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Miten aiotte saada kantanne etenemään, jos pääsette seuraavaan hallitukseen? 
12 vastausta 



 

Perussuomalaiset 

Laittamalla asian tärkeysjärjestyksessä kärkeen. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Samalla tavoin kuin muutkin puolueet saavat. Neuvottelemalla hallituskumppaneiden kanssa. 

 

Vapauden liitto 

Ed. kysymyksessä ei ole oikeaa vastausta koska se on niin huonosti muotoiltu. Yritämme tuoda 

päätöksentekoon luonnontieteen tosiasioita. 

Suomen kommunistinen puolue 

Aloitteellisella määrätietoisella työllä, yhteistyöllä. 

 

Suomen Keskusta 

Asiat ratkaistaan hallitusneuvotteluissa. Politiikka on aina erilaisten näkemysten ja tavoitteiden 

yhteensovittamista 

 

Edelliseen kysymykseen perustelu: Keskustan eduskuntaryhmässä omantunnon asioita ovat 

ainoastaan henkilökohtaiseen vakaumukseen liittyvät asiat 

 

Vasemmistoliitto 

Eduskunnassa niin kutsutut “omantunnon kysymykset” eivät määrity sillä tapaa, että esimerkiksi 

autoilun kustannuksiin liittyvät äänestykset olisivat poikkeuksetta omantunnon kysymyksiä tai 

ryhmäpäätöksiä. Siten edelliseen kysymykseen on oikeastaan mahdotonta vastata. Hallituskauden 

keskeiset suuntaviivat määritetään hallitusneuvotteluissa, joka on myös keskeinen vaikuttamisen 

paikka omien kantojen edistämiselle. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Ammattidieselin valmistelu jäi Marinin hallitukselta kesken, se otettaneen esille 

hallitusneuvotteluissa. Sitä tulee jatkaa tukemaan kuljetusalaa ja sitä kautta koko Suomen 

taloutta. KD ajaa myös dieselin käyttövoimaveron poistamista. 

Infrahankkeissa on ehdottomasti priorisoitava olemassa olevan tieverkoston kunnon 

parantaminen sekä myös raideliikenteen laadun parantaminen esim. uusien raidehankkeiden 

edelle. Jos liikenneinfraa ei korjata ajoissa, tulee se myöhemmin monin verroin kalliimmaksi. 

Lisäksi autokannan uusiutumista voi edistää monin tavoin. Autotuojat ja teollisuus ry:n esitys 

autoveron kevennyksen ulottamisesta alle 90 g/km päästäviin autoihin, eli käytännössä ladattaviin 

hybrideihin, on harkinnan arvoinen: suurin osa päivittäisistä työmatkoista on lyhyitä, mihin 

ladattavan hybridin lataus riittää hyvin. Tuet esim. työsuhdeautoille tuovat jatkossa myös 

käytettyjen autojen markkinoille vähäpäästöisiä autoja, myös täyssähköautoja.  Suomessa 

voitaisiin ottaa myös rohkeammin askelia kohti vetyautoja tukemalla vetytankkausasemien 

rakentamista. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Hallitusneuvotteluilla. 



 

Kansallinen Kokoomus 

Lähtökohtaisesti hallitusohjelmaan kirjatut asiat eivät ole omantunnon kysymyksiä. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Jos pääsemme neuvottelemaan hallitusohjelmasta, tulemme olemaan hyvin valmistautuneita 

neuvotteluihin, kuten aina. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Tekemällä asioiden suhteen aloitteita. 

 

Liike Nyt 

Siitä sovitaan hallitusneuvotteluissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kyllä     Ei 

Liberaalipuolue – Vapaus valita   Perussuomalaiset 

Svenska folkpartiet i Finland   Suomen Kansa Ensin 

     Vapauden liitto 

     Suomen kommunistinen puolue 

     Suomen Keskusta 

     Vasemmistoliitto 

     Suomen Kristillisdemokraatit 

     Kansallinen Kokoomus 

     Valta kuuluu kansalle 

     Liike Nyt 

Lisäys 
9 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Ei kohdella, harvoja suositaan suuren enemmistön kustannuksella pukemalla suosiminen 

ilmastopolitiikan kaapuun. 

 

Vapauden liitto 

Taajama- ja maaseutualueiden väestö maksaa liikkumisesta paljon enemmän kuin pitäisi. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Suomessakin varakkaimmat aiheuttavat suurimmat päästöt ei-välttämättömällä kulutuksella, 

mutta maksavat samat välilliset verot ja maksut kuin pienituloiset vain todelliseen tarpeeseensa 

liikkuvat. 

 

Suomen Keskusta 

Tällä hetkellä ei aivan oikeudenmukaisesti esim.  dieselautoilijoiden osalta. Siksi Keskusta on 

valmis luopumaan dieselautojen käyttövoimaverosta. 

 

Yleisesti verotuksen tavoite on kerätä rahaa valtion kassaan, jolla rahoitetaan mm. teitä ja muita 

väyliä,  ihmisten tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita ja maanpuolustusta.  Autoilun 

verotuksessa kohteena on suuri joukko, jolloin taakkaa voidaan jakaa tasaisemmin. On totta, että 

vuosikymmenten aikana liikenteeltä on kerätty veroeuroja jatkuvasti enemmän eikä raha ole 

palautunut esimerkiksi tieverkon rakentamiseen ja ylläpitoon samassa suhteessa. Liikenteen 

verotuksen laajamittainen alentaminen johtaisi miljardien eurojen vuotuisiin verotulomenetyksiin, 

jolloin samalla joudutaan kysymään, mitä veroja korotetaan vastaavasti, katetaanko 

verotulomenetys ottamalla velkaa tai mistä säästetään? Siksi autoilun verotuksen alentaminen 

vaatisi remontin koko verojärjestelmään. 

 

Vasemmistoliitto 

Tarvitsemme vahvempaa autoilun kustannusten tasaamista sosiaalisen ja alueellisen 

oikeudenmukaisuuden kannalta. 

 



Suomen Kristillisdemokraatit 

Täydellisen tasapuolisuuden löytäminen liikkumisen verotuksessa on mahdottomuus. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Valitettavasti alueellinen oikeudenmukaisuus ei kaikilta osin toteudu. Maaseutumaisessa 

Suomessa on toisenlaiset tarpeet liikkumiselle kuin tiiviissä kaupungeissa. Osassa maata on 

paremmat joukkoliikenneyhteydet kuin toisaalla. Toisaalta mahdolliset ruuhkamaksut ja nousevat 

pysäköinnin kustannukset koskevat lähinnä kaupunkeja. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Jos Autoilun verotus on Suomessa euroopan kärkitasoa ja autokanta Euroopan vanhinta on 

mielestämme asian tiimoilta paljonkin korjaamisen varaa. 
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Lisäys 



9 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Ei kohdella, harvoja ideologisesti oikeaksi katsottuja kulkumuotoja suositaan suuren enemmistön 

kulkumuotojen kustannuksella pukemalla suosiminen ilmastopolitiikan kaapuun. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Kaikki vähäinen kehitys kohdistuu nykyisin lähinnä vain asutuskeskuksiin. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Viittaan edelliseen vastaukseen. 

 

Suomen Keskusta 

Tällä hetkellä tiestön osalta keskitytään liiaksi kasvukeskuksiin ja henkilömääriin. Junaraiteita ei ole 

kaikkialla Suomessa ja nopeiden junayhteyksien varrelta on karsittu asemia ja pysähdyspaikkoja. 

Tieinvestoinneissa tulee huomioida jatkossa paremmin myös teillä liikkuva tonnimäärä ja koko 

Suomen tieverkosto. 

 

Keskustan mielestä liikennepolitiikan painopisteen pitää olla nykyisten väylien kunnossapidossa ja 

korjaamisessa, ei isoissa uusissa ratojen miljardihankkeissa. 

 

Vasemmistoliitto 

Jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen tuet ovat toistaiseksi liian matalalla tasolla. Niillä 

alueilla, joissa julkisesta liikenteestä on mahdollista tehdä aidosti houkutteleva ja kannattava 

liikkumismuoto, tulee näin tehdä. Työmatkaliikenteen edellytyksiä on turvattava 

tarkoituksenmukaisella verovähennysjärjestelmällä. Alue- ja tuloperustainen tukeminen on 

tässäkin perusteltua. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Kysymys on hyvin laaja ja siksi vaikea vastata. Liikenteessä on monta liikkuvaa osaa ja on vaikea 

määritellä kattavasti, mitä tarkoittaa tasapuolisuus. Tärkeintä on liikuttaa ihmisiä ja tavaroita 

paikasta toiseen tehokkaasti ympäristöä kunnioittaen.  

Kulkumotojen ei tarvitse olla toisiaan vastaan taistelevia vaihtoehtoja, vaan toisiaan täydentäviä. 

Koko liikennejärjestelmää on syytä kehittää kokonaisuutena hyödyntämällä jokaisen 

liikkumismuodon vahvuuksia oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. 

Jokaisella kulkumuodolla on oma tärkeä paikkansa liikennejärjestelmässä, aivan kuten ihmisen 

kehon eri osilla on oma tehtävänsä, eikä toinen voi täysin korvata toista. Usein kulkumuodon 

valinta liittyy matkan pituuteen. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Valitettavasti alueellinen oikeudenmukaisuus ei kaikilta osin toteudu. Maaseutumaisessa 

Suomessa on toisenlaiset tarpeet liikkumiselle kuin tiiviissä kaupungeissa. Osassa maata on 

paremmat joukkoliikenneyhteydet kuin toisaalla. Toisaalta mahdolliset ruuhkamaksut ja nousevat 

pysäköinnin kustannukset koskevat lähinnä kaupunkeja. 



 

Svenska folkpartiet i Finland 

Aktiivisella vaikuttamistyöllä on tässäkin merkittävä rooli. Kaikkien alueiden tulee olla esillä ja 

aktiivisia. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Teiden kunto on täysin ala-arvoisella tasolla. 

 

 

 

 

 

Suomessa on tällä hetkellä paljon ja tulee olemaan jatkossakin 

polttomoottoriajokalustoa ja -koneita. Miten puolueenne mielestä varmistetaan, 

että näitä voidaan käyttää jatkossakin? 
12 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Jo olemassaolevan polttomoottoriajokaluston ja - 

koneiden käyttöä ei estetä tai hankaloiteta poliittisin päätöksin. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Varmistetaan että polttoaineita ja varaosia kohtuullisin hinnoin on saatavilla jatkossakin joka 

puolella maata. 

 

Vapauden liitto 

Vaihdetaan kaikki kansanedustajat - nykyisten horisijoiden tilalle ihmisiä, jotka perustavat 

päätöksensä tosiasioihin, eikä ulkomailta tuleviin käskyihin. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Olemassaoleva konekanta kannattaa käyttää elinkaarensa loppuun, mahdollisimman puhtailla ja 

uusiutuvilla polttoaineilla, välttämätön käyttö tuettuna, turha käyttö kallimpana. 

 

Suomen Keskusta 

Muun muassa siten, että polttomoottoriajoneuvoille sopia polttoaineita on saatavilla myös 

tulevaisuudessa. 

 

Vasemmistoliitto 

Nykyisiä konversiotukia tulee jatkaa ja kehittää, jotta nykyisen kaluston käyttövoimaa voidaan 

muuttaa vähemmän saastuttavaan kaasuun ja etanoliin. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 



Kysymys on erittäin hyvä. Polttoaineen jalostus, maahantuonti ja jakeluverkoston ylläpito on 

yksityistä liiketoimintaa. Liiketoimintaa on niin kauan kuin se on taloudellisesti kannattavaa. Missä 

vaiheessa polttonesteiden jakeluverkoston ylläpito esim. huoltovarmuus- tai elinkeinopoliittisista 

syistä tulee tarvitsemaan julkista tukea, onkin hyvä kysymys. Muutamin paikoin saatamme olla jo 

lähellä sellaista tilannetta. Olemme esittäneet mm. omaan käyttöön tuotetun biodieselin 

vapauttamista valmisteverosta. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Markkinat hoitavat. Valtio pitäytyy erossa tästä asiasta. 

 

 

 

 

Kansallinen Kokoomus 

Kokoomus ei kannata kaluston kieltämistä. Monissa ajoneuvotyypeissä ja käyttötarkoituksissa, 

erityisesti raskaassa kuljetusliikenteessä, polttomoottoriteknologia on pääasiallinen 

käyttövoimamuoto vielä muutamankin vuosikymmenen päästä. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Biopolttoaineita hyödyntämällä suurinta osaa polttomoottoria käyttävistä ajoneuvoista ja koneista 

voidaan edelleen käyttää. On myös selvää, että fossiilisia polttoaineita käytetään 

lähitulevaisuudessa todennäköisesti edelleen. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Sanotaan Ei vihreälle siirtymälle ja päästötavoitteille ja irtaannutaan Eu:sta mikä meille asettaa 

näitä rankaisutavoitteita. Toki varmaan jokainen täällä Suomessa elää jo muutenkin luontoa 

kunnioittaen. Mitä hyötyä päästötavoitteista on, jos Isänmaamme Suomi ajautuu täysin ei 

kilpailukykyiseksi maaksi elinkeinon harjoittamisen ja teollisuuden suhteen päästötavoitteiden 

myötä. 

 

Liike Nyt 

Niitä pitää voida käyttää myös tulevaisuudessa. 
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Mitä mieltä Olette uusiutuvista vaihtoehtoisista polttoaineista?   
12 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Teknologinen kehitys näyttää tuleeko näistä kustannustehokkaita. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Kaikki oikeasti toimivat vaihtoehtoiset polttoaineet on vain hyväksi. Kunhan ne ei vie tilaa muulta 

tarpeelta joka kohdistuu vaikkapa näiden polttoaineiden valmistusaineisiin. 

 

Vapauden liitto 

Niiden menestys on täysin riippuvaista verotuista, eikä siten kannatettavaa. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Fossiilisia parempia, mutta eivät päästöttömiä 

 

Suomen Keskusta 



Niihin kannattaa panostaa sekä ilmaston takia että myös siksi, että pääsemme irti liiallisesta 

riippuvuudesta ulkomaisesta fossiilienergiasta. 

 

Vasemmistoliitto 

Vastaus edelliseen kysymykseen sähköautojen määrästä ei ole oikea vastauksemme (siinä ei ollut 

valitettavasti vaihtoehtoa jättää vastaamatta). Sähköautojen määrä autokannassa on edelleen 

hyvin matala, vaikka määrä on kasvanut ja on edelleen kasvamassa. On vaikeaa antaa täsmällistä 

arvioita, milloin sähköautojen määrä ylittää polttomoottoriautot.  

 

Vastauksena tähän kysymykseen: Biopolttoaineiden on oltava lähtökohtaisesti jätepohjaisia, ja 

niiden kestävyys on varmistettava. Esimerkiksi puujätepohjaista biopolttoainetta on tuotettava 

luonnon monimuotoisuuden ehdoilla. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Niitä ei pidä missään tapauksessa poissulkea. Polttomoottoreita tulee olemaan vielä pitkään ja 

myös niiden hyötysuhde paranee edelleen. Esimerkiksi armeija tai pelastustoimi ei voi toimia 

pelkän sähköverkon varassa ja vetysäiliöitä on vaikea kuvitella kriisitilanteissa. Uusiutuvien 

vaihtoehtoisten polttoaineiden kannattavuus riippuu siitä, mikä tulee olemaan sähköenergian 

hinta tulevaisuudessa ja miten kannattavaa on jatkojalostaa vetyä polttonesteeksi, vrt. käyttää 

vetyä suoraan, jne. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Miksei. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Suhtaudemme kaikkiin käyttövoimiin teknologianeutraalisti. 

 

On vaikeaa arvioida tarkasti minä vuonna sähköautot ovat enemmistö ajoneuvokannassa, sillä 

niiden kasvumäärän trendi on eksponentiaalinen. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Tulemme tarvitsemaan monenlaisia uusiutuvia polttoaineita tulevaisuudessa. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Ihan ok juttu jos vaan saadaan hinta pysymään kohtuullisena. 

 

Liike Nyt 

Suhtaudumme positiivisesti. 
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Liike Nyt 

 

Lisäys 
9 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Teknologinen kehitys näyttää tuleeko näistä kustannustehokkaita. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Hiilidioksiidia on ilmakehässä vain noin 0,04 %. Kuten aiemmin sanoin, se on kasvien elämän ehto. 

Jos sitä suuressa määrin poistetaan ilmakehästä siitä saattaa tulla todella iso ongelma koko 

maapallolle. 

 

Vapauden liitto 

Kyseessä on kallis ja epävarma tekniikka. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Henkilöautoiluun perustuva järjestelmä ei ole kestävää kehitystä. 

 



Suomen Keskusta 

Teknologia kehittyy kaiken aikaa ja Suomen kannattaa olla tässä kehitystyössä mukana ja 

edelläkävijänä. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Mikäli se on kannattavaa. Asiaa ei ratkaista julkisen vallan toimesta vaan teknologistaloudellisen 

kilpailun kautta. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Miksei. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Vety polttoaineena on aito mahdollisuus, muttei ainoa vaihtoehto. Tässäkin markkinat päättävät 

teknologianeutraalilta pohjalta. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Voihan se olla lisänä polttoainemarkkinoilla, kunhan emme vaan rakenna koko autoilua kyseisen 

teknologian ympärille. 
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Onko puolueenne valmis työskentelemään sen eteen, että polttomoottoriajoneuvoille 

sopivaa nestemäistä polttoainetta on saatavilla myös tulevaisuudessa, jotta ajoneuvoja voidaan 

edelleen käyttää teillämme samalla tavalla kuin nykyään? 

 

Kyllä     Ei 
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Liike Nyt 

 

Jos Olette valmiita työskentelemään sen eteen, niin miten Aiotte huolehtia 

asiasta? 
8 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Jo olemassaolevan ajoneuvokantamme käyttöä ei estetä tai hankaloiteta poliittisin päätöksin. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Neuvottelemalla muiden kanssa. 

 

Vapauden liitto 

Tuomme todellisuuteen perustuvia tietoja esille. 

 



Suomen Keskusta 

Pitämällä esillä sitä tosiasiaa, että jokaisella ei ole varaa hankkia sähköautoa ja 

polttomoottoriautoja tarvitaan muutoinkin niin kauan, kunnes koko Suomeen saadaan 

rakennettua sähköautojen latausverkosto. Muistaen myös, että polttoainemarkkinat määrittävät 

lopulta nestemäisen polttoaineiden saatavuuden ja hinnan. 

 

Vasemmistoliitto 

Nykyisiä konversiotukia tulee jatkaa ja kehittää, jotta nykyisen kaluston käyttövoimaa voidaan 

muuttaa vähemmän saastuttavaan kaasuun ja etanoliin. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Jossain vaiheessa tarvittaneen tukea myös polttonesteen jakeluverkoston ylläpitoon 

elinkeinopolitiikan lisäksi jo ihan huoltovarmuussyistä. On myös huomioitava, että vetytalouden 

myötä on mahdollisuus saada käyttöön synteettisiä polttoaineita, joihin kelpaa edelleen 

polttomoottori eli olisi lyhytnäköistä ajaa polttomoottoritekniikka alas. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Biopolttoaineita hyödyntämällä suurinta osaa polttomoottoria käyttävistä ajoneuvoista voidaan 

edelleen käyttää. On myös selvää, että fossiilisia polttoaineita käytetään lähitulevaisuudessa 

todennäköisesti edelleen. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Kauppasuhteet Itänaapuriin rakennettava uudelleen kuntoon, että näin ollen maallamme on 

mahdollisuus ostaa edullista energiaa käyttöömme myös tulevaisuudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olemme esittäneet seuraavan listan lausunnossamme Hiilineutraali Suomi 2035 – 

kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnokseen: 

Stop autolijoiden kuritukselle!- ryhmä pitää tärkeänä, että Suomi osaltaan 

varmistaa EU:n energiaverodirektiivin uudistuksen yhteydessä ja kansallisessa 

lainsäädännössä, että: 
 

1. Ajoneuvojen käyttäjät eivät joudu muita kansanryhmiä huonompaan 

asemaan 

 

2. Uusiutuvan energian lisääminen ei saa lisätä muiden liikenteen 

käyttövoimien vero- ja maksutaakkaa 

 

3. Uusiutuvien polttoaineiden suosimisesta tulee tehdä houkuttelevaa 

minimalistisilla valmisteveroilla. 

 

4. Jo käytössä olevaa ajoneuvoihin kohdistuvaa verotusta tulee alentaa tai 

poistaa, jotta kansalaisilla olisi aidosti mahdollisuus 

ympäristöystävällisempään teknologiaan. 

 

5. Jo olemassaolevan ajoneuvokantamme käyttöä ei estetä tai hankaloiteta 

lainsäädännöllä tai taloudellisesti. 
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Suomen Kristillisdemokraatit                                           Kansallinen Kokoomus 

Valta kuuluu kansalle                                                      Svenska folkpartiet i Finland 

Liike Nyt   

 



 
1,2,4,5  Suomen Kansa Ensin, Vapauden liitto 

1,2,3,5  Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus 

1,3,4 Vasemmistoliitto 

3 Svenska folkpartiet i Finland 

 

 
 

3 Suomen Kansa Ensin, Vapauden liitto 

4 Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus 

 

 

 

 

 

 



Perustelkaa vastauksenne lyhyesti 
12 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Sinivalkoisessa siirtymässä toteutetaan energia-, ilmasto-, talous- ja teollisuuspolitiikkaa, jonka 

perustana on Suomen etu. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Jonkin ideologian edistäminen tekemällä toisen vaihtoehdon käyttämisen veroin tai maksuin 

mahdottomaksi on meidän mielestä väärin. 

 

Vapauden liitto 

Uusiutuvia polttoaineita ei tule suosia. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Yksityisautoiluun perustuva liikennejärjestelmä ei ole kestävää kehitystä. Yksityisautoilu ei ole 

ihmisoikeus. 

 

Suomen Keskusta 

Ajoneuvoveron poisto ei kuulu tavoitteisiimme 

 

Vasemmistoliitto 

Autoilun kustannusten noustessa tulee huolehtia taloudellisesta ja alueellisesta 

oikeudenmukaisuudesta. Käyttövoimien ja ajoneuvojen verotuksessa tulee kannustaa siirtymää 

vähemmän saastuttaviin liikkumismuotoihin. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Liikenteen päästöihin kohdistuu merkittäviä vähennyspaineita ja autokannan uusiutuminen on 

tässä keskeistä.  Liikenteen käyttövoimapaletti muuttuu varsin nopeasti tällä hetkellä, mutta 

matkalle voi tulla myös yllätyksiä. Komponenttipula ja esimerkiksi akkujen raaka-aineiden 

saatavuus globaalin kysynnän kasvaessa voi jossain vaiheessa nostaa sähköautojen hintoja ja 

vaikeuttaa saatavuutta. Tulevaisuudessakin tarvitaan useita käyttövoimaratkaisuja: 

polttomoottoreita, kaasuautoja, sähköautoja sekä polttokennoautoja. Käyttövoiman 

monipuolisuus synnyttää turvallisuutta ja parantaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä, mikä on ollut 

suomalaisen energiapolitiikan viisas pitkä linja. Liikkumisen kustannukset eivät saa nousta niin 

korkeiksi, että ne haittaavat esimerkiksi työssäkäyntiä ja lisäävät siten kannustinloukkuja. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Emme ole perinteinen edunvalvontapuolue, vaan ajamme ideologista liberalismia. Vapaus ja 

vastuu. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Esityksen neljä mukaisiin veromuutoksiin ei ole 10 miljardia alijäämäisessä julkisen talouden 

tilanteessa varaa. 



 

Svenska folkpartiet i Finland 

Autokannan uudistaminen on tärkeää. Tiedämme kuitenkin, että autoja käytetään Suomessa 

verrattain pitkään, ja näitä vanhempia autoja on tarpeen käyttää myös tulevaisuudessa. 

Ympäristöystävällisempiin polttoaineisiin siirtymisen helpottamiseksi on tarkoituksenmukaista, 

että myös verotusta sopeutetaan. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Listaus kuullostaa sangen realistiselta. 

 

Miksi autoilevan kansalaisen pitäisi äänestää Puoluettanne? 
12 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Me suomalaiset olemme rakentaneet kotimaatamme osaamisella ja ahkeruudella ja haluamme 

rakentaa sitä edelleen. Suomi on korkeatasoisen, puhtaan teknologian ja innovaatioiden maa. 

Haluamme ja osaamme huolehtia ympäristöstämme, suojella luontoamme ja vähentää päästöjä, 

jotta tämä maa olisi hyvä tuleville sukupolville. 

Me perussuomalaiset haluamme tehdä tämän kaiken kansalaisten arjelle ja kukkarolle kestävästi. 

Yritystemme ja vientimme kilpailukykyä vahvistaen, oikein ajoitetuilla ja 

ongelmia ratkaisevilla teknologioilla. Ymmärrämme, että Suomi ei voi omilla toimillaan ratkoa 

globaaleja ongelmia, mutta se voi kyllä vahingoittaa itseään uskomalla itsestään 

liikoja. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Me haluamme pitää huolta koko maan asuttuna pitämisestä. Siihen kuuluu olennaisena osana 

vapaa liikkuvuus kunkin parhaakseen katsomalla tavalla. 

 

Vapauden liitto 

Me olemme ainoa puolue, joka perustaa toimintansa tosiasioihin. Emme esimerkiksi pidä 

ihmiskuntaa syyllisenä maapallon ilmastojen muutoksiin. Autoilijoiden syyllistäminen hiilidioksidin 

tuottamisesta on täysin valheellista vihreää propagandaa. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Ajamme aidosti ilmaston lämpenemisen ja ympäristökadon jarruttamiseen ja pysäyttmiseen 

tähtäviä toimenpiteitä, ja ne ovat koko ihmiskunnan etu, myös toistaiseksi vielä autoilevan 

kansalaisen ja hänen jälkeläistensä. 

 

Suomen Keskusta 

Keskustan tavoitteena on varmistaa ihmisten ja tavaroiden sujuva ja kohtuuhintainen liikkuminen 

koko maassa, ihmisen postinumerosta tai lompakon paksuudesta riippumatta.  

 

Suurelle osalle suomalaisia oma auto on välttämätön ja jopa ainoa vaihtoehto liikkumiseen ja 

jokapäiväisen elämän sujumiseen. Siksi autoiluun kohdistuvien maksujen, verojen ja sääntelyn 



pitää olla kohtuullisia. Keskustan mielestä liikennepolitiikan painopisteen pitää olla nykyisten 

väylien kunnossapidossa ja korjaamisessa, ei isoissa uusissa miljardiluokan ratahankkeissa. 

 

Vasemmistoliitto 

Vasemmistoliitto on puolue, joka ymmärtää ilmastonmuutoksen edellyttävän päästöjä alentavia 

toimia, sekä myös sen, että ilmastotoimia ei saa maksattaa maaseudulla asuvien tai pienituloisten 

selkänahasta.  

 

On huomioitava, että samat liikenneratkaisut eivät toimi kaikkialla maassa. Henkilöautoja tarvitaan 

myös tulevaisuudessa erityisesti haja-asutusalueilla. Henkilöautojen päästöjä voidaan leikata 

muun muassa sähkö-, kaasu-, vety- ja yhteiskäyttöautoilua tukemalla. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Kristillisdemokraatit haluaa pitää koko Suomen asuttuna. Olemme tietoisia siitä, että Suomi on 

pitkien välimatkojen maa, jonka tavaraliikenne ja vienti kulkee kumipyörillä; että omaa 

maataloustuotantoa ei voi olla, jos energian hinta on kohtuuton; ja että lapsiperheiden arjessa 

Suomessa auto on käytännössä lähes välttämätön. Kd on myös kuluneen hallituskauden 

johdonmukaisesti esittänyt Rinteen hallituksen tekemän polttonesteen veronkorotuksen 

perumista. Emme myöskään kannata esimerkiksi muita veronkorotuksia, jotka hankaloittavat ns. 

kasvukeskusten ulkopuolella asumista. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Poistaisimme autoveron ja ajoneuvoveron ja muuttaisimme verotuksen painopistettä 

haittaverojen suuntaan. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Kokoomus haluaa pitää autoilun kustannustaakan maltillisena ja järkevänä myös jatkossa pieni- ja 

keskituloisille suomalaisille. Haluamme toteuttaa siirtymän kohti vähäpäästöistä liikennettä 

realistisin keinoin arkijärki mielessä pitäen. Kokoomus on sitoutunut teknologianeutraaliin 

lähestymistapaan ja antaisi ihmisille itselleen vallan päättä haluamansa tapa liikkua. Kokoomus ei 

halua pakottaa ketään ylhäältä määriteltyyn muottiin. Vastustamme ruuhkamaksuja ja haluamme 

poistaa autoveron. 

 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Hyvät yhteydet ovat menestyvän ja kilpailukykyisen Suomen edellytys. Korjausvelkaa on paljon, ja 

siihen on puututtava. Myös alemman tieverkoston on saatava riittävästi resursseja. Haluamme 

panostaa sujuvaan joukkoliikenteeseen ja toimiviin kevyen liikenteen väyliin. Henkilöautoja 

tarvitaan jatkossakin. Lataus- ja tankkausinfrastruktuuria on oltava riittävästi, jotta 

henkilöautoliikenne on kestävää. Suomen elinkeinoelämän kannalta on tärkeää turvata 

kuljetusalan toimintaedellytykset.. 

 

 

 



Valta kuuluu kansalle 

Jos haluaa maalaisjärkeen nojaavan ja ihan Suomalaisten ja Suomen kansan etuja ajavan puolueen 

päätöksentekoon Arkadianmäelle niin suosittelemme vahvasti tutkimaan hieman tarkemmin 

valtakuukuukansalle.fi sivustoja ja etsimään sieltä itselleen sopivimman ehdokkaan. 

 

Liike Nyt 

Haluamme luoda ihmisille edellytykset sujuvaan liikkumiseen ja yrityksille mahdollisuudet 

harjoittaa toimintaa ilman että autoilun edellytyksiä haitataan valtion toimesta. 


