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Ympäristöverot 2018, toimialoittain
Valtaosa vuoden 2018 ympäristöveroista oli energiaveroja
- kotitaloudet maksoivat näistä kolmasosan
Ympäristöverokertymä kasvoi vuonna 2018 noin 2 prosenttia 6,8 miljardiin euroon.
Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan noin 7 prosentissa. Teollisuuden
maksamat ympäristöverot kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta. Kotitalouksien maksamat
verot pysyivät viime vuoden tasolla. Kotitaloudet olivat kuitenkin edelleen suurin ympäristöverojen
maksaja ja maksoivat 47 prosenttia koko kertymästä.
Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä
2009-2018

Noin 4,5 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.
Liikenneverojen kertymä oli 2,2 miljardia euroa eli lähes kolmasosa ympäristöveroista.
Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan 6,9 prosentissa, joka on hieman
EU-maiden 6 prosentin keskiarvoa korkeampi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ympäristöverojen
osuus kaikista veroista on vaihdellut 6,2 ja 7,2 prosentin välillä. Korkeimmillaan osuus on ollut vuonna
2011 johtuen erityisesti energian ja sähkön verotuksen kiristymisestä.
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Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2018, miljoonaa euroa
Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Toimiala (TOL2008)
Maa-, metsä- ja kalatalous

105,7

55,5

0,3

.

161,5

Kaivostoiminta ja louhinta

44,3

4,4

0,1

.

48,8

Teollisuus

816,4

43,3

26,6

.

886,3

Energiahuolto

484,9

15,2

0,0

.

500,1

Vesi- ja jätehuolto

34,0

7,9

7,0

.

48,9

125,0

69,9

0,0

.

194,9

90,7

61,7

2,4

.

154,8

Kuljetus ja varastointi

756,0

127,6

0,7

.

884,3

Muut palvelut ja hallinto

562,5

147,5

0,3

.

710,3

Kotitaloudet

1 519,5

1 679,6

0,4

27,0

3 226,5

YHTEENSÄ

4 539,0

2 212,6

37,8

27,0

6 816,4

Rakentaminen
Kauppa

Energiaverojen kertymä kasvoi 2 prosenttia vuonna 2018. Vuoden alussa voimaan tulleet korotukset
voimalaitos- ja lämmityspolttoaineisiin eivät merkittävästi kasvattaneet kertymää. Raskaammin verotettujen
kivihiilen ja polttoöljyjen käyttö vähentyi ja niitä korvattiin kevyemmin verotetuilla maakaasulla ja
turpeella.
Kotitalouksien maksama osuus energiaveroista laski hieman edellisvuodesta, mutta muodosti edelleen
kolmanneksen koko energiaverokertymästä. Teollisuuden maksamat energiaverot kasvoivat noin 14
prosenttia vastaten melkein viidesosaa koko kertymästä. Muut merkittävimmät energiaverojen maksajat
olivat energiahuollon ja liikenteen toimialat.
Liikenneverot pysyivät vuoden 2017 tasolla verokertymän noustessa noin yhden prosentin. Henkilöautojen
ensirekisteröintien kasvu lisäsi maksettuja autoveroja, joiden kertymä kasvoi noin kaksi prosenttia huolimatta
portaittaisesta veronalennuksesta autoveroon. Valtaosan, 76 prosenttia, liikenneveroista maksoivat
kotitaloudet.
Lisäksi vuonna 2018 kerättiin 38 miljoonaa euroa päästöveroja. Päästöverot koostuvat jäteverosta,
juomapakkausverosta, öljyjätemaksusta sekä öljynsuojamaksusta. Päästöverokertymä on pienentynyt noin
puoleen vuodesta 2009. Kertymää on vähentänyt etenkin jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentyminen.
Nykyään päästöveroista suurin osa onkin juomapakkausveroja.
Resurssiveroina kotitalouksilta kerättiin vuonna 2018 metsästys- ja kalastusmaksuja 27 miljoonaa euroa,
joka oli 5 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kertymää kasvatti etenkin korotus
riistanhoitomaksuissa.
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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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