
FINLÄNDARNA BEHÖVER  
NYARE, TRYGGARE OCH  
MILJÖVÄNLIGARE BILAR



BILEN ANVÄNDS FÖR  
DE FLESTA RESORNA
Finländarna gör i medeltal tre resor per 
dag och rör sig över 40 kilometer under 
dagen. I medeltal används 65 minuter  
till att vara i trafiken. Resornas antal  
har inte ändrat under årens lopp, men 
deras längd har ökat under de senaste 

årtiondena. Personbilens roll för rörlig-
heten är utomordentligt viktig eftersom den 
överlägset största delen av resorna görs med 
bil. Bilens betydelse är störst då resornas 
längd är mellan 5 och 150 kilometer.

Omkring 60 procent av resorna 
och 70 procent av kilometrarna 
utförs med personbil. 
(Källa: Den nationella resvane under
sökningen)

ANDEL AV RESEKILOMETRARNA

Kollektivtrafiken når inte överallt  
i vårt glest bebodda land.
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FINLANDS BILPARK ÄR  
EN AV DE ÄLDSTA INOM EU

Medelåldern för personbilar i trafik i 
Finland är 11,2 år och hela personbils
parkens medelålder är över 13 år. Båda 
har stigit klart under de senaste åren. 
Motsvarande medelålder inom EU är  
8–9 år. Den viktigaste orsaken till  
situationen är vår höga bilskatt, som  
uppmuntrar finländarna att reparera 
sina gamla bilar och köra med dem  
möjligast länge. Den höga bilskatten 
reflekteras också i priset på begagnade 
bilar. I Finland återvinns en bil i medeltal 
som över 20 år gammal. Inom EU är den 
genomsnittsliga skrotningsåldern 15 år.

GENOMSNITTLIG  
SKROTNINGSÅLDER
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I Finland återvinns bilarna i  
medeltal först som över 20 år  
gamla. Den gamla bilparken  
försämrar vår trafiksäkerhet  

och gör att energi förbrukningen  
och utsläppen minskar lång
sammare än i andra länder.

En modern bil är upp till  
50 % säkrare och förbrukar  

omkring en tredjedel mindre  
bränsle än en bil från 1990talet.

I en ny medelstor familjebil består 
över en tredjedel av bilens pris av 
olika skatter. Finlands bilskatt är 
också den näst högsta inom EU.

€

ANDEL AV RESORNA



TRAFIKENS SKATTESTRUKTUR  
 I BEHOV AV FÖRNYELSE
SKATTEINTÄKTER FRÅN VÄGTRAFIKEN ÅR 2012

Då bilarna blir allt energieffektivare 
sjunker intäkterna från bilskatten om 
försäljningsvolymen inte blir större. 
 Skattestrukturen borde förnyas i sin 
helhet så att den långsiktigt skulle stöda 
de trafikpolitiska målsättningarna. 
 Kostnaderna för att röra på sig är den 
näststörsta kostnadsposten för hushållen 
efter boende. Skattetrycket på trafiken 
får inte stiga i fortsättningen. Mång sidiga 
möjligheter till rörlighet garanterar bland 
annat en fungerande arbetsmarknad 
samt en fungerande vardag  
för invånarna.
 En förnyelse av bilparken förbätt

rar klart trafiksäkerheten och energi
e ffektiviteten samt gör det lättare att 
uppnå utsläppsmålen för trafikens del. 
Årligen borde det registreras minst 
150 000 nya personbilar för att utveck
lingen mot en allt högre medelålder 
skulle kunna stoppas. Tyngdpunkten i  
beskattningen av biltrafiken bör flyttas från 
bilens anskaffning till dess användning.  
Det här görs till exempel genom att  
sänka bilskatten och sedan kompensera 
detta med fordonsskatten eller om så  
önskas med kilometerbaserade skatter.
 Bilskatteprocenten är bunden till 
bilens koldioxidutsläpp. 

En höjning av bilskatten leder till minskade  
skatteintäkter eftersom försäljningsvolymen minskar.  

Efter höjningen av bilskatten år 2012 blev intäkterna från 
bilskatten 200 miljoner mindre än vad som budgeterats.

Från vägtrafiken  
samlas det årligen in  

ungefär 7 miljarder euro  
i form av olika skatter och  
avgifter. Av dessa pengar  

används cirka 1 miljard för  
utveckling av landsvägsnätet. 

 
(Källor: Statistikcentralen,  

Bilbranschens  
Informationscentral)

1 000 miljon €
Bilskatten

2 700 miljon €
Bränsleavgift (förbrukat 
bränsle i trafiken 2 700)

1 500 miljon €
Moms av bränslen

1 400 miljon €
Moms av fordon, fordon 

delar, samt service

300 miljon €
Skatten av trafikförsäkring  

och fordonsförsäkring

800 miljon €
Fordonsskatt



EN FÖRNYELSE AV BILPARKEN  
STÖDER EFFEKTIVAST UPPNÅENDET  
AV UTSLÄPPSMÅLEN

KOLDIOXIDUTSLÄPP UNDER BILENS HELA LIVSCYKEL

10 %  Bilens tillverkning, återvinning och underhåll

Finland har tillsammans med de övriga 
EUländerna förbundit sig att minska 
på sina utsläpp av växthusgaser för att 
minska på effekterna av klimatföränd
ringen. Man har också som målsättning 
att minska de utsläpp som försämrar 
luftkvaliteten.
 EU:s allmänna krav gällande förny
bar energi för år 2020 är för trafiksek
torns del 10 %. Finland har nationellt 
beslutit om en högre kravnivå på 20 % 
som man inte kommer att uppnå med 
nuvarande utveckling.
 Att enbart främja kollektivtrafiken 
samt gående och cyklande räcker inte  
till för att uppnå utsläppsmålen, utan  

bilparken måste också förnyas klart 
snabbare än idag. Personbilarnas avgas
utsläpp har minskat betydligt under de 
senaste åren. De bilar som registreras 
från och med början av år 2015 måste  
fylla avgasutsläppsnormerna Euro 6, 
vilka ytterligare minskar utsläppen av 
kväveoxider. Den nya energieffektiva  
biltekniken samt de alternativa bränslena 
blir bara långsamt allmännare.
 De viktigaste kriterierna när finlän
dare väljer bil är förutom priset utsläpps
nivån samt bränsleförbrukningen. Det 
största hindret för att köpa en bil med 
små utsläpp är det höga priset.

90 % Bilens användning

Över 90 % av koldioxidutsläppen under  
en bils hela livstid orsakas av bilens  
användning. Tillverkning, återvinning 
och underhåll av bilen orsakar jämfört 
med detta små utsläpp. Att byta ut en 

bil som förbrukar mycket bränsle mot en 
energieffektivare är alltså fördelaktigt då 
man betraktar koldioxidutsläppen även 
om man tar utsläppen vid tillverkning i 
beaktande.



TRAFIKSÄKERHETEN FÖRBÄTTRAS  
DÅ BILPARKEN FÖRNYAS

TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDERNAS, FORDONSTEKNIKENS SAMT  
VÄGTRAFIKDÖDSFALLENS UTVECKLING I FINLAND UNDER ÅREN 1970-2010
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1970 1975 1980 1985 1990

1.8.1973
Försöket med vägvisa hastig-
hetsbegränsningar inleds

1.11.1987 
Användning av säkerhetsbälte blir  
obligatoriskt i baksätet. Sänkta hastighets-
begränsningar under vintern tas i bruk.

1.9.1983
Lagen om ordningsbot 
träder i kraft

Början på 1990talet 
Krockkuddarna börjar 
bli allmännare

1.6.1977
Hjälmtvång för  
motorcyklister

1.1.1981
Nackstöd blir obliga-
toriska för framsätet

1.9.1973 
Användningen av körljus 
på dagen blir obligatorisk

Bilarnas säkerhet har förbättrats betyd
ligt under de senaste årtiondena. Nya 
aktiva och passiva säkerhetsanordningar 
har klart minskat antalet olyckor som 
leder till personskador. Finland har som 
trafikpolitiskt mål en så kallad nollvision, 
som innebär att ingen skall behöva dö eller 
skadas i trafiken. För att uppnå målet 
är det också nödvändigt att föryngra 
bilparken så att den nya säkrare biltek
niken skulle bli allmännare också i den 
finländska bilparken.
 Under de senaste årtiondena har 
trafiksäkerheten förbättrats bland annat 
av automatiska sträckare för säkerhets

bälten, krockkuddar och låsningsfria 
bromsar, som blev allmännare redan på 
1990talet. 
 Bilarnas säkerhet har under de 
senaste åren främst förbättrats av 
elektronisk stabilitetskontroll, automa
tisk nödbromsning, säkerhetskarosser 
med zoner som absorberar krockenergi, 
bromsassistent samt krockkuddar som 
förbättrar fotgängarnas säkerhet. Under 
de kommande åren förbättras säker
heten högst antagligen ytterligare med 
hjälp nya applikationer, som t.ex. filvakt, 
intelligent hastighetsanpassning, olika 
radarsystem samt olika applikationer 
inom intelligent trafik.

1995 2000 2005 2010

Början på 1990talet  
ABS-bromsarna  
börjar bli allmännare

Medlet på 2000talet 
Elektronisk stabilitets-
kontroll (ESC) börjar  
bli allmännare

1.11.2011
Elektronisk stabilitetskont-
roll (ESC) blir obligatorisk

1997
Euro NCAP- 
testningarna börjar

1.5.2006
Användningen av bil-
barnstolar regleras i lag      

1.7.1975
Användning av säker-
hetsbälte blir obliga-
toriskt i framsätet

2007
ABS-bromsar blir 
obligatoriska för  
nya personbilar
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BILBRANSCHEN SYSSELSÄTTER  
46 000 PERSONER

Bilbranschens omsättning var år 2012 
ungefär 20 miljarder euro. Bilhandeln 
samt reparationsverksamheten syssel
sätter cirka 27 000 personer. Tillverk
ning av fordon och fordonskomponenter 
sysselsätter över 6 000 samt parti och 
detaljhandeln med fordonsdelar och 
däck nästan 10 000 personer. Inom 
bilbranschen jobbar totalt cirka 46 000 
personer. Den sysselsättande inver
kan är viktig också regionalt eftersom 
branschen erbjuder arbetsplatser över 
hela landet – också inom områden på 
tillbakagång.

 Tillverkningen av motorfordon är 
en viktig del av den finländska verk
stads och monteringsindustrin, en 
industrigren med långa anor i vårt land. 
Tillverkningen av fordon stöder med sitt 
kunskapskapital också andra sektorer 
inom tillverkning av maskiner och appa
rater, varav många är tillväxtbranscher.
Andra stadiets läroanstalter erbjuder 
nästan 2 500 nya utbildningsplatser per 
år för skolning till bilbranschens yrken. 
Bilbranschens egen insats för utveck
landet av skolningen och utbudet av 
skolning är betydande.

SYSSELSATTA INOM BILBRANSCHEN OCH HELA VÄGTRANSPORTSEKTORN ÅR 2012
(Källa: Statistikcentralen)

Service och reparation av fordon 

Bilbranschen, 46 000 sysselsatta

Den övriga vägtrafikklustern,  
74 000 sysselsatta

Vägtrafikens 
godstransport 

Taxitrafik

Lokaltrafik

Servicestationsverksamhet

Bussars fjärr- och beställningstrafik

Övrig verksamhet som betjänar  
landtrafiken 

Förarutbildning 

Vägtrafikens terminalverksamhet

Parti- och detaljhandel med fordon 

Handel med fordonsdelar och -utrustning 

Tillverkning av släpvagnar för fordon 

Parti och detaljhandel med däck 

Uthyrning och leasing av fordon 

Handel med motorcyklar samt deras delar 

Bilbesiktning 

19 000
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Bilbranschen tillsammans med den nära 
besläktade vägtrafikklustern sysselsätter 

cirka 120 000 personer. 



www.autotuojat.fi/valet2015

www.akl.fi/valet2015

www.suomenautokierratys.fi/valet2015


