
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon 
som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alter-
nativa drivkrafter så att ansökningstiderna för anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar för-
längs till den 31 december 2024. Dessutom föreslås det i propositionen att lagens giltighetstid 
förlängs till den 31 december 2026. De föreslagna ändringarna görs i de beslut som fattades i 
april 2022, det vill säga på basis av planen för de offentliga finanserna för 2023–2026 och av 
beslutet av ministerarbetsgruppen för beredskap. 

 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband 
med den. 

 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 31 december 
2022.  

—————  
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KIRJOITA TEKSTIÄ NAPSAUTTAMALLA TAI NAPAUTTAMALLA TÄTÄ. 

 
 
Lagförslag 
 

Lag 

om ändring av lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alterna-
tiva drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa 

drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter 
(1289/2021)1, 4, 5 och 23 § som följer: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om stöd enligt statsbudgeten för anskaffning, det vill säga 
köp och långtidshyrning, av fordon som drivs med alternativa drivkrafter, samt för konvertering 
av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaff-
ning av en personbil som använder el som enda drivkraft (anskaffningsstöd för renodlad elbil) 
under åren 2022 och 2023, och för anskaffning av en eldriven lastbil, en eldriven släpvagn eller 
en gasdriven lastbil (anskaffningsstöd för lastbil) samt för anskaffning av en el- eller gasdriven 
paketbil (anskaffningsstöd för paketbil) under åren 2022, 2023 och 2024. Konverteringsstöd kan 
beviljas för konvertering av ett fordon så att det drivs med alternativa drivkrafter (konverte-
ringsstöd) under åren 2022 och 2023. 

 
2 kap. 

Anskaffningsstöd och konverteringsstöd för fordon 

4 § 

Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för paketbil 

 

Anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven paketbil kan beviljas en fysisk person eller, för 
näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som under 2022, 2023 eller 
2024 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny el- eller gasdriven paketbil som inte 
har genomgått en första registrering. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas, om 
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1) den paketbil som anskaffas använder el som enda drivkraft eller gas som huvudsaklig driv-
kraft, 

2) man förbinder sig att genomföra den första registreringen av fordonet i Finland, 
3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret 

eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första 
registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- 
och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland 
minst tre år efter första registreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning eller lång-
tidshyrning för eget bruk av endast en el- eller gasdriven paketbil och en juridisk person eller 
enskild näringsidkare för anskaffning av sammanlagt högst fem eldrivna eller gasdrivna paket-
bilar för näringsverksamhet. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för en och samma 
paketbil. 
 

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast om 
inget annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 

 
5 § 

Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för lastbil 

 

Anskaffningsstöd för lastbil kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en 
juridisk person eller en enskild näringsidkare som under åren 2022, 2023 eller 2024 köper eller 
förbinder sig att i minst tre år hyra en ny eldriven lastbil, eldriven släpvagn eller gasdriven lastbil 
som inte har genomgått en första registrering. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av en eldriven lastbil eller en eldriven släpvagn, 
om 

1) det tunga fordon som anskaffas använder el som enda drivkraft, 
2) man förbinder sig att genomföra den första registreringen av fordonet i Finland, 
3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret 

eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första 
registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- 
och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland 
minst tre år efter första registreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av en gasdriven lastbil, om 
1) det tunga fordon som anskaffas använder gas som huvudsaklig drivkraft, 
2) fordonet genomgår första registrering i Finland, 
3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret 

eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första 
registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- 
och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland 
minst tre år efter första registreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
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Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning eller lång-
tidshyrning för eget bruk av endast en eldriven lastbil eller eldriven släpvagn eller gasdriven 
lastbil och en juridisk person eller enskild näringsidkare för anskaffning av sammanlagt högst 
fem eldrivna lastbilar eller eldrivna släpvagnar eller gasdrivna lastbilar för näringsverksamhet. 
Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för samma lastbil eller släpvagn. 
 

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast om 
inget annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 

 
6 kap. 

Ikraftträdande 

23 § 

Ikraftträdande 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2026. 
 

Denna lag tillämpas på anskaffningsstöd för renodlade elbilar och på konverteringsstöd vilka 
söks senast den 31 mars 2023 samt på anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar vilka söks 
senast den 31 december 2024. 
 

Genom denna lag upphävs lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för 
anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanol-
drift (971/2017). I fråga om användning, tillsyn över användningen, återbetalning och återkrav 
av stöd som har sökts före ikraftträdandet av denna lag samt ändringssökande som avser stödet 
iakttas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet samt villkoren i stödbeslutet. 

 
 

——— 
 
 
 
 
 
Helsingfors den    20xx 

 
Statsminister 

Sanna Marin 
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Kommunikationsminister Timo Harakka 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alterna-
tiva drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

 

Denna lag innehåller bestämmelser om stöd 
enligt statsbudgeten för anskaffning, det vill 
säga köp och långtidshyrning, av fordon som 
drivs med alternativa drivkrafter, samt för 
konvertering av fordon så att de drivs med al-
ternativa drivkrafter. Anskaffningsstöd kan 
beviljas för anskaffning av en personbil som 
använder el som enda drivkraft (anskaffnings-
stöd för renodlad elbil) och för anskaffning av 
en eldriven lastbil, en eldriven släpvagn eller 
en gasdriven lastbil (anskaffningsstöd för last-
bil) under åren 2022 och 2023 samt för an-
skaffning av en el- eller gasdriven paketbil 
(anskaffningsstöd för paketbil) under 2022. 
Konverteringsstöd kan beviljas för konverte-
ring av ett fordon så att det drivs med alterna-
tiva drivkrafter (konverteringsstöd) under 
åren 2022 och 2023. 

 
2 kap. 

Anskaffningsstöd och konverteringsstöd 
för fordon 

4 §  

1 kap. 

Allmänna bestämmelser  

1 § 

Tillämpningsområde 

 

Denna lag innehåller bestämmelser om stöd 
enligt statsbudgeten för anskaffning, det vill 
säga köp och långtidshyrning, av fordon som 
drivs med alternativa drivkrafter, samt för 
konvertering av fordon så att de drivs med al-
ternativa drivkrafter. Anskaffningsstöd kan 
beviljas för anskaffning av en personbil som 
använder el som enda drivkraft (anskaffnings-
stöd för renodlad elbil) under åren 2022 och 
2023, och för anskaffning av en eldriven last-
bil, en eldriven släpvagn eller en gasdriven 
lastbil (anskaffningsstöd för lastbil) samt för 
anskaffning av en el- eller gasdriven paketbil 
(anskaffningsstöd för paketbil) under åren 
2022, 2023 och 2024. Konverteringsstöd kan 
beviljas för konvertering av ett fordon så att 
det drivs med alternativa drivkrafter (konver-
teringsstöd) under åren 2022 och 2023. 

 
2 kap. 

Anskaffningsstöd och konverteringsstöd 
för fordon 

4 § 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

Förutsättningar för beviljande av anskaff-
ningsstöd för paketbil 

Anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven 
paketbil kan beviljas en fysisk person eller, för 
näringsverksamhet, en juridisk person eller en 
enskild näringsidkare som under 2022 köper 
eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny 
el- eller gasdriven paketbil som inte har ge-
nomgått en första registrering. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas, om 
1) den paketbil som anskaffas använder el 

som enda drivkraft eller gas som huvudsaklig 
drivkraft, 

2) man förbinder sig att genomföra den 
första registreringen av fordonet i Finland, 

3) man förbinder sig att i stödmottagarens 
namn hålla fordonet i trafik- och transportre-
gistret eller i det fordonsregister som förs av 
Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år ef-
ter första registreringen eller, om fordonet 
långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla 
fordonet i trafik- och transportregistret eller i 
det fordonsregister som förs av Fordonsmyn-
digheten på Åland minst tre år efter första re-
gistreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår 
beviljas en fysisk person för anskaffning eller 
långtidshyrning för eget bruk av endast en el- 
eller gasdriven paketbil och en juridisk person 
eller enskild näringsidkare för anskaffning av 
sammanlagt högst fem eldrivna eller gas-
drivna paketbilar för näringsverksamhet. An-
skaffningsstöd kan beviljas endast en gång för 
en och samma paketbil. 
 

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svå-
righeter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast 
om inget annat understöd av statens medel har 
beviljats för anskaffningen. 
 

5 § 

Förutsättningar för beviljande av anskaff-
ningsstöd för paketbil 

Anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven 
paketbil kan beviljas en fysisk person eller, för 
näringsverksamhet, en juridisk person eller en 
enskild näringsidkare som under 2022, 2023 
eller 2024 köper eller förbinder sig att i minst 
tre år hyra en ny el- eller gasdriven paketbil 
som inte har genom-gått en första registrering. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas, om 
1) den paketbil som anskaffas använder el 

som enda drivkraft eller gas som huvudsaklig 
drivkraft, 

2) man förbinder sig att genomföra den 
första registreringen av fordonet i Finland, 

3) man förbinder sig att i stödmottagarens 
namn hålla fordonet i trafik- och transportre-
gistret eller i det fordonsregister som förs av 
Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år ef-
ter första registreringen eller, om fordonet 
långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla 
fordonet i trafik- och transportregistret eller i 
det fordonsregister som förs av Fordonsmyn-
digheten på Åland minst tre år efter första re-
gistreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår 
beviljas en fysisk person för anskaffning eller 
långtidshyrning för eget bruk av endast en el- 
eller gasdriven paketbil och en juridisk person 
eller enskild näringsidkare för anskaffning av 
sammanlagt högst fem eldrivna eller gas-
drivna paketbilar för näringsverksamhet. An-
skaffningsstöd kan beviljas endast en gång för 
en och samma paketbil. 
 

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svå-
righeter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast 
om inget annat understöd av statens medel har 
beviljats för anskaffningen. 

 
5 § 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

Förutsättningar för beviljande av anskaff-
ningsstöd för lastbil 

Anskaffningsstöd för lastbil kan beviljas en 
fysisk person eller, för näringsverksamhet, en 
juridisk person eller en enskild näringsidkare 
som under åren 2022 eller 2023 köper eller 
förbinder sig att i minst tre år hyra en ny eldri-
ven lastbil, eldriven släpvagn eller gasdriven 
lastbil som inte har genomgått en första regi-
strering. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaff-
ning av en eldriven lastbil eller en eldriven 
släpvagn, om 

1) det tunga fordon som anskaffas använder 
el som enda drivkraft, 

2) man förbinder sig att genomföra den 
första registreringen av fordonet i Finland, 

3) man förbinder sig att i stödmottagarens 
namn hålla fordonet i trafik- och transportre-
gistret eller i det fordonsregister som förs av 
Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år ef-
ter första registreringen eller, om fordonet 
långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla 
fordonet i trafik- och transportregistret eller i 
det fordonsregister som förs av Fordonsmyn-
digheten på Åland minst tre år efter första re-
gistreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaff-
ning av en gasdriven lastbil, om 

1) det tunga fordon som anskaffas använder 
gas som huvudsaklig drivkraft, 

2) fordonet genomgår första registrering i 
Finland, 

3) man förbinder sig att i stödmottagarens 
namn hålla fordonet i trafik- och transportre-
gistret eller i det fordonsregister som förs av 
Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år ef-
ter första registreringen eller, om fordonet 
långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla 
fordonet i trafik- och transportregistret eller i 

Förutsättningar för beviljande av anskaff-
ningsstöd för lastbil 

Anskaffningsstöd för lastbil kan beviljas en 
fysisk person eller, för näringsverksamhet, en 
juridisk person eller en enskild näringsidkare 
som under åren 2022, 2023 eller 2024 köper 
eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny 
eldriven lastbil, eldriven släpvagn eller gasdri-
ven lastbil som inte har genomgått en första 
registrering. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaff-
ning av en eldriven lastbil eller en eldriven 
släpvagn, om 

1) det tunga fordon som anskaffas använder 
el som enda drivkraft, 

2) man förbinder sig att genomföra den 
första registreringen av fordonet i Finland, 

3) man förbinder sig att i stödmottagarens 
namn hålla fordonet i trafik- och transportre-
gistret eller i det fordonsregister som förs av 
Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år ef-
ter första registreringen eller, om fordonet 
långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla 
fordonet i trafik- och transportregistret eller i 
det fordonsregister som förs av Fordonsmyn-
digheten på Åland minst tre år efter första re-
gistreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaff-
ning av en gasdriven lastbil, om 

1) det tunga fordon som anskaffas använder 
gas som huvudsaklig drivkraft, 

2) fordonet genomgår första registrering i 
Finland, 

3) man förbinder sig att i stödmottagarens 
namn hålla fordonet i trafik- och transportre-
gistret eller i det fordonsregister som förs av 
Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år ef-
ter första registreringen eller, om fordonet 
långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla 
fordonet i trafik- och transportregistret eller i 



   

  

 

 10  

 

 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

det fordonsregister som förs av Fordonsmyn-
digheten på Åland minst tre år efter första re-
gistreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår 
beviljas en fysisk person för anskaffning eller 
långtidshyrning för eget bruk av endast en el-
driven lastbil eller eldriven släpvagn eller gas-
driven lastbil och en juridisk person eller en-
skild näringsidkare för anskaffning av sam-
manlagt högst fem eldrivna lastbilar eller el-
drivna släpvagnar eller gasdrivna lastbilar för 
näringsverksamhet. Anskaffningsstöd kan be-
viljas endast en gång för samma lastbil eller 
släpvagn. 
 

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svå-
righeter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast 
om inget annat understöd av statens medel har 
beviljats för anskaffningen. 

 
6 kap. 

Ikraftträdande 

23 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 
och gäller till och med den 31 december 2024. 
 

Denna lag tillämpas på anskaffningsstöd för 
renodlade elbilar och lastbilar och på konver-
teringsstöd vilka söks senast den 31 mars 
2023 samt på anskaffningsstöd för paketbilar 
som söks senast den 31 december 2022. 
 

Genom denna lag upphävs lagen om stöd för 
anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för 
anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för 
konvertering av personbilar till gas- och eta-
noldrift (971/2017). I fråga om användning, 
tillsyn över användningen, återbetalning och 

det fordonsregister som förs av Fordonsmyn-
digheten på Åland minst tre år efter första re-
gistreringen, och 

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av stödet står till förfogande. 
 

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår 
beviljas en fysisk person för anskaffning eller 
långtidshyrning för eget bruk av endast en el-
driven lastbil eller eldriven släpvagn eller gas-
driven lastbil och en juridisk person eller en-
skild näringsidkare för anskaffning av sam-
manlagt högst fem eldrivna lastbilar eller el-
drivna släpvagnar eller gasdrivna lastbilar för 
näringsverksamhet. Anskaffningsstöd kan be-
viljas endast en gång för samma lastbil eller 
släpvagn. 
 

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svå-
righeter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast 
om inget annat understöd av statens medel har 
beviljats för anskaffningen. 

 
6 kap. 

Ikraftträdande 

23 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 
och gäller till och med den 31 december 2026. 
 

Denna lag tillämpas på anskaffningsstöd för 
renodlade elbilar och på konverteringsstöd 
vilka söks senast den 31 mars 2023 samt på 
anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar 
vilka söks senast den 31 december 2024. 
 

Genom denna lag upphävs lagen om stöd för 
anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för 
anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för 
konvertering av personbilar till gas- och eta-
noldrift (971/2017). I fråga om användning, 
tillsyn över användningen, återbetalning och 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

återkrav av stöd som har sökts före ikraftträ-
dandet av denna lag samt ändringssökande 
som avser stödet iakttas dock de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet samt villkoren 
i stödbeslutet. 

återkrav av stöd som har sökts före ikraftträ-
dandet av denna lag samt ändringssökande 
som avser stödet iakttas dock de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet samt villkoren 
i stödbeslutet. 
 

——— 
 

 


