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Ympäristöverot 2019
Energia- ja liikenneveroja maksettiin 4,5 prosenttia
vähemmän vuonna 2019
Ympäristöverokertymä laski vuonna 2019 hieman yli 4,5 prosenttia 6,5 miljardiin euroon.
Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä oli edelleen alle 7 prosenttia. Teollisuuden
maksamat ympäristöverot laskivat 8 % edellisvuodesta. Lasku kohdistui etenkin teollisuuden
maksamiin energiaveroihin. Kotitalouksien maksamat ympäristöverot puolestaan pysyivät vuoden
2018 tasolla. Kotitaloudet maksoivat hieman yli puolet koko ympäristöverokertymästä.
Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä
2010-2019

Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä oli 6,6 %. Osuus laski hieman edellisvuodesta, mutta
oli edelleen EU:n 5,9 % keskitasoa korkeampi. Noin 4,3 miljardia euroa, eli kaksi kolmasosaa kaikista
ympäristöveroista, kertyi sähköstä ja polttoaineista maksettavista energiaveroista. Energiaverot sisältävät
myös huoltovarmuusmaksut sekä päästökaupan. Toinen merkittävä veroryhmä oli liikenneverot, joita
kerätään etenkin ajoneuvo- ja autoverona. Niitä kerättiin 2,1 miljardia euroa eli lähes kolmasosa
ympäristöveroista.
Sekä energiaverojen että liikenneverojen kertymä pieneni noin 4,5 % vuodesta 2018 vuoteen 2019.
Energiaverojen osalta laskuun vaikutti etenkin sähkön ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen.
Lasku näkyi erityisesti energiahuollon ja teollisuuden toimialoilla. Liikenneverotuksessa painopistettä
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Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

ollaan siirretty autoverotuksesta kohti käytön aikaista ajoneuvoveroa ja autoveroa on alennettu portaittain.
Vuonna 2019 autojen ensirekisteröinnit hidastuivat vilkkaasta edellisestä vuodesta, mikä pienensi osaltaan
autoverokertymää.
Lisäksi vuonna 2019 kerättiin 28 miljoonaa euroa päästöveroja. Päästöverot koostuvat jäteverosta,
juomapakkausverosta, öljyjätemaksusta sekä öljysuojamaksusta. Päästöverokertymä pieneni 10 miljoonalla
vuodesta 2018. Kertymää on vähentänyt etenkin jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentyminen. Jäteveroa
kertyi vuonna 2019 enää 3 miljoonaa euroa. Nykyään jo puolet kaikista päästöveroista kertyy
juomapakkausverosta.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2019, miljoonaa euroa

Kotitaloudet maksoivat vuonna 2019 sekä energia- että liikenneveroja hieman yli 1,6 miljoonaa.
Kotitalouksien osuus vuotuisesta energiaverokertymästä oli noin 40 % ja liikenneverokertymästä 75 %.
Muita merkittäviä energiaverojen maksajia ovat teollisuus, energiahuolto, kuljetus ja varastointi sekä muut
palvelut. Liikenneveroja maksoivat kotitalouksien lisäksi etenkin kuljetus ja varastointi sekä muut palvelut.
Kaikki resurssiverot kohdistuivat kotitalouksiin, kun taas päästöverojen maksajana oli pääasiassa teollisuus.
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Laatuseloste: Ympäristöverot
1. Tilastotietojen relevanssi
Ympäristöverotilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta
kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset
palvelumaksut. Tilasto palvelee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua sekä kansainvälisen
tilastoinnin tarpeita. Ympäristöverojen määrittelyssä lähdetään siitä, että veron tulee kohdistua sellaiseen
mitattavaan fyysiseen suureeseen, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön. Määrittelyssä keskeistä on
veropohja, ei veron luonne. Ympäristöveroiksi lasketaan kaikki energiaverot ja ajoneuvoverot.
Energiaveroihin kuuluvat polttoaineista maksettavat verot, sähkövero sekä huoltovarmuusmaksut. Myös
päästökauppaan kuuluvat päästöoikeudet ovat osa energiaveroja. Päästöveroja ovat pakkauksiin kohdistuvat
verot, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumaksut ja jätevero. Liikenneverot käsittävät autoja ajoneuvo- sekä moottoriajoneuvoveron. Resurssiveroihin kuuluvat metsästyksen ja kalastuksen
lupamaksut. Tilastokeskus saa tiedot tilastoa varten Valtiokonttorilta, Trafilta ja eräiltä muilta valtiohallinnon
yksiköiltä, keskusliitoilta, yhdistyksiltä sekä kunnilta, kuntayhtymiltä ja niiden liikelaitoksilta. Tilasto on
osa Suomen virallista tilastoa (SVT). Tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon,
jonka määrittelyyn ovat osallistuneet muun muassa OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Tilastointikehikko
mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Ympäristöverot lasketaan Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Trafin sekä julkisen hallinnon toimijoiden
kirjanpidosta ja tilastoista. Lisäksi tilastoinnissa seurataan eräiden keskusliittojen ja järjestöjen tilastoja
soveltuvilta osin. Ympäristöverotilastot laaditaan kansainvälisen käytännön mukaan maksuperusteisina.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Suurin osa tiedoista perustuu tarkkaan valtiotalouden kirjanpitoon. Laskentakehikko vastaa eurooppalaisia
standardeja. Ympäristöverojen ja -veroluonteisten maksujen määrää voidaan verrata valtion verokertymään.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Ympäristöverotilasto julkaistaan vuosittain. Tilaston julkaisuviive on 21 kuukautta tilastovuoden
päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastotiedot julkaistaan internetissä Tilastokeskuksen sivuilla sekä Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemissa
Ympäristötilasto vuosikirjassa sekä Suomen tilastollisessa vuosikirjassa. Lisäksi tilastotiedot raportoidaan
EU:n tilastoviranomaiselle Eurostatille ja sitä kautta ne julkaistaan Eurostatin sekä OECD:n
tilastojulkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Verolainsäädännön muutokset aiheuttavat muutoksia ympäristöverotilastoihin. EU-maiden tiedot
tilastovuodesta 2008 alkaen ovat suoraan vertailukelpoisia. Vuosittain raportoitavat tiedot kattavat EU:n
ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti kansantalouden toimialat sekä kotitaloudet.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilaston määritelmät on harmonisoitu EU:n ja OECD:n tasolla ja tiedot ovat kansainvälisesti
vertailukelpoisia. Suomessa on varmistettu yhtenäisyys kansantalouden tilinpidon verotietojen kanssa.
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Tilastoa päivitettäessä otetaan huomioon kansantalouden tilinpidossa ja muissa lähdeaineistoissa tapahtuneet
päivitykset.
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