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Liikenne- ja viestintaviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
vuoden 2021 tuloveroasteikosta seka tuloverolain muuttamisesta ja valiai
kaisesta muuttamisesta
Liikenne-ja viestintavirasto Traficom kiittaa sille annetusta mahdollisuudesta lausua
asiassa.
Kansallisessa energia-ja ilmastostrategiassa {2016), keskipitkan aikavalin ilmasto
suunnitelmassa (KAISU) seka nykyisessa hallitusohjelmassa on sovittu kansallisista
tavoitteista koskien liikenteen paastojen vahentamista 50 prosentilla vuoteen 2030
mennessa. Tavoite on vaativa ja sen saavuttamiseksi vaaditaan voimakkaita toimen
piteita.
Traficomin nakemyksen mukaan esitetyt toimenpiteet ovat sinansa kannatettavia ja
oikeansuuntaisia, mutta paastotavoitteen saavuttamiseksi keinot jaavat osittain viela
melko maltillisiksi.
Tayssahkoautojen yleistymista tyosuhdeautoilussa hidastaa osaltaan tayssahkoau
tojen korkea hankintahinta. Traficom ehdottaa, etta tayssahkoautojen houkuttele
vuutta tyosuhdeautoilussa pyrittaisiin lisaamaan esitettya merkittavammalla alen
nuksella sahkoauton verotusarvon maarittamisessa. Mikali sahkoauton perusarvoa
alennettaisiin jatkossa 50 prosentilla, kurottaisiin kiinni tayssahkoautojen ja vertai
lukelpoisen polttomoottoriauton hankintahinnan eroa. On huomioitavaa, etta tyo
suhdeautokannan kehityksella ja siihen vaikuttamisella on suotuisa vaikutus myos
kaytettyjen autojen markkinoihin, jonne tyosuhdeautot siirtyvat tyypillisen kolmen
vuoden kayttoajan jalkeen.
Ymparistoohjaavuutta olisi mahdollista kohdentaa kaikkein suuripaastoisimpiin tyo
suhdeautoihin korottamalla niiden kayttokustannuksia vastaavalla tavalla kuin niita
sahkoautoilla laskettaisiin.
Traficomin nakemyksen mukaan erityisesti autoiluun liittyvien tyosuhde-etujen ko
konaisuutta tulisi tarkastella laajemmin pidemmalla aikavalilla. Tyosuhdeautoilun
arvioinnissa olisi olennaista saada kayttoon nimenomaan tyohon liittyvan autoilun
reaalinen ajosuorite tarkoituksenmukaisen edun saavuttamiseksi. Merkittava ympa
ristoohjauskeino olisi autoedun myontaminen ainoastaan vaha-tai nollapaastoisille
kayttovoimille.
Sahkoautojen verovapaaseen latausetuun Traficom ehdottaa esitettya pidempaa
maaraaikaa vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
Liikkumispalvelupakettien osalta esitys joukkoliikenteen osuuden rinnastamisesta
tyosuhdematkalipuksi voi osoittautua kaytannossa hankalaksi toteuttaa ja siten va-
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hentaa niiden houkuttelevuutta. Traficom esittaa kaikille osapuolille yksinkertaisem
pana ratkaisuna, etta liikkumispalvelut rinnastettaisiin tyosuhdematkalippuun koko
naisuutena.
Traficom kannattaa tyosuhdepolkupyoraedun verovapautta, mutta esitetyn 750 eu
ron sijaan verovapaa osuus voisi olla 1500 euroa vuodessa. Talla esityksella saatai
siin tyosuhdepolkupyorailyyn mukaan myos sahkopyorat, kun niiden hankintahinta
on selkeasti esityksessa ehdotettua maaraa korkeampi.
Tyosuhde-etuuksien arvioinnissa Traficom tuo esille kokonaisuuteen kuuluvan tyo
suhdepysakoinnin, johon esityksessa ei ole otettu kantaa. Pysakointietua voisi tar
kastella ymparistoohjaavuuden nakokulmasta huomioiden myos joukkoliikenteen,
kavelyn ja pyorailyn tarjoamat mahdollisuudet osana tyosuhdeliikenteen kokonai
suutta.
Traficom arvioi tassa vaiheessa, ettei esityksessa ehdotetuilla toimenpiteilla ole vi
raston toimintaan merkittavia resurssivaikutuksia.
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