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Tiivistelmä 

 

Tämän analyysin toimeksiannossa pyydettiin selvittämään autojen yhteiskäytön tilaa Suomessa.  

 

Autojen yhteiskäyttö ja vertaisvuokraus ovat keskeisiä osia uuden hallituksen tavoitteiden toteut-

tamisessa digitalisaatiossa, kiertotaloudessa ja kestävässä kehityksessä. Autojen yhteiskäyttö 

monipuolistaa joukkoliikennettä ja tekee matkaketjuista joustavampia. 

 

Autojen yhteiskäytön haasteet jakautuvat yksityisen tarjonnan, kaupallista liiketoimintaa harjoit-

tavien toimijoiden sekä viranomais- ja vakuutusliiketoiminnan kesken. Yksityisen henkilön este 

auton tarjoamiselle yhteiskäyttöön on korkea vakuutusmaksu, koska yksityisen ja vertaisvuokra-

uksen vakuutusriskit luetaan auton omistajan tappioksi. Liiketoiminnan harjoittajien haasteina 

ovat epämääräiset kaavoituskäytännöt ja pysäköintipaikkojen osoittamattomuus yhteiskäyttöau-

toja varten sekä liityntäpysäköinnin niukka tarjonta. Viranomais- ja vakuutusliiketoiminnan esteet 

ovat tietojärjestelmien taipumattomuus vertaisvuokrauksen kaksoiskäyttöä varten. 

 

Autojen yhteiskäytön ja vertaisvuokrauksen edistäminen mahdollistaisi autokannan resurssien 

viisaamman hyödyntämisen. 
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1 Taustaa 

 

Tämän analyysin toimeksianto syntyi tarpeesta selvittää yhteiskäyttöautoilun tilaa Suomessa. Yh-

teiskäyttöautoilu muodostaa Euroopan komission liikenne palveluna -konseptin (Mobility as a Ser-

vice, MaaS) keskeisen toimintaedellytyksen.  

 

Analyysi on luokiteltu suppeaksi analyysiksi. Sen laatimisen pohjaksi on konsultoitu Liikenteen 

turvallisuusviraston asiantuntijoita, valtion eri hallinnonalojen asiantuntijoita, yhteiskäyttöautolii-

ketoiminnan edustajia, rakennusliikkeitä sekä suurimpia Suomessa toimivia vakuutusyhtiöitä. 

 

2 Tutkimuskysymykset 

Toimeksiannossa pyydettiin selvittämään:  

 

a) millaista lainsäädäntöä on yhteiskäyttöautoja koskien sekä 

 

b) millaisia ongelmia, haasteita ja ratkaisuvaihtoehtoja autojen yhteiskäytölle sekä yhteiskäyttö-

autoin harjoitettavaan liiketoimintaan liittyy.  

 

3 Keskeiset käsitteet 

 

Seuraavat käsitteet ovat kirjoittajan näkemyksen mukaisia ja koonnoksia eri asiantuntijalausun-

noista. Niille ei ole olemassa varsinaisia virallisia määritelmiä. Erityisesti yhteiskäyttöauto mää-

ritellään tämän analyysin yhteydessä Suomessa ensimmäistä kertaa. 

 

Jakamistalous 

 

Jakamistalous on taloutta, jossa esimerkiksi informaatioteknologian avulla edistetään hyödykkei-

den ja palveluiden käyttöastetta yksilöiden, kotitalouksien, yritysten ja valtion kesken. Kun hyö-

dykkeen tai palvelun ylijäämäkapasiteettia (käyttämättömyysaste) jaetaan ja hyödynnetään pa-

remmin, hyödykkeiden ja palveluiden tuottama arvo voi lisääntyä. Lisääntynyt arvo kohdentuu 

liiketoiminnan, yksilöiden ja yhteisöjen hyväksi, jolla on kansantaloudellisia vaikutuksia. 

 

Yhteiskäyttöauto 

 

Yhteiskäyttöauto on auto, joka ei ole rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen ja jonka käyttötar-

koitus on muu kuin yksityinen. Auton yhteiskäyttö ei ole lainaamista, koska raha liikkuu yhteisau-

tokäyttäjän ja auton omistajan tai haltijan välillä. Auto on samaan talouteen kuuluvan henkilön 

tai lähisukulaisen ulkopuolisessa käytössä, johon ilmiönä liittyy pääomakuoletus (auton hankinta-, 

hoito- ja ylläpitokulut). 

 

Vertaisvuokraus 

 

Vertaisvuokraus on jakamistalouteen perustuvaa vuokraustoimintaa, jossa auton saa käyttöön 

normaalivuokrausta merkittävästi pienempää vastiketta vastaan. Vertaisvuokraustoiminnan luon-

ne on erityyppinen kuin kaupallista liiketoimintaa harjoittavassa autovuokraamossa. Vertaisvuok-

rauksessa asiakaskunta on huomattavasti pienempi kuin tavallisessa autovuokraamossa ja muo-

dostuu pääsääntöisesti alueellisesti vuokra-auton sijainnin mukaan. Kortteliauto.fi on esimerkki 

vertaisvuokraustoiminnasta. 

 

Autovakuutus 

 

Autovakuutuksella tarkoitetaan pakollista liikennevakuutusta ja vapaaehtoista vahinkovakuutusta, 

kaskoa. 
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Liikennevakuutusriski 

 

Riskillä tarkoitetaan vakuutusmatematiikan tuloa vahinkotodennäköisyys x vahinkokeskisuuruus. 

Vahinkotodennäköisyyden kerroin vaihtelee välillä 0,01–1,00. Vahinkokeskisuuruus on euromää-

räinen luku. 

4 Yhteiskäyttöautot, MaaS ja liikenteen automatisaatio 

Suomessa on kansanvälisesti arvioitu olevan harvinaisen hajautunut yhdyskuntarakenne, mikä 

lisää autoriippuvuutta. Autojen lisääntynyt käyttö vaikeuttaa liikennepoliittisten ympäristötavoit-

teiden toteutumista ja tekee julkisen liikenteen hajarakenteessa tehottomaksi.1 Saavutettavuus2 

on edellytys tavaroiden, palveluiden ja työvoiman liikkumiselle alueiden välillä.3 

Yhteiskäyttöautot nähdään Euroopan komissiossa resurssitehokkaana ja ympäristöystävälli-

sempänä jakamistalouden tapana monipuolistaa joukkoliikennettä ilman, että ajoneuvoa tarvitsee 

hankkia omaksi.  Kaupungistumisen ja liikenteen kasvun haasteet lisäävät Euroopan kaupunkien 

ilmanlaatuongelmia, ruuhkien määrää ja liikenneonnettomuuksien mahdollisuutta. Yhteiskäyttö-

autot vähentävät liikenteen päästöistä syntyvää ilman laadun heikkenemistä ja tasoittavat ruuh-

kahuippuja.4 

Liikenne palveluna (Traffic as a Service, MaaS) –konsepti on keskeinen osa eurooppalaista liiken-

nepolitiikan uudistamista. Sen tarkoitus on monipuolistaa joukkoliikennettä mm. yhteiskäyttöau-

tojen käyttömahdollisuudella, jolloin liikkuminen tehostuu ja matkaketjuista tulee joustavampia.  

Yhteiskäyttöautot helpottavat suurkaupungeissa yhä pahenevaa pysäköintitilaongelmaa ja vapa-

uttavat kaupunkien keskustojen katutilaa sosiaalisille ja ekologisille toiminnoille. Yhteiskäyttöau-

tot vaikuttavat kaupunkien kaavoituksiin sekä rakennuskustannuksiin. Rakennuttajat tahtoisivat 

rakentaa kiinteistöihin ja asunto-osakeyhtiöihin yhteiskäyttöautopaikkoja kalliiden yksityispaikko-

jen asemesta5. 

 

Robottiautot kuljettavat 10 vuoden tulevaisuusikkunassa tavaroita ja ihmisiä. Robottiautot alka-

vat asteittain tukea yhteiskäyttöautoilun ilmiötä, sillä robottiautojen yleistyminen vähentää auton 

omistamisen tarpeellisuutta. Nykyiset kimppakyytipalvelut ovat robottiautoilun esiaste, sillä näis-

sä autoa ei saa käyttöön tai kuljetettavaksi, vaan palvelu tarjoaa ainoastaan kyydin haluttuun 

kohteeseen. 

5 Lainsäädäntö 

Yhteiskäyttöautoilua koskevat Suomessa kaikki samat lait kuin yksityisautoilua. Voimassa oleva 

lainsäädäntö ei tunne termiä yhteiskäyttöautoilu. Liikennevakuutuslaki on joustavasti, yleislau-

sekkein kirjoitettu, eikä se aseta rajoituksia autojen yhteiskäytölle6. Lausuntokierroksella 

(15.5.) olleessa uudessa liikennevakuutuslaissa ei myöskään ole huomioitu autojen yhteiskäyttöä. 

6 Yhteiskäyttöautot 

6.1 Yhteiskäyttöautot Euroopassa 

Auton yhteiskäyttö on Euroopassa virallisesti määrittelemätön7 termi. Se mielletään EU:n 

asiakirjoissa vuokraustoiminnaksi riippumatta auton omistajasta tai haltijasta. Omistaja tai haltija 

                                           
1 Loikkanen, H.A. Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys – maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä 

työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen. VATT- valmisteluraportit 17 / 2013. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 
2 Saavutettavuudella tarkoitetaan etäisyyttä paikkoihin, joihin taloudellinen toiminta on keskittynyt. 
3 Loikkanen, H.A. Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys – maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä 
työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen. VATT- valmisteluraportit 17 / 2013. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 
4 The State of European Car-Sharing. European Commission; More Options for Energy Efficient Mobility through Car-
Sharing. Key documents. European Commission. 
5 Henkilölähde. 
6 Juridinen henkilölähde. 
7 Määritellään tässä analyysissa ensimmäistä kertaa. 

https://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/v17.pdf
https://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/v17.pdf
https://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/v17.pdf
https://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/v17.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/momo_car-sharing_the_state_of_european_car_sharing_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/momo-car-sharing
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/momo-car-sharing
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käsitetään operaattoriksi, joka tarjoaa vuokrauspalveluja. Yksityishenkilöiden, yritysten tai yhtei-

söjen tarjoamat autovuokrauspalvelut nähdään keskenään samantyyppisinä8. 

Yhteiskäyttöautoja on Euroopassa vajaat 12 000 kappaletta ja käyttäjiä noin 390 0009. 

Kuva 1. Yhteiskäyttöautojen lukumäärä EU-maissa 2009 vuoden alussa. (Lähde: Euroopan komissio10) 

 

Kuva 2. Yhteiskäyttöajoneuvojen käyttäjämäärät EU-maissa 2009 vuoden alussa. (Lähde: Euroopan komissio11) 

  

                                           
8 The State of European Car-Sharing. European Commission; More Options for Energy Efficient Mobility through Car-

Sharing. Key documents. European Commission. 

9 Kuvien yksi ja kaksi lukumäärät perustuvat Euroopan komission laskelmiin vuokraoperaattoreista ja esimerkiksi Suomen 

osalta luvuissa on mukana vai City Car Clubin asiakaskunta. 
10 The State of European Car-Sharing. European Commission. 
11 The State of European Car-Sharing. European Commission. 
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Yhteiskäyttöautojen käyttäjämäärät EU-
maissa 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/momo_car-sharing_the_state_of_european_car_sharing_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/momo-car-sharing
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/momo-car-sharing
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/momo_car-sharing_the_state_of_european_car_sharing_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/momo_car-sharing_the_state_of_european_car_sharing_en.pdf
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6.2 Yhteiskäyttöautot ja liiketoiminta Suomessa 

 

Yhteiskäyttöauto on Suomessa virallisesti määrittelemätön12 termi. Helsingin Seudun Liiken-

teen selvityksen (2010) mukaan auton yhteiskäyttöpalveluksi määritellään järjestelmä, joka välit-

tää rekisteröityneille tai muuten tunnistetuille käyttäjille maksua vastaan käyttöoikeuden useasta 

erillisestä noutopisteestä saatavilla oleviin autoihin13. Tällainen palvelu on auton vuokrausta ilman 

kuljettajaa. 

 

Suomessa merkittävimpiä yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavat mm. City Car Club, Weegos, 

Kortteliauto, Smart Travel, 24Rent ja Ekorent sekä kimppakyytipalvelu GreenRiders Suo-

mi. HSL:n selvityksen (2013) mukaan organisaatioiden toiminnan luonteessa on eroja sen mu-

kaan, vuokraako organisaatio omia ajoneuvojaan vai välittääkö se yksityisten omistamia ajoneu-

voja. Lisäksi toiminnan luonteeseen vaikuttavaa merkitystä on auton käytöstä laadittavan käyttö-

oikeussopimuksen luonteella (Esim kimppakyytipalvelu Greenriders Suomi).  

 

 

 

 
Kuva 3. Yhteiskäyttöautotoimijoita Suomessa toiminnan luonteen tyypityksen mukaan (Lähde: HSL:n julkaisua 18/2013 
soveltaen) 

 

Suomessa yhteiskäyttöautoilu perustuu yhteiskäyttöautopalveluun, jossa yritys välittää 

muussa kuin yksityisomistuksessa olevia autoja vuokrattavaksi käyttäjille. Poikkeuksen 

muodostavat Smart Travel ja Kortteliauto. Smart Travel välittää yksityisomistuksessa olevia auto-

ja sekä muussa kuin yksityisomistuksessa olevia autoja. Kortteliauto Oy on Suomessa ainoa 

yritys, joka välittää vain yksityisessä omistuksessa olevia autoja. 

                                           
12 Määritellään tässä analyysissa ensimmäistä kertaa. 
13 Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla. Julkaisuja 18/2013. Helsingin Seudun Liikenne. 

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/autojen_yhteiskayton_edistaminen_18_2013.pdf
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Tarkempia tietoja yhteiskäyttöautoliiketoiminnasta ei analyysia varten kyetty saamaan riittävästi 

kokoon. Vain yksi operaattori toimitti tietoja analyysia varten. Siten kuvaa yhteiskäyttöautojen ja 

–palveluiden kysynnästä, käyttäjämääristä, alueellisesta tarjonnasta, työpaikkojen määristä, lii-

kevaihdosta ja tapahtumista, jotka ovat johtaneet liikennevakuutuksista maksettuihin omaisuus- 

tai henkilökorvauksiin ei voida muodostaa. Nämä tiedot olisivat erityisen tärkeitä autojen 

yhteiskäytön yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi ja yhteiskäyttöautoilun yh-

teiskunnallisen, systeemisen liikennepoliittisen muutoksen ennustamiseksi. Tietopuut-

teiden johdosta ei yhteiskäyttöautojen talouden tulevaisuutta kuvaavaa perusuraa kyetä analyy-

sissa muodostamaan eikä laskennallisesti osoittamaan yhteiskäyttöautoilun kansantaloudellisia 

vaikutuksia VATT:n yleisen tasapainomallin mukaisesti.  

7 Yhteiskäyttöauton vakuutus 

 

7.1 Rekisteröinti ja vakuutuksen ottaminen 

Auton omistajan, joka asuu vakituisesti Suomessa, on aina tehtävä rekisteröinti-ilmoitus14 ja 

otettava autolleen pakollinen liikennevakuutus. Liikennevakuutuksen lisäksi on mahdollista ottaa 

vapaaehtoinen vahinkovakuutus, kasko. 

Voimassa oleva liikennevakuutuslaki edellyttää auton omistajan ja haltijan vakuuttamaan auton 

sen omistus- tai hallintaoikeuden siirtymäpäivästä lukien. Auto on vakuutettava Suomessa aina 

rekisteröinnin käyttötarkoitusta15 vastaavaksi. Jos auto rekisteröidään yksityiseen käyttöön, se on 

mahdollista vakuuttaa vain yksityiskäyttöön. Poikkeuksen muodostavat kaksoiskäyttöautoiksi re-

kisteröidyt autot (mm. varakäyttötaksit). Yhteiskäyttöautoja ei voi rekisteröidä kaksois-

käyttöautoiksi. 

Yhteiskäyttöautot rekisteröidään ja vakuutetaan vuokrauskäyttöön. Yksityishenkilön, joka 

haluaa tarjota omistamaansa autoa yhteiskäyttöä varten, on tehtävä rekisteröintimuutos ja muu-

tettava auton käyttötarkoitus yksityisestä käytöstä vuokrauskäytöksi. Käytännössä tämä tapah-

tuu siten, että auton omistaja sopii yhteiskäyttöoperaattorin kanssa auton tuomisesta mukaan 

palveluun ja vakuutuksen ottamisesta. Operaattori ilmoittaa vakuutusyhtiöilleen ottavansa autoon 

liikennevakuutuksen. Omistaja käy ilmoituksen jälkeen rekisteröimässä autonsa siten, että käyt-

tötarkoitus vaihtuu vuokraukseksi ilman kuljettajaa ja operaattori rekisteröidään auton toiseksi 

haltijaksi. 

7.2 Vakuutuksen hinnan määräytyminen 

Vakuutusliiketoiminta erittelee autovakuutukset yksityiseen liikenteeseen ja luvanvaraiseen 

liikenteeseen (taksi, linja-auto). Vakuutusyhtiöt eivät voi kieltäytyä antamasta lakisääteistä lii-

kennevakuutusta, mutta eri asia on, miten vakuutusyhtiöt hinnoittelevat liikennevakuutuksen. 

Liikennevakuutuslaki määrää, että vakuutushinnoittelun on oltava riskin mukaista. Vakuutusyhti-

öiden on otettava riskistä riskinmukainen hinta. Hinnan määräytymiseksi, vakuutusyhtiöiden on 

kyettävä määrittelemään kullekin vakuutuksenottajalle riski16, joka tarkoittaa vahinkotodennä-

köisyyden ja vahinkokeskisuuruuden tuloa.  

Yksityisen autovakuutuksen prosentuaalinen vahinkotodennäköisyys määräytyy omistajan tai hal-

tijan vakuutus- ja vahinkohistorian (VVH) mukaan. Kun vahinko tapahtuu, vakuutusyhtiöt 

maksavat korvauksia, jotka katetaan kerätyistä vakuutusmaksuista. Mitä useampia onnetto-

muuksia esimerkiksi henkilöautoille tapahtuu, sen suuremmiksi henkilöautojen vakuutusmaksut 

suhteellisesti nousevat. 

                                           
14 Rekisteröinti-ilmoituksen voi tehdä Trafin sopimuskumppani esim. autokauppa, katsastusasema, vakuu-

tus- tai rahoitusyhtiö. 
15 Käyttötarkoituskategorioita ovat yksityinen käyttö, vuokrakäyttö ja harvinainen kaksoiskäyttö. 
16 Riskillä tarkoitetaan tuloa vahinkotodennäköisyys x vahinkokeskisuuruus. 
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Vakuutusyhtiöiden toiminta perustuu suhdelukuihin ja vakuutuksen tarkoituksenmukainen hin-

noittelu on mahdollista, kun vakuutettuja yksikköjä tyypeittäin on niin paljon, että näistä muo-

dostuu massaa. Massaan muodostuminen kertoo myös, onko massan tyypeillä omaa riskiään. 

Riskin selvittyä muodostuu tariffointi massan tyypeille. Ennen kuin tariffi on määräytynyt, on ky-

symyksessä kokeilu tai pilotointi, joissa hinnoittelun pitää olla turvaavaa. Tilanteissa, joissa riski 

on tuntematon, hinnoittelu on turvaavaa, kun hinta muodostuu kalleimman riskin mukaan17.   

7.3 Yhteiskäyttöautot ja vakuutusriski 

Yhteiskäyttöautoissa vahinkotodennäköisyys määräytyy samoin periaattein, kuin esimerkiksi 

vuokra- tai kuljetusyrityksissä. Kun ajoneuvoa kuljettavat useat henkilöt, eikä näiden vahinko- ja 

vakuutushistoriaa (henkilöriskiä) tunneta, vakuutusmaksut määräytyvät korkean riskin mukaises-

ti. Liikennevakuutusmaksu on Suomessa yhteiskäyttöautolle tasahinnoiteltu kattobonuksilla 670€ 

/ vuosi ja täysimittaisen kasko-vakuutuksen hinnat vaihtelevat 350€–900€ / vuosi autotyypin 

mukaan18.19 

Vakuutusyhtiöt näkevät vahinkotodennäköisyyksien olevan korkeita esimerkiksi kuljetusyrityksen 

ammattikuljettajalla ja satunnaisella, kokemattomalla yhteiskäyttöautoilijalla, joka esimerkiksi 

hakee huonekalupaketin kaupasta. Vakuutusyhtiöiden mukaan riskit eivät ole keskenään verran-

nollisia, koska vahinkotodennäköisyys ammattikuljettajalla on suoraan verrannollinen ajamisen 

määrään, mutta yhteisautokäyttäjällä kokemattomuuteen sekä ajoneuvon tuntemattomuuteen. 

Autojen yhteiskäytön vakuutusriskitodennäköisyys, vuokraustoiminnan riskitodennäköisyys ja  

ammattiliikenteen riskitodennäköisyys ovat erilaisia. Autojen yhteiskäytön vahinkohistoriaa ei 

tunneta eikä yhteiskäytölle ole siten olemassa tyyppiriskiä. Vakuutusyhtiöt määrittelevät tunte-

mattomalle riskille riskitodennäköisyyden vertaamalla tuntematonta riskiä vastaaviin ajoneuvoihin 

liikenteessä. Autojen yhteiskäytön riski määräytyy vahinko- ja vakuutushistoriasta, omistus-, 

haltijasuhteesta, käyttäjäkunnan tunnettavuudesta tai toiminnan luonteesta riippumatta vuok-

raustoiminnan tunnetun riskikertoimen mukaisesti. 

Liikennevakuutuksen riskitutkimuksen (2015) mukaan liikennevakuutuksen maksettuja korvauk-

sia on kertynyt henkilö- ja pakettiautoille seuraavasti:  

                                           
17 Henkilölähde. 
18 Henkilölähde. 
19 Yksityiskäyttöön rekisteröidyn ajoneuvon (Toyota Yaris, 70 % bonus, 40-vuotias vakuutuksenottaja) liikenne- ja 
kaskovakuutuksen yhteishinta vaihtelee 489–690 euron välillä. Lähde: Moottori-lehti 5/2015. 
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Kuva 4. Liikennevakuutuksen korvaukset henkilö- ja pakettiautoissa vuoden 2015 tasossa. (Lähde: Liikenne-

vakuutuksen riskitutkimus 2015. Liikennevakuutuskeskus.) 
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Saman riskitutkimuksen mukaan vuokrakäyttöön rekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen liiken-

nevakuutuksen maksetut korvaukset ovat: 

Kuva 5. Liikennevakuutuksen korvaukset henkilö- ja pakettiautovuokrauksessa vuoden 2015 tasossa. (Läh-

de: Liikennevakuutuksen riskitutkimus 2015. Liikennevakuutuskeskus.) 

 

Kuvien neljä ja viisi perusteella maksettujen kokonaiskorvausten määrä on pienempi  hen-

kilö- ja pakettiautojen vuokraustoiminnassa kuin yksityisessä käytössä. Lisäksi henki-

lökorvausten osuus on merkittävästi pienempi. Riskitutkimuksen mukaan vuokraustoimin-

nan henkilöautojen liikennevakuutuksesta maksetut korvaukset voivat olla merkittävästi pienem-

piä suhteessa yksityishenkilöautojen maksettuihin korvauksiin. Tällainen tilanne on voi olla ky-

seessä myös vuokraustoiminnan pakettiautojen kohdalla suhteessa yksityispakettiautojen mak-

settuihin korvauksiin. Riskitutkimuksesta ei kyetä tarkemmin erittelemään,  ovatko vuokraustoi-

minnan henkilö- vai pakettiautojen maksetut korvaukset merkittävästi pienemmät verrattuna 

vastaavaan yksityisautojen korvauksiin. 

Riskitutkimus ei ota huomioon yhteiskäyttöautoja. Esimerkiksi Kortteliauto Oy:n välittämien yh-

teiskäyttöautojen liikennevakuutuksista ei ole vuosien 2012–2015 aikana suoritettu lainkaan 

omaisuus- tai henkilökorvauksia20. 

Yhteiskäyttöautoille ei tarjota tällä hetkellä vakuutusmallia, joka eroaa vuokraustoimintaa liike-

toimintana harjoittavien toimijoiden toiminnasta toiminnan luonteen ja riskitodennäköisyyden 

suhteen. 

7.4 Robottiautot ja vakuutusriskin uusi näkökulma 

 

Kimppakyytipalvelut ovat autojen yhteiskäytön näkökulmasta lähimpänä robottiauton hyödyntä-

mistä liikkumisessa. Näissä molemmissa asiakas saa palvelussa vastiketta vastaan kyydin halua-

maansa päämäärään, mutta ei käyttöoikeutta auton kuljettamiseen. 

                                           
20 Henkilölähde. 
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Robottiautot mahdollistavat yhteiskäyttöautoihin verrattavan liikkumisen omistamatta autoa. Ro-

bottikuljettajan riski on tuntematon, joka määräytyisi vakuutusyhtiöiden mukaan vahinkojen väli-

tyksellä. Vahinkotilanne robottiauton vakuutuksen riskitodennäköisyyden määrittelyssä ja vakuu-

tuksen hinnan määräytymisessä muodostuu juridisesti haasteelliseksi. 

Vahinkotilanteessa syyllisyys perustuu juridisesti ajoneuvon kuntoon (tekninen), liikennesääntö-

jen vastaiseen kulkuun tai huolimattomuuteen. Huolimattomuuteen voi syyllistyä vain lainsää-

dännöllisesti täysi-ikäinen ihminen, ei koira tai vauva. Voiko robotti olla huolimaton? 

Liikenneonnettomuustilanteessa on vakuutusteknisesti kysymys siitä, kumman tai keiden vika 

onnettomuus oli. Jos ajoneuvossa on tekninen vika, asia on yksiselitteinen. Robottiautossa kysy-

mys on monimutkaisempi, sillä vaikka auto olisi toiminut siten, kuten se on suunniteltu, auto ei 

välttämättä osaa tulkita tilannetta, jonka johdosta onnettomuus syntyi. Jos lapsi juoksee auton 

eteen, millä kriteerillä auton on kyettävä tilanteeseen reagoimaan? 

Robottiautojen kohdalla vahingot voidaan ajatella korvattavan liikennevakuutuksesta, vaikka ky-

symyksessä olisi teknisestä viasta aiheutunut vahinko. Uudessa liikennevakuutuslakiluonnoksessa 

on lain kohdat sille, millä perustein vakuutusyhtiö voi esittää tuotevakuutusvastuun perusteella 

korvausvaatimuksen auton maahantuojalle tai taholle, kuka siitä on vastuussa21. 

8 Yhteiskäyttöautoilun edistäminen 

 

8.1 Yksityisen tarjonnan haasteet  

 

Yksityiset henkilöt tarjoavat omistamaansa autoa yhteiskäyttöä varten vertaisvuokraustoimintaan 

erikoistuneen operaattorin välityksellä. Omistajan on rekisteröitävä autonsa yksityiskäytöstä 

vuokrakäyttöön ja merkittävä toiseksi haltijaksi operaattori. Toiminnan haasteeksi on muodostu-

nut auton vakuutuksen korkea hinta, sillä nykyisissä vakuutusmalleissa kaikkien palvelussa mu-

kana olevien autonomistajien oman käytön ja kaiken vertaisvuokrauskäytön riskit poolautuvat 

yhteen22.  

 

Ihmiset eivät tee autostaan yhteiskäyttöautoa, koska siitä aiheutuu heille lisävaivaa ja varmoja 

kohonneita kustannuksia. Vertaisvuokraustoiminnan tuotot eivät riitä kattamaan menoja23 vuok-

raustoiminnan luonteen johdosta. Tuotot vaihtelevat paljon alueittain ja kysynnän mukaan. 

 

Ruotsissa If-vakuutusyhtiö tarjoaa vertaisvuokraukseen soveltuvaa vakuutusmallia24, jossa auton 

omistajan oma käyttö on normaalisti omistajan vakuutuksessa ja vertaisvuokrausjaksoilla ver-

taisvuokrausta välittävän operaattorin vertaisvuokrausvakuutuksessa. Suomeen ei tällaista va-

kuutusmallia ole nähty tarpeelliseksi tarjota, koska vertaisvuokraustoiminta on marginaalinen il-

miö, autokantamassaa ja tietoja tästä massasta ei ole vakuutusyhtiöillä saatavilla. 

 

8.2 Liiketoiminnan harjoittajien haasteet  

 

Yhteiskäyttöautopalveluja liiketoimintana tarjoavat yritykset pitävät vakuutusmaksuja korkeina, 

mutta eivät ongelmallisina. Näissä yrityksissä autot ovat muussa kuin yksityisomistuksessa ja ne 

ovat rekisteröityjä vuokrauskäyttöön. 

 

Suurimpana haasteena yritykset näkevät kaavoitustoiminnasta johtuvan autojen yhteiskäytön 

pysäköintitilan puutteen. Kiinteistöjen yhteyteen rakennettavien pysäköintipaikkojen yksikkökus-

tannus on 40 000–50 000 euroa. Nykyisen käytännön mukaan kaavoittaja kertoo rakennusyhtiöl-

le, kuinka monta autopaikkaa kiinteistölle pitää rakentaa. Autopaikkojen määrä vaihtelee kiinteis-

                                           
21 ”Robottiautoon saa jo vakuutuksen.” Artikkeli Kauppalehdessä, 16.4.2015. Haettu 8.5.2015 
22 Henkilölähde. 
23 Korkeat vakuutusmaksut, lisääntyvät huolto- ja ylläpitokulut ja vuokratuotoista maksettava pääomavero. 
24 FlexiDrive Försäkring. 

http://www.kauppalehti.fi/#/uutiset/robottiautoon-saa-jo-vakuutuksen/J43j6an2
https://www.flexidrive.se/flexiforsakring/
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töstä, tämän sijainnista ja kaavoittajan näkemyksen mukaan, mutta ei perustu varsinaisesti mi-

hinkään yhdenvertaiseen malliin.  

 

Kaavoittajat eivät varaa pysäköintipaikoituksia autojen yhteiskäyttöä varten. Suomen suurimpien 

rakennusyhtiöiden mukaan rakennuttajilla olisi tahtoa rakentaa yhteiskäyttöautopysäköintipaikko-

ja sähköautoille, jos kaavoitus olisi tarkoituksenmukaisempaa. Yhteiskäyttöautoa varten varattu 

pysäköintipaikka korvaisi arviolta 8–15 yksityistä pysäköintipaikkaa. Yksittäisiin taloyhtiöihin on 

rakennuttajien toimesta onnistuttu saamaan yhteiskäyttöautoille varattua paikkoja, mutta ilmiö 

on vielä pieni25.  

 

8.3 Tietojärjestelmien haasteet 

Auton rekisteröinti hoidetaan Suomessa koneellisesti tietojärjestelmissä. Liikenteen turvallisuusvi-

raston rekisteröintisopimuskumppaneilla26 on käytössään käyttöliittymä, jonka välityksellä he vie-

vät tiedot Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvorekisterijärjestelmään. Vakuutusyhtiöt saavat 

tiedot viranomaisen rekisteröintijärjestelmästä myös koneellisesti ja näitä tietoja vakuutusyhtiöi-

den on kyettävä käsittelemään omissa järjestelmissään. Autovakuutusliiketoiminta on täysin tie-

tojärjestelmäliiketoimintaa. 

Nykyinen rekisteröintijärjestelmä ei mahdollista yhteiskäyttöauton joustavaa rekiste-

röintiä kaksoiskäyttötarkoitukseen tai yhteiskäyttötarkoitukseen räätälöidyn vakuu-

tusmallin hallinnointia. Liikenteen turvallisuusviraston VARES-projekti mahdollistaa tulevaisuu-

dessa auton käyttötarkoituksen muuttamisen sähköisesti auton omistajan toimesta.  Autojen yh-

teiskäytön tarkoituksenmukainen huomioiminen rekisteröinnin ja vakuutusliiketoiminnan tietojär-

jestelmissä vaatisi suuremman tietojärjestelmämuutoksen –tai yhden käyttökategorian lisäämi-

sen. 

 

8.4 Yhteiskunnallinen, systeeminen mahdollistaminen 

Autojen yhteiskäyttö ja vertaisvuokraus ovat keskeisiä osia uuden hallituksen tavoitteiden toteut-

tamista. Tällaisia tavoitteita ovat mm. yhteiskunnalliset kokeilut, digitalisaatio, kiertotalous ja 

kestävä kehitys27. 

Autojen yhteiskäytön edistämiseksi on olemassa analyysiin kerättyjen tietojen pohjalta useita 

mahdollisuuksia. Tällaisia mahdollisuuksia ovat: 

 Autojen yhteiskäytön ja vertaisvuokrauksen käsitteiden määritteleminen virallisesti halli-

tusohjelman tavoitteet huomioiden. 

 Autojen yhteiskäytön huomioiminen liikennevakuutuslaissa, verotuksessa ja auton rekiste-

röinnissä. Selkeiden sääntöjen laatiminen auton yksityiskäytölle, yhteiskäytölle (vertais-

vuokraus) ja liiketoiminnalliselle vuokrakäytölle. 

 Yhteiskäyttöauton rekisteröinnin mahdollistaminen käyttötarkoitustaan vastaavaksi mah-

dollistamalla yksityisomistuksessa olevien autojen rekisteröiminen kaksoiskäyttöä varten 

varakäyttötaksien tapaan. Asiakkaalta tulisi osata kysyä millaisia käyttömuotoja reaalisesti 

on olemassa auton rekisteröinnin ja vakuutuksen ottotilanteessa. Viranomaisen rekisteri-

tietojärjestelmään tarvitaan uudenlaisia käyttökategorioita, joilla kyetään lähestymään yh-

teiskäyttöautokuviota. Tämä ei hankaloittaisi vakuutusyhtiöiden toimintaa, vaan mitä pa-

rempi tieto liikenteen viranomaiselta on saatavilla, sitä paremmin kyetään hallinnoimaan 

ajomäärästä nousevaa riskiä. 

 Insentiivijärjestelmän luominen yhteiskäyttöautoille yksityinen tarjonta ja liiketoiminnalli-

nen palvelutarjonta eriyttäen. 

                                           
25 https://www.vvo.fi/ajankohtaista/6666.aspx 
26 Sopimuskumppani voi olla autokauppa, katsastusasema, vakuuutus- tai rahoitusyhtiö. 
27 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta. Valtio-
neuvoston kanslia. 2015. 

https://www.vvo.fi/ajankohtaista/6666.aspx
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1433371/Tiedonanto_Sipil%C3%A4_29052015_final.pdf/6de03651-4770-492a-907f-89452141d0d5
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 Toimivan vertaisvuokrausvakuutuksen tarjoaminen yksityisomistuksessa oleville autoille 

Ruotsin mallin mukaisesti (FlexiDrive). Tässä mallissa välittäjäoperaattori ottaa erillisen lii-

kennevakuutuksen ja kaskovakuutuksen, jotka korvaavat vahingot vain vertaisvuokraus-

vuorokausilta. Vertaisvuokrauksen riskit poolattaisiin vain vertaisvuokraajien kesken ja 

kynnys auton liittämiselle vertaisvuokrauspalveluun alenisi merkittävästi. Tällaiselle mallil-

le ei ole tehdyn analyysin mukaan olemassa varsinaisia esteitä. 

 Lakiesityksen laatiminen, jossa vertaisvuokrauspalvelun käyttäjä on velvollinen ottamaan 

autovakuutuksen vaikka ei autoa omistaisikaan. Tällöin vakuutus kulkee käyttäjän muka-

na. Vakuutus voisi olla autotyypistä riippumatta määräsummainen ja loput vahingosta kul-

jettaja maksisi itse. Mahdollista olisi myös yhteiskäyttöautojen käyttäjien ajoprofiilin ana-

lysointi, josta saataisiin ajohistoriaa selville ja jonka mukaan vakuutustodennäköisyysris-

kin määrittely olisi henkilökohtaisesti mahdollista. 

 Kaavoituksen järkevöittäminen ja yhdenvertaisen lain säätäminen autopaikkojen varaami-

seksi kiinteistöille ja asunto-osakeyhtiöille yhteiskäyttöautoja varten. Tämä voi edellyttää 

asunto-osakeyhtiöissä muutoksia yhtiöjärjestykseen. 

 Liityntäpysäköintien tarkoituksenmukainen asemointi ja tarjonta alueellinen liikennejärjes-

telmä – ja kapasiteetti huomioiden. 

 Pienten, uusien vakuutusyhtiöiden –erityisesti ulkomaisten– markkinoillepääsyn edistämi-

nen ja vakuutusmallin tarjoaminen, jossa vakuutusyhtiöllä olisi perinteistä suurempi riski 

ottamalla pienempää hintaa yhteiskäyttöautojen vakuutuksista. Tätä voisi perustella ul-

komaisten yhtiöiden yhteiskäyttöautovakuutustoiminnan kokemuksella ja kerätyllä riskida-

talla. 

 Esitys kimppakyytien tarjoajille ja 2 000 euron verottomasta tuotosta tulisi laajentaa kos-

kemaan yksityisiä henkilöitä, jotka tarjoavat omistamaansa ajoneuvoa vertaisvuokraus-

käyttöön28. 

 Auton vertaisvuokraukseen liittyvät kustannukset vähennyskelpoisiksi vertaisvuokra-

ajokilometrien osuudella kaikista auton kustannuksista. Omistaja kykenee jakamaan auton 

kiinteitä kustannuksia ja muuttuvia käyttökustannuksia asiakaskunnan kesken29. 

 Työmatkaseteleiden ja –korttien arvon käytön mahdollistaminen joukkoliikennettä täyden-

täviin yhteiskäyttöautoihin. 

  

                                           
28 ”Autoilijoille ehdotetaan porkkanaa: Tarjoa kimmakyytejä ja tienaa verottomasti 2000 euroon saakka.” Yle-uutiset, 
26.5.2015. Haettu 27.5.2015. 
29 Liite 1. 

http://yle.fi/uutiset/autoilijoille_ehdotetaan_porkkanaa_tarjoa_kimppakyyteja_ja_tienaa_verottomasti_2_000_euroon_saakka/8018717
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9 Johtopäätökset 

Yhteiskäyttöautot nähdään Euroopan komissiossa resurssitehokkaana ja ympäristöystävällisem-

pänä jakamistalouden tapana monipuolistaa joukkoliikennettä. Autojen yhteiskäyttö on komission 

liikenne palveluna -konseptin (Mobility as a Service, MaaS) keskeinen toimintaedellytys. 

 

Autojen yhteiskäyttö ja vertaisvuokraus ovat keskeisiä osia uuden hallituksen tavoitteiden to-

teuttamisessa. Tällaisia tavoitteita ovat mm. yhteiskunnalliset kokeilut, digitalisaatio, kiertotalous 

ja kestävä kehitys. 

 

Auton yhteiskäyttö on Euroopassa vielä virallisesti määrittelemätön termi ja se mielletään 

operaattorivälitteiseksi vuokraustoiminnaksi. Yhteiskäyttöauto on Suomessa myös virallisesti 

määrittelemätön termi ja se käsitetään osaksi autojen yhteiskäytön digitaalista palvelujärjes-

telmää. 

 

Yhteiskäyttöautoilu on Suomessa vielä marginaalinen ilmiö, mutta sitä koskevat kaikki samat lait 

kuin muutakin autoilua. Voimassa oleva lainsäädäntö ei tunne termiä yhteiskäyttöautoilu. Uusi 

liikennevakuutuslakiehdotus ei myöskään tunne tai huomioi autojen yhteiskäyttöä. Voimassa ole-

va liikennevakuutuslaki ei aseta rajoituksia autojen yhteiskäytölle. 

 

Suomessa toimii kuusi yhteiskäyttöauto-operaattoria. Näistä kaksi välittävät yksityisessä omis-

tuksessa olevia autoja. Muiden välitystoiminta on kaupallista liiketoimintaa. Operaattoreista vain 

yhden toiminta perustuu aidosti yksityisomisteisten autojen vertaisvuokraukseen (perustuu jaka-

mistalouteen). 

 

Autojen yhteiskäytön haasteet jakautuvat yksityisen tarjonnan, kaupallista liiketoimintaa harjoit-

tavien toimijoiden sekä viranomais- ja vakuutusliiketoiminnan kesken. Yksityisen henkilön este 

auton tarjoamiselle yhteiskäyttöön on korkea vakuutusmaksu, koska yksityisen ja vertaisvuokra-

uksen vakuutusriskit luetaan auton omistajan tappioksi. Liiketoiminnan harjoittajien haasteina 

ovat epämääräiset kaavoituskäytännöt ja pysäköintipaikkojen osoittamattomuus yhteiskäyttöau-

toja varten sekä liityntäpysäköinnin niukka tarjonta. Viranomais- ja vakuutusliiketoiminnan estei-

nä ovat tietojärjestelmien taipumattomuus vertaisvuokrauksen kaksoiskäyttöä varten. 

 

Yhteiskäyttöautot rekisteröidään ja vakuutetaan Suomessa vuokrauskäyttöön.  Vakuutushinnoit-

telussa yhteiskäyttöautojen vahinkoriskitodennäköisyyden pohjana on vuokraustoiminnan riskito-

dennäköisyys. Vertaisvuokratun yhteiskäyttöauton vakuutuksen vahinkoriskitodennäköisyys ei 

saatujen tietojen perusteella vastaa vuokrakäytön vahinkoriskitodennäköisyyttä, mutta koska 

massaa on vähän, hinnoittelun on oltava turvaavaa ja tämä vääristää yhteiskäyttöautomarkkinoi-

ta ja niiden kasvua.  

 

Vertaisvuokrattujen autojen vakuuttaminen vuokrauskäyttöön luo harhaisia kannustimia, sillä hy-

vän vakuutushistorian autonomistajilla on kaikkein eniten taloudellista haittaa liittää autonsa mu-

kaan yhteiskäyttöpalveluun. Lyhyen tai huonon vakuutushistorian autonomistajilla on vähiten ta-

loudellista haittaa.   

 

Auton yksityisomistajalle vakuutus vuokrauskäyttöön on kallista, mutta vakuutusteknisesti tur-

vaavaa hinnoittelua. Tarkoituksenmukaisemman vertaisvuokraukseen ja yhteiskäyttöön soveltu-

van vakuutusmallin puuttuminen on merkittävästi hidastanut autojen yhteiskäyttötoimintaa ja 

yksityisen tarjonnan kehitystä Suomessa.  Ruotsissa on käytössä yhteiskäyttöautoilua edistävä 

vertaisvuokrausvakuutus. Vertaisvuokraukseen räätälöity vakuutusmalli edistäisi vertaisvuokra-

uksen kokonaistoiminnan kasvua kestävään ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan mittakaavaan. Se 

mahdollistaisi erilaisia vertaisvuokrauksen toiminta- ja liiketoimintamalleja ja edistäisi vertais-

vuokrauksen leviämistä toimintamallina Suomessa. 

 

Autojen yhteiskäytön ja vertaisvuokrauksen edistäminen ei ole tällä hetkellä Suomessa kenen-

kään vastuulla. Vastuu putoaa Suomessa  vakuutusyhtiöiden, sosiaali- ja terveysministeriön, Lii-

kennevakuutuskeskuksen, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenteen turvallisuusviraston, valti-

onvarainministeriön ja verottajan väliseen kuiluun. 

 

Autojen yhteiskäytön ja vertaisvuokrauksen edistäminen vahvistaisi liikenteen palvelumarkki-

noiden kehitystä ja tukisi todennäköisesti kansantalouden rakenteellista uudistamista kerryttä-
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en pidemmällä aikavälillä valtion verotuottoja. Se lisäisi yrittäjyyttä, loisi työpaikkoja ja mahdol-

listaisi autokannan resurssien viisaamman hyödyntämisen. Lisäksi yhteiskäyttö mahdollisesti pa-

rantaisi Liikennevakuutuskeskuksen riskitutkimuksen mukaan liikenneturvallisuutta. 

 

Liikenteen automatisaatio ja robottiautot vähentävät auton omistamisen tarpeellisuutta ja vahvis-

tavat autojen yhteiskäyttöä tulevaisuudessa. Yhteiskunnan ja viranomaisen on valmistauduttava 

tähän toimintaympäristön muutoksen mukaisesti.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Laskelma yhteiskäyttöauton vuokraustoiminnan verovähennyskelpoisista kustannuksista. 

(Lähde: Henkilölähde) 

     Laskelma 
     

 
Täytä oranssilla pohjalla olevat tiedot. 

 

 

Harmaalla pohjalla olevia soluja ei tule muuttaa (sisältävät kaavo-
ja). 

      

      Laskelman laatija Esko Esimerkki 
   Päivämäärä 7.5.2015 

    

      Auton merkki Merkki 
    Auton tyyppi Tyyppi 
    Rekisteritunnus ABC-123 
    Käyttöönottovuosi 2008 
    

      Verotusvuosi 2014 
    

      
Verotusvuoden aikainen käyttö 

     
Auto vuokrauskäytössä (pvm-pvm) 1.1-31.12. 

    Autolla ajetut km per 1.1. 114 000 
    Autolla ajetut km per 31.12. 131 000 
    Autolla ajetut km  vuoden aikana yksityiskäytössä 12 700 
    Autolla ajetut km vuoden aikana vuokrauskäytössä 4 300 
    Autolla ajetut km vuoden aikana yhteensä 17 000 
    %-osuus kilometreistä vuokrauskäytössä 25,29 % 
    

      Auton arvo verotusvuoden alussa (€) 14 000,00 
    Auton arvo verotusvuoden lopussa (€) 13 000,00 
    

      PÄÄOMATULOT AUTON VUOKRAAMISESTA € 
    Pääomatulo auton vuokraamisesta 

    
1 200,00 

Erittely vuokrauksista ja saaduista vuokrista saatavilla pyynnöstä. 
    

      AUTON KUSTANNUKSET € 
    Kustannukset, jotka pysyvät samana riippumatta auton käytön määrästä tai käyttötarkoituksesta 

Ajoneuvovero 
 

167,17 
   Katsastusmaksu 

 
67,00 

   Autopaikkamaksu 
 

84,00 
   Liikennevakuutusmaksut (vuokraus ilman kuljettajaa) 

 
672,28 

   Liikennevakuutusmaksut (yksityiskäyttö) 

 
0,00 

   Autovakuutusmaksut (vuokraus ilman kuljettajaa) 
 

646,68 
   

Autovakuutusmaksut (yksityiskäyttö) 
 

0,00 
   

Auton ostamiseen otetun lainan korkokustannukset 
 

0,00 
   

Autotarvikkeet 
 

73,51 
   

yhteensä 
 

  1 710,64 
  

joista vähennyskelpoinen osuus 25,29 % 
  

432,69 
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Kustannukset, jotka kasvavat auton käyttömäärän kasvaessa 

    Auton pesut 
 

108,45 
   

Huollot ja korjaukset 
 

533,00 
   

Auton renkaat 
 

400,00 
   

Auton arvon aleneminen 1.1.-31.12. 
 

1 000,00 
   

yhteensä 
 

  2 041,45 
  

joista vähennyskelpoinen osuus 25,29 % 
  

516,37 
 

      

      Kustannukset, jotka aiheutuvat puhtaasti vuokrauskäytöstä 
    Liittämismaksu yhteiskäyttöpalveluun 

 
0,00 

   Yhteiskäyttöpalvelun kuukausimaksut 
 

120,00 
   Auton rekisteröintimaksut vuokrauskäyttöön 

 
0,00 

   
yhteensä 

 
  120,00 

  joista vähennyskelpoinen osuus 100,00 % 
  

120,00 
 

Vähennyskelpoiset kustannukset yhteensä 
   

  1 069,06 

      VEROTETTAVA PÄÄOMATULO AUTON VUOKRAUKSESTA € 
    Pääomatulo auton vuokraamisesta 

    
1 200,00 

Vähennyskelpoiset kustannukset yhteensä 
    

-1 069,06 

Verotettava pääomatulo yhteensä 
    

130,94 

      Alijäämähyvitys ansiotulojen verosta* 
    

0,00 

      
Kustannuksia on kirjattu verovähennyskelpoiseksi seuraavien periaatteiden mukaan: 

   1) Puhtaasti vuokrauskäytöstä aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti 
    2) %-osuus ajettujen kilometrien mukaan (km vuokrauskäytössä/km yhteensä) auton kaikista muista kustannuksista 

      Auton polttoaineita ei ole sisällytetty laskelmiin. Polttoaineet yksityiskäytön osalta ovat täysin omistajan yksityiskäytön  

kustannuksia. Polttoaineet vuokrauskäytön osalta eivät aiheuta omistajalle mitään kustannuksia. 
  

      

      "Jos pääomatulot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, voidaan 30 % jäljelle jäävästä  

   tappiosta vähentää ansiotulojen verosta niin sanottuna alijäämähyvityksenä." 

   
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Vuokratulot  

     

      
Helsingissä 7.5.2015 

     

      

      Esko Esimerkki 

     
 

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Vuokratulot

