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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja
muuntotuesta
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Valmistelu tähtää vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon
vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaista tukemisesta, jossa tarkoitus
tukea uuden ja muunnettavan ajoneuvon hankintaa ja edelleen, esityksessä on määritetty tuen
piiriin bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamista tuettavaksi.
Lausunnolla haluan lisätä muunnoksen piiriin täyssähkö muunnoksen.

Hallitusohjelman mukaisesti lailla edistettäisiin ajoneuvokannan uudistumista
ilmastoystävällisemmäksi ja liikenteen asteittaista siirtymää päästöttömäksi. Edelleen
esitysluonnoksessa mainitaan, että vanhan auton konvertointi on tehokas tapa helpottaa myös
sellaisten ihmisten ja kotitalouksien siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista ja kohti
ilmastoystävällisempään liikkumista, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tai halua hankkia uutta
autoa.
Ja että suuri osa suomalaisista hankkii autonsa käytettyjen autojen markkinoilta.

Esitän, että tuen piiriin lisätään tuki koskemaan myös kaikkien polttomoottori autojen muuntamista
täyssähkökäyttöiseksi erotelematta onko moottorin alkuperäinen käyttövoima, bensiini,diesel, kaasu
tai muu. Esityksessä tuodaan esille, että tuki ei saa vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja tuki ei
saa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Mikäli täyssäköajoneuvomuunnos jätetään tuen
ulkopuolelle tällöin se vääristää kilpailua eikä myöskään täytä esityksen olennaista tarkoitusta, jolla
juuri pyritään vähentämään päästöjä.
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Lausunnon antaja yhtiöllä Muuntuva Oy:llä on yli kymmen vuoden kokemus polttomoottoriautojen
muuntamisesta täyssäköisiksi ja trendi sähkömuunnosten suhteen on kasvava koko maailmassa.
Suomessa on myös juuri aloitettu kuorma-autojen muuntaminen sähkökäyttöisiksi, joten myös
näiden tuki kannattaa huomioida esitykseen. Täyssähkömuunnos on todellinen ilmastoteko. Kun
valmistetun ajoneuvon ikää pidennetään myös se vaikuttaa kokonaisnäkökulmasta päästöjä
vähentävästi tästä on juuri valmistunut tutkimus, jossa asiaa laskivat Kyushun ja Oitan yliopistoissa
työskentelevät ympäristötaloustieteen tutkijat Shigemi Kagawa ja Yuya Nakamoto artikkelissaan,
joka on julkaistu vertaisarvioidussa Journal of Industrial Ecology -tiedelehdessä. Asiaa uutisoi myös
hs.

Hankintatuen määrän tulee olla samassa suhteessa kuin se kaasu- tai etanolikäyttö muunnoksen
osalla ja sen maksumenettely voi noudattaa samaa käytäntöä.

Virtanen Esa
Muuntuva Oy - Täyssähkömuunnokset

Lausuntopalvelu.fi

2/2

