, jossa on yksi tai use-
ampi matkustaja (2016) 

 Työsuhdeautojen autoveron alennus 50% (2000-2018) 
 Työsuhdeautojen autoveron alennus 40% (2018-) 
 Leasing autojen vapautus 25 % arvonlisäverosta (2015) 
 Romutuspalkkio vaihdettaessa polttomoottorikuorma-auto nollapäästöiseen kuorma-

auton (2018) 
(Norsk elbilforening 2019) 

4.2 Sähköautojen latauksen tukimuodot 

Norjassa sähköautojen latauksen tukeminen on keskittynyt pikalatauksen tukemiseen. En-
simmäiset pikalaturit otettiin käyttöön vuoden 2011 jälkeen Transnovan rahoitusohjelman 
tukemina. Transnovaa rahoitti Norjan liikenneministeriö. Sittemmin latauspisteiden tukemi-
nen on siirtynyt Enovalle, jonka omistaa Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö. Enova ra-
hoitti vuosina 2015-2017 Norjan pääteille rakennetun pikalatauspisteiden verkoston, jossa 
pikalataus pisteitä on joka 50 km välein. Tällä hetkellä kaupungeissa ja niiden ympäryskun-
nissa uusia pikalatauspisteitä rakennetaan kaupallisesti sinne, missä niille on kysyntää.  
(Fridstrøm, L. 2019) 
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Enova rahoittaa vieläkin pikalatauspisteiden rakentamista mutta vuodesta 2017 lähitien sen 
painopisteenä ovat alueet missä ei ole ennestään pikalatureita (Fridstrøm, L. 2019). Vuosina 
2019 ja 2020 Enova järjestää tarjouskilpailun yrityksille tukien hakemiseen Norlandin ja 
Namdalenin alueille. Tukea voi saada jopa 100% hyväksytyistä investointikustannuksista 
teknisten vähimmäisvaatimusten puitteissa, joihin sisältyvät sekä laturien hankinta että suun-
nittelun ja lisäksi verkkoyhteyden, suojauksen sekä viestintä- ja maksuratkaisujen kustan-
nukset. Tuella rakennettavien latauspisteiden teknisenä vaatimuksena on, että kussakin la-
tauspisteessä on oltava vähintään oltava kaksi DC Combo latauskosketinta (teho on oltava 
vähintään 150 kW), kaksi DC CHAdeMO latauskosketinta (teho on vähintään 50 kW) ja 
kaksi vaihtovirtalaturilaturia (teho on vähintään 22 kW). (ENOVA 2019) 

4.3 Sähköautojen ja julkisten latauspisteiden määrä ja kehitys 

Kesällä 2019 Norjassa oli vajaat 350 000 sähköautoa ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Säh-
köautoista noin 30 % oli ladattavia hybrideitä ja 70 % täyssähköautoja. Kuva 7 esittää Säh-
köautojen määrän kasvua Norjassa vuosina 2010–2019. (Norsk elbilforening 2019). 
 

 
Kuva 7 Sähköautojen määrä Norjassa vuosina 2010 – 2019.  (Norsk elbilforening 2019). 

 
Julkisia latauspisteitä Norjassa vuoden 2019 loppupuolella oli melkein 15 000 ja niiden 
määrä kasvaa koko ajan. Ajantasaista tietoa Norjan latauspisteistä saa avoimen Nobil- tieto-
kannan kautta, johon Norja on erityisesti panostanut. (Nobil 2019) Kuva 8 esittää latauspis-
teiden määrän kehittymistä Norjassa 2011–2018. 
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Kuva 8 Sähköautojen latausasemien määrän kehittymien Norjassa vuosina 2011-2018 (Statista 2019) 

5. SÄHKÖAUTOILU JA TUET RUOTSISSA 

Ruotsissa sähköautoilua tuetaan monella tavalla. Sähköautojen hankintaan on olemassa oma 
tukensa sekä sähköautojen latausta tuetaan monella eri tavalla. 
 
Ruotsin vuonna 2017 asettamana kansallisena ilmastotavoitteena on saavuttaa nollataso kas-
vihuonepäästöissä vuoteen 2045 mennessä. Lisäksi Ruotsin ilmastopolitiikkaa ohjaa myös 
EU:n yhteiset tavoitteet. Liikenteen päästöjen alentaminen autojen sähköistämisellä on suu-
ressa roolissa kasvihuonepäästöjen alentamisessa. (Swedish climate policy council 2019) 

5.1 Sähköautojen tuet 

Ruotsissa uusien autojen verotuksessa on käytössä bonus malus system. Tässä verotussys-
teemissä bonus tarkoittaa hyvää ja malus pahaa. Ideana on, että bonus malus system palkitsee 
ajoneuvoja, joiden CO2-päästöt ovat pienet. Verotustavasta ovat päättäneet Ruotsin hallitus 
ja eduskunta. Se on ollut käytössä 1.7.2018 lähtien ja sen on tarkoitus koskea ensirekisteröi-
täviä henkilöautoja, kevyitä busseja sekä rekkoja, jotka otetaan käyttöön ennen 1.1.2021. 
Tuen tavoitteena on lisätä vähäpäästöisten autojen osuutta ja myötävaikuttaa tavoiteltaessa 
fossiilivapaata autokantaa. (Transport styrelsen 2019) 
 
Bonus maksetaan puoli vuotta ensirekisteröinnin jälkeen ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt 
ovat enintään 60 g/km, Nollapäästöisille täyssähköautoille bonus voi olla suurimmillaan 
60 000 Ruotsin kruunua (noin 5600 €). Bonuksen määrä vähenee 833 Ruotsin kruunua 
(78 €) jokaisesta ajoneuvon tuottamasta CO2-päästö grammasta kilometriä kohti. CO2-pääs-
töjen määrät on määritelty Ruotsin ajoneuvorekisteriin. (Transport styrelsen 2019) 
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Malus -osuus taas koskettaa bensa- ja dieselajoneuvoja joiden, joiden CO2-päästöt ovat 
enemmän kuin 95 g/km. Näistä ajoneuvoista pitää maksaa ensimmäiset kolme vuotta rekis-
teröinnin jälkeen suurempaa ajoneuvoveroa. Veron perusmaksu on 360 Ruotsin kruunua 
(34 €) ja sen maksavat kaikki malus-veron piiriin kuuluvat ajoneuvot. Kun auton CO2-pääs-
töt ovat 95-140 g/km veron määrä lisääntyy 82 Ruotsin kruunua (7,8 €) jokaista CO2 lisä-
gramma kohden. Jos ajoneuvon CO2 päästöt ovat yli 140 g/km, niin veron määrä lisääntyy 
117 Ruotsin kruunua (11 €) jokaista lisägrammaa kohden. Lisäksi dieselautojen pitää mak-
saa ylimääräistä ympäristö- ja polttoaineveroa. Sama koskeen myös hybridiautoja, jos niiden 
CO2-päästöt ovat enemmän kuin 95 g/km. (Transport styrelsen 2019) 

5.2 Sähköautojen latauksen tukimuodot 

Ruotsissa sähköautojen latausta tuetaan monella tavalla. Tukea on tarjolla julkisille lataus-
pisteille, kotilatauspisteille sekä latauspisteille, jotka sijaitsevat esimerkiksi työpaikoilla tai 
taloyhtiöissä. 

5.2.1 Klimatklivet 
Julkisille latauspisteille voi Ruotsissa hakea tukea Klimatklivet -hankkeen kautta. Klimatkli-
vet on investointituki paikallisiin ja alueellisiin toimenpiteisiin, jolla vähennetään hiilidiok-
sidin ja muiden kaasujen vaikutusta ilmastoon. Muita toivottuja vaikutuksia ovat myös uu-
den tekniikan leviäminen ja markkinoille tuominen, parempi terveys sekä työllisyys. Kli-
matklivet tuesta on päättänyt Ruotsin eduskunta ja sen jakamista hoitaa Ruotsin ympäristö-
viranomainen Naturvårdsverket. Latauspisteiden lisäksi hankkeen kautta voi hakea tukea 
myös mm. jätteidenkäsittelylle, biokaasun tuottamiseen, aurinkopaneeleihin tai liikentee-
seen. Tukea on jaettu vuosina 2015–2018 yhteensä 3200 hankkeeseen 4,7 miljardia Tuotsin 
kruunua (445 M€). Vuonna 2019 tukea oli jaossa 1,5 miljardia Ruotsin kruunua (142 M€). 
(Naturvårdsverket 2019a) 
 
Klimatklivet tuella tuetaan niitä hankkeita, joiden vaikutukset ilmastoon ovat suurimmat. 
Tukea hakiessa kuuluu tehdä laskelma siitä miten siitä, miten tuettava hanke laskee päästöjä. 
Se on yksi tärkeimmistä hakemukseen kuuluvista dokumenteista. Hakijoiden on kyettävä 
näyttämään mille päästöt näyttävät ilman tukea sekä sen seurauksena. Hankkeiden, joiden 
odotettaan laskevan eniten kasvihuonekaasupäästäjä investoitua Ruotsin kruunua kohtia 
ovat ne hankkeet, joita tuetaan. (Naturvårdsverket 2019a) 
 
Tukea voivat hakea yritykset, järjestöt, säätiöt, kunnat, taloyhtiöt ja muut organisaatiot.  
Vain yksityishenkilöt eivät ole oikeutettuja tukeen. Latausasemille haettava tuki riippuu 
siitä, että kuka tukea hakee ja miten latausasemaa tullaan käyttämään. (Naturvårdsverket 
2019a) 
 
Klimatklivetin kautta tukea voi hakea vain julkisille latausasemille. Latausaseman pitää olla 
paikassa, jossa kuka tahansa voi ladata auton, erimerkiksi maantien varressa, julkisessa park-
kihallissa, ostoskeskuksessa, pysäköintialueella tai matkakeskuksessa. (Naturvårdsverket 
2019a) Lisäksi seuraavat ehdot tulee täyttyä: 

 Latausaseman pitää olla varusteltu sähkönmittaukseen ja sähkön laskuttamiseen  
 Latausaseman pitää olla varusteltu vähintään kahdella 2 tyypin latauspistokkeella, 

jotka on kuvailtu standardissa EN 62196-2 tai olla tyyppiä Combo 2, joka on kuvaitu 
standardissa EN 62196-3. Näiden lisäksi myös muut pistoketyypit ovat mahdollisia.  

 Latausaseman pitää olla sellaisella paikalla, joka tuo lisäarvoa alueen latausinfraan  
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 Latausaseman pitää olla suunniteltu tietyn tyyppisille sähköajoneuvoille 
 Latausaseman pitää olla varusteltu niin, että latausasema pystyy lähettämään latauk-

sesta reaaliaikaista informaatiota.  
(Naturvårdsverket 2019b) 
 
Tukea voi saada enimmillään 50 prosenttia investoinnin kokonaismäärästä ja se haetaan ha-
kukaavakkeella Klimatklivet sivuston kautta. Tuen hakemista varten on useampi hakukier-
ros vuodessa. (Naturvårdsverket 2019a) 

5.2.2 Ladda bilen – tuet kotiin ja työpaikalle 
Ladda bilen eli lataa autoa on investointituki sähköautojen lataamiseen kotona ja työpai-
koilla. Tukea on saatavilla useammalle kohderyhmälle ja siitä on päättänyt Ruotsin edus-
kunta. Kaikkien kohderyhmien tuet haetaan Ruotsin ympäristöviranomaisen Naturvårdsver-
ket:in kautta. (Naturvårdsverket 2019c) 
 
Tuki kotilataukseen 
Yksityishenkilöt voivat hakea tukea oman sähköauton latauspisteen hankintaan ja sen asen-
tamiseen. Kiinteistön, johon latausasema asennetaan, pitää olla tukea hakevan henkilön 
omistuksessa tai hallinnassa. Tukea saa puolet itse latauslaitteesta, siihen liittyvistä muita 
materiaaleista ja sen asennukseen liittyvistä työvoimakustannuksista. Tukea voi saada kor-
keintaan 10 000 Ruotsin kruunua (950 €) kiinteistöä kohden. Tukea voi hakea vasta sen jäl-
keen, kun latauspiste on asennettu mutta kuitenkin enintään puoli vuotta sen asennuksesta. 
(Naturvårdsverket 2019c) 
 
Tuki rajoitettuun julkiseen lataukseen 
Yritykset, organisaatiot, kunnat, säätiöt, yhdistykset ja taloyhtiöt voivat myös hakea tukea, 
jos he haluavat asentaa latauspisteitä, jotka tulevat rajoitettuun käyttöön. Esimerkkinä voisi 
mainita latauspisteet yrityksen työntekijöille tai kerrostaloihin asennettavat latauspisteet. 
Tälle kohderyhmälle suunnattu tuki on ollut aiemmin haettavissa Klimatklivet hankkeen 
kautta, mutta sen hakemista haluttiin yksinkertaistaa. Tukea haetaan kolmessa vaiheessa. 
Ensin tehdään alustava ehdotus, joka käsitellään. Sen jälkeen, kun tuen hakija on saanut hy-
väksynnän alustavaan hakemukseen, tuen hakijalla on 12 kuukautta hankkia ja asentaa la-
tauspisteet. Lopuksi hakijalla on kolme kuukautta aikaa jättää lopullinen hakemus, jonka 
perusteella tuki maksetaan. (Naturvårdsverket 2019c) 
 
Tuki maksetaan kertakorvauksena, joka on enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka kel-
paavat tuen piiriin. Enintään tukea maksetaan 15 000 Ruotsin kruunua (1400 €) latauspis-
tettä kohden.  Tukea ei voi myöntää hankkeille, jotka on aloitettu ennen tuen hakemista. 
Lisäksi tukeen sovelletaan Euroopan uninoin de minimis -asetusta. Sen perusteella yhden 
tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla kolmen vuoden aikana enintään 200 000 €. (Natur-
vårdsverket 2019c) 

5.3 Sähköautojen ja julkisten latauspisteiden määrä ja kehitys 

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Ruotsissa oli noin 95 000 sähköautoa. Niistä noin 
65 % oli ladattavia hybrideitä ja 35 % täyssähköautoja. Tätä edeltäneenä kahtenatoista kuu-
kautena sähköautojen määrä oli kasvanut 49 %. Ennusteena on, että vuoden 2020 lopussa 
Ruotsissa olisi noin 110 000 sähköautoa. Kuva 9Error! Reference source not found. esit-
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tää sähköautojen määrän kasvua Ruotsissa 2012–2019. Alueellisesti sähköautot eivät ole ja-
kautuneet kovin tasaisesi Ruotsissa. Esimerkiksi Ruotsin pohjoisimmasta läänistä Norbotte-
nista löytyy vain 900 sähköautoa, kun Tukholman läänistä niitä löytyi 44430 joulukuussa 
2019. (Elbilsstatistik.se 2019) 
 

 
Kuva 9  Sähköautojen määrän kasvu Ruotsissa 2012 - 2019. Tilastossa ovat mukana sähköiset henki-

löautot (BEV (PB)), kevyet sähköiset kuorma-autot (BEV (LB), sähköiset mönkijät (BEV 
(MC 4H) ja ladattavat hybridiautot (PHEV). (Elbilsstatistik.se 2019) 

 
Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Ruotsissa oli vajaa 9000 julkista latauspistettä. Suu-
rin osa julkisista latauspisteistä oli tyypin 2 latauspisteitä, mutta myös pikalatauspisteiden 
määrä lisääntyy koko ajan. Julkiset latauspisteet eivät ole keskittyneet Tukholman läänin 
alueelle Ruotsissa yhtä vahvasti kuin sähköautot.  Kuva 10 esittää julkisten latauspisteiden 
määrän kasvua Ruotsissa 2015 – 2019. (Elbilsstatistik.se 2019) 
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Kuva 10 Sähköautojen latauspisteiden määrän kehittyminen Ruotsissa 2015 -2019 (Elbilsstatistik.se 2019) 

6. YHTEENVETO 

Tässä työssä vertailluista maista Norja on omassa luokassa sähköautojen määrässä. Ruotsi 
tulee toisena ja Suomi kolmantena. Näissä maissa myös sähköautojen latauspisteiden määrä 
noudattaa samaa jakaumaa. Taulukko 2:een on tehty näiden maiden välinen vertailu sähkö-
autojen määristä, erilaisten sähköautojen osuudesta ja julkisten latauspisteiden määrästä.  
 

Taulukko 2 Taulukossa on esitetty tilastoitu sähköautojen ja niiden julkistenlatauspisteiden määriä Suo-
messa, Norjassa ja Ruotsissa (Elbilsstatistik.se 2019, Teknologiateollisuus 2019, Norsk elbil-
forening 2019, Nobil 2019) 

  
Sähköautoja 

yhteensä 
Täyssähköautot 

(%) 
Ladaattavat 

hybriautot (%) 
Julkiset 

latauspisteet 

Latauspisteitä 
sähköautoa kohti 

Suomi 25000 17 83 3200 0,13 

Norja 350000 70 3 15000 0,04 

Ruotsi 95000  35 65 9000 0,09 

 
Sähköautojen tuet 
Suomella, Norjalla ja Ruotsilla on suuria eroavaisuuksia siinä, miten ne tukevat sähköautoja. 
Norja poikkeaa muiden maiden linjasta eniten. Norjan linjana on, että siellä sähköautojen 
tukeminen keskittyy vapautuksiin veroista tai säännöistä, jotka koskevat polttomoottoriau-
toja. Ei niinkään tukiin, joita maksetaan suoraan sähköauton omistajalle. (Fridstrøm, L. 
2019) Tämän seurauksen esimerkiksi Norjassa hankittu Volkswagen e-golfin tulee, jopa hie-
man halvemmaksi hankintahinnaltaan kuin vastaavan auton hankinta polttomoottoriversiona 
(Norsk elbilforening 2019). Lisäksi sähköauton käytöstä saa jatkuvaan säästöä mm. asen-
nuksina lauttamaksuista, tietulleista ja pysäköinnistä (Norway and electric vehicles 2019). 
Norjan vahvan tukemisen seurauksena sähköautojen markkinaosuus oli yli 50 % vuonna 
2019. 
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Ruotsissa täyssähköauton hankintaan voi saada parhaimmillaan tukea, jopa 5600 €. Tuen 
määrä vähenee jokaisesta ajoneuvon tuottamasta CO2-päästö grammasta kilometriä kohti 
mutta tukea voivat saada myös ladattavat hybridiautot, kunhan niiden CO2-päästöt ovat riit-
tävän pienet. (Transport styrelsen 2019) Suomessa ladattaville hybridiautoille ei ole tukea 
tarjolla muuten kuin kevyempänä autoverona. Uusille täyssähköautoille on Suomessa tar-
jolla valtion maksama 2000 euron hankintatuki. (Traficom 2019b) Ruotsiin verrattuna Suo-
men uuden auton hankintatuki on melko vaatimaton. Tuesta onkin uutisoitu, että sitä siihen 
suunnatuista määrärahoista vuonna 2019 suurin osa jää käyttämättä (Kauppalehti 2019).  
 
Vaikka Suomen ja Ruotsin sähköautojen hankintaan ohjatut tuet ovat suurimmat täyssähkö-
autoille, niin molemmissa maissa ladattavat hybridiautot ovat suosituimpia. Norjassa erityi-
sesti täyssähköautojen osuus koko sähköautokannasta on huomattavasti suurempi kuin Suo-
messa ja Ruotsissa. Norjassa niiden osuus on 70 %, kun taas Ruotsissa sama luku on 35 % 
ja Suomessa 17 %. (Elbilsstatistik.se 2019, Teknologiateollisuus 2019, Norsk elbilforening 
2019)  
 
Latauspisteiden tuet 
Suomessa sähköautojen latauspisteiden rakentamista tuetaan kolmella eri tavalla. Tukea on 
tarjolla taloyhtiöille ja yrityksille. Suomen tuista suosiota on saanut erityisesti ARA:n ja-
kama avustus taloyhtiöille. Tukien ansiosta myös suurteholatausasemia otetaan käyttöön 
kiihtyvällä tahdilla. Sähköautojen määrän kasvu liikenteessä on latausverkostoinvestointien 
ensisijainen peruste. Maantieteellisesti latausverkoston investoinnit ovat noudattaneet säh-
köautokannan alueellista jakaumaa Suomessa. Suomen sähköautokannasta 50 % sijaitsee 
Uudellamaalla, jonne vuonna 2019 päättyneen energiatuen alaisista investoinneista tehtiin 
42 %. (Teknologiateollisuus 2019) 
 
Norjassa latauksen tukeminen keskittyy lähinnä pikalatauspisteisiin. Tukiohjelmien ja kau-
pallisten toimijoiden ansiosta pikalatauspisteet ovat levinneet laajasti. Vuoden 2017 alusta 
lähtien pikalatauspisteiden määrä on kasvanut suunnilleen samaa vauhtia täyssähköautojen 
määrän kanssa. (Fridstrøm, L. 2019) 
 
Ruotsissa sähköautoinfraan liittyvien tukien vaikutusta ei lasketa vain latauspisteiden mää-
rissä, koska tukia jakavan Klimatklivet-hankkeen on ensisijaisesti tarkoitus pienentää kasvi-
huonekaasujen päästöjä. Vuoden 2019 maaliskuun loppuun mennessä tukea oli myönnetty 
yhteensä 3196 hankkeelle, joista suurin osa (2112) oli suunnattu sähköautojen lataukseen. 
Klimatklivet-hanke on katsottu onnistuneen, koska tarkasteluhetkellä sen tukemien hakkei-
den odotettaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 1 540 000 tonnia CO2 -ekvivalenttia 
vuodessa seuraavan 16 vuoden ajan tai pidempään.16 vuotta on aika, jonka tuetut hankkeet 
ovat keskimääräisin voimassassa. (Naturvårdsverket 2019a) 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän työn tavoitteena oli selvittää sähköautojen latausasemien tukimuodot Suomessa ja 
Pohjoismaissa. Pohjoismaista mukaan otettiin Norja ja Ruotsi. Sähköautoilun kasvun on-
gelma on usein niin sanottu muna-kana-ilmiö, joka sähköautoilun tapauksessa kulminoituu 
latauspisteiden rakentamiseen. Ajatellaan, että latauspisteitä ei kannata rakentaa, jos ei ole 
sähköautoja ja sähköauto taas voi jäädä hankkimatta, jos järkevää latausinfraa ei löydy. Ko-
tilataus on kaiken perusta, mutta jos sähköautolla halutaan tehdä myös pidempiä matkoja, 
niin julkiset latauspisteet ovat hyvin olennaisia. Työtä tehdessä kävi kuitenkin selväksi, että 
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ainoastaan latauksen tukeminen ei pelkästään riitä edesauttamaan sähköautojen määrän kas-
vua vaan myös sähköautoja kannattaa tukea.  
 
Työhön mukaan otetuista maista Norjan malli sähköautoilun tukemiseen vaikuttaa hyvin on-
nistuneelle. Jos sähköautoja ajattelee CO2-päästöjen näkökulmasta, niin silloin järkevin han-
kinta on täyssähköauto. Norjassa on erityisesti onnistuttu siinä, että suurin osa uusista säh-
köautoista on täyssähköautoja. Myös sähköauton hankinnasta on tehty järkevän hintaista ja 
erilaiset etuisuudet kuten alennukset tietulli- ja lauttamaksuissa alentavat autoilun kustan-
nuksia myös sähköauton hankinnan jälkeen. Hyvänä piirteenä Norjan mallissa on myös, että 
alkuinvestointi julkiseen pikalatausverkkoon tehtiin 100 prosenttisesti valtion tukemana. 
Näin on saatu julkisia latauspisteitä myös sinne, missä sähköautoja on toistaiseksi vähem-
män. Kun perusinfrastruktuuri on rakennettu, niin se täydentäjäksi on hyvä alkaa rakenta-
maan lisää julkisia latauspisteitää markkinavetoisesti sinne, mihin niillä on eniten tarvetta.  
 
Ruotsin tukimalli on hyvin monipuolinen sähköautojen latauksen osalta. Tukea voivat hakea 
niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Tukea voi hakea kotilataukseen, rajoitettuun latauk-
seen taloyhtiöissä ja yrityksissä sekä myös investointitukityyppisesti sähköautojen julkisille 
latauspisteille.  
 
Suomen malli sähköautojen tukemiseen kaipaisi vielä hiomista. Sähköautot ovat toistaiseksi 
melko kalliita ja 2000 euron tuki voi hankintahintaan verrattuna olla sen verran pieni, että se 
ei muuta autoa hankkivan ostopäätöstä. Myös Ruotsiin verrattuna tuki on pieni, koska siellä 
täyssähköauton saama tuki voi olla jopa 5600 € ja myös verotuksessa vähäpäästöiset autot 
pääsevät helpommalla. 
 
Suomessa järkevin tähän mennessä sähköautonlataamiseen suunnatuista tuista on yritysten 
energiainvestointituki sähköautojen julkisille latauspisteille. Sen hakeminen ja saaminen on 
tehty kohtuullisen yksinkertaiseksi. Myös ARA:n taloyhtiöille jakamassa tuessa on omat hy-
vät puolensa. Taloyhtiöiden kotilataukseen investoiminen on järkevää, koska sen rakenta-
mien voi aiheuttaa kustannuksia, johon kaikki taloyhtiöiden asukkaat eivät haluaisi osallis-
tua. Huonona puolena ARA:n tuessa on latauspisteiden minimivaatimus, joka on viisi la-
tauspistettä. On paljon pieniä taloyhtiöitä, joille viisi latauspistettä voi olla suhteettoman 
suuri investointi suhteessa todelliseen tarpeeseen. Energiaviraston jakama liikenteen infra-
struktuurituki on myös melko ongelmallinen. Sen ehtona on, että hanketta, johon tukea hae-
taan, ei toteutettaisi ilman julkista tukea. Tukea on jaettu esimerkiksi isoille kauppaketjuille, 
jotka panostavat muutenkin latauspisteiden rakentamiseen. Luultavasti ne rakentaisivat la-
tauspisteensä myös ilman tukea. Muihin Pohjoismaihin verrattuna latauksen tuet ovat Suo-
messa pienempiä ja tukiprosentit vaihtelevat välillä 30–45 % tuen piiriin hyväksyttävistä 
kustannuksista. Suomessa varsinkin tukia kannattaisi selkeyttää ja poistaa vaikeatulkintaisia 
rajoitteita niiden hakemisesta.  
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