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1 Johdanto

Ilmastonmuutoksen

hillitseminen edellyttää
fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden
käytön rajoittamista. Päästöjen rajoittamisesta
on pyritty sopimaan Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastosopimuksessa ja sen alaisessa Kioton pöytäkirjassa. EU-maiden vähennystavoite on Kioton pöytäkirjan mukaan 8 prosenttia
vuoden 1990 kasvihuonekaasujen tasosta. EUmaat ovat sopineet päästöjen rajoittamisesta
yhteisvoimin ja määrittäneet EU:n sisäisessä
taakanjaossa kullekin jäsenmaalle tulevan vähennystavoitteen. Suomen päästöt on sopimuksen mukaan rajoitettava vuoden 1990 tasolle vuosien 2008–2012 aikana.
On selvää, että päästöjen rajoittamisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun ja talouden rakenteisiin. Vaikutuksia voidaan kuitenkin lieventää edistämällä päästöjen
rajoittamisen kustannustehokkuutta. Eräs keino lisätä päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuutta on päästökauppa. EU:n laajuinen
päästökauppa on ollut käytössä vuoden 2005
alusta. Ensikokemukset järjestelmästä ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia. Päästöoikeuksien
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hinnat ovat kohonneet huomattavasti ennakoitua korkeammiksi ja etenkin sähkökuluttajien
energialasku on selvästi kallistunut.
Päästökaupan vaikutuksia Suomen talouteen on arvioitu monissa tutkimuksissa. Näissä arvioissa on korostunut taloudellisten ohjauskeinojen valinta sekä ilmastopolitiikan kustannustehokkuuden että esimerkiksi energiapolitiikan erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisen kannalta. Ilmastopolitiikkaan liittyy nimittäin monia ohjauskeinoja ja toimenpiteitä,
joiden vaikutus ei välttämättä ole samansuuntainen. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeisellä energiaverotuksella on lisäksi ollut kansallisia tavoitteita, jotka eivät välttämättä
ole liittyneet suoranaisesti ympäristöön. Päästökauppa ja muut uudet ohjauskeinot ovat tuoneet uusia haasteita ohjauskeinojen soveltamiselle ja yhteensovittamiselle. Tässä artikkelissa
luodaan katsaus päästökaupan vaikutuksista
tehtyihin arvioihin ja tuodaan esille niitä ongelmia, joita päästökaupan muihin ohjauskeinoihin kytkeytymiseen liittyy.
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2 Päästökaupan kansantaloudelliset vaikutukset
Päästökaupan keskeinen vaatimus on, että sen
piiriin kuuluvat toimipaikat tai yritykset joutuvat vuosittain luovuttamaan viranomaisille
päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.
Päästöoikeuksien kauppa yritysten välillä on
sallittua, mutta jos päästöoikeudet eivät riittäisi
kattamaan toteutuneita päästöjä, maksettavaksi
tulisi sakko, joka vuosien 2005–2007 aikana
olisi 40 € ja sen jälkeen 100 € hiilidioksiditonnilta. Tämän lisäksi yritys joutuisi vielä hankkimaan puuttuvat päästöoikeudet. Päästökauppadirektiivin mukaan valtaosa päästöoikeuksista luovutetaan ns. alkujaossa yrityksille ilmaiseksi, minkä jälkeen yritykset voivat käydä oikeuksista kauppaa.
Päästökauppa kattaa massan ja paperin tuotannon, öljynjalostuksen ja pääosan raudan ja
teräksen tuotannosta sekä rakennusmateriaalien ja sementin tuotannosta. Sähkön ja lämmön tuotannon osalta kaupan piiriin kuuluvat
polttoaineteholtaan yli 20 MW:n tehoiset laitokset. Suomessa kauppa kattaisi hiilidioksidipäästöistä noin kaksi kolmasosaa.
Päästökaupan vaikutus yritysten toimintaan
syntyy päästöoikeuden hankkimisesta ja hallussapidosta aiheutuvista kustannuksista. Päästökauppa vaikuttaa tuotannon rajakustannuksiin
täydellä päästöoikeuden hinnalla, tuotannon
ominaispäästöistä riippuen. Tähän päästökaupan ohjaava vaikutus perustuukin: fossiilisten
polttoaineiden suhteellisen kustannuksen nousu kannustaa vähentämään niiden käyttöä ja
mahdollisuuksien mukaan korvaamaan niitä
muilla tuotannontekijöillä. Rajakustannusten
nousu vaikuttaa myös tuotannon tasoon ja kannattavuuteen heikentämällä hintakilpailukykyä. Vaikutus riippuu siitä, missä määrin vien-

tihinnoilla on vaikutusta kysyntään, ja toisaalta siitä, kuinka suoraviivaisesti kustannusten
muutokset siirtyvät tuotteiden hintaan. Monet
päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset toimivat maailmanmarkkinahintojen ottajina, jolloin
kustannusten siirtäminen hintaan ei ole mahdollista. Tällöin päästökauppa heikentää niiden kannattavuutta ja on mahdollista, että jotkin yritykset Euroopassa voivat tästä syystä joutua lopettamaan toimintansa. Päästökauppajärjestelmän vastikkeetta toteutettava alkujako
voidaan nähdä yrityksenä lieventää kannattavuuden heikkenemisestä aiheutuvia vaikutuksia siten, että polttoaineiden hinnan noususta
aiheutuvat kannustimet päästöjen vähentämiseen kuitenkin vaikuttavat yritysten polttoainevalintoihin.
Päästökiintiöiden alkujako määrittelee epäsuorasti päästöjen vähentämistarpeen myös
kaupan ulkopuolelle jäävillä toimialoilla. Tämä
päästöjen ”isojako” vaikuttaa päästökaupasta
tehtyjen tutkimusten mukaan ratkaisevasti
päästökaupan edullisuuteen. Isojako on kustannustehokas, kun se tasaa kauppaa käyvien
ja muiden toimialojen päästöjen rajoittamisen
rajakustannukset. Tutkimusten mukaan sellainen päästöoikeuksien jako, joka johtaisi suuriin eroihin päästöjen rajoittamisen rajakustannuksissa kotimaisten toimialojen välillä, voisi
lisätä ilmastopolitiikan kokonaiskustannuksia
päästökaupasta huolimatta (Honkatukia,
Kemppi, Joutsenvirta ja Perrels 2003). Päästökauppa ei välttämättä riitä kustannuseroja tasaamaan, koska se ei koske kaikkia toimialoja.
Tämä nostaa esille vaikeasti ratkaistavia kysymyksiä siitä, kuinka kaupan ulkopuolisten sektorien ohjaus olisi toteutettava ja kuinka voitaisiin taata päästökauppaa käyvien ja muiden
toimialojen tasapuolinen kohtelu.
Päästökaupan vaikutuksia on arvioinut
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koko kansantalouden kannalta Honkatukia
(2004). Tutkimuksen mukaan päästöjen rajoittamisen kustannukset koko kansantaloudelle
riippuvat ennen kaikkea päästöoikeuden hinnasta, eivät suuresti siitä, millä alkujaolla päästöoikeuksien jako päästökauppasektorin sisällä toteutettaisiin. Ne teollisuudenalat, joiden
kustannusrakennetta päästökauppa muuttaisi
eniten, kärsisivät kuitenkin hintakilpailukykynsä heikkenemisestä. Eniten tämä vaikutus kohdistuisi metallien valmistukseen ja energiantuotantoon.

3 Päästökaupan ja energiaverojen
yhteensovittaminen
Päästökauppa muuttaa ilmastopolitiikkaa varsin perusteellisesti. Se lisää mahdollisuuksia
kustannustehokkaaseen päästöjen rajoittamiseen, mutta rajoittaa toisaalta muun kotimaisen energiapolitiikan mahdollisuuksia. Päästökauppadirektiivi ei sinänsä rajoita muiden ohjauskeinojen käyttöä, mutta kun päästökauppa lisää ilmastopoliittisen ohjauksen kustannustehokkuutta, aiheutuu esimerkiksi energiaverotuksesta kustannustehokkuutta heikentävää, osittain kaksinkertaista ohjausta. Jos päästökauppa korvaisi nykyisen energiaverotuksen
päästökauppasektorilla, poistuisivat ilmastotavoitteen kanssa ristiriidassa olevat verotuksen
poikkeukset. Toisaalta ilmaisjakoon perustuva
päästökauppa lisää verojärjestelmäkustannuksia vähentämällä verojen takaisinkierrätyksen
mahdollisuutta ja luomalla tarpeen kompensoida vähenevää energiaverokertymää muiden verojen avulla.
Oman osansa energiaverotuksen ja päästökaupan yhdistämisen vaikeudesta tuottavat
energiaverotuksen muut kuin ilmastopoliittiset
tavoitteet. Energiaverotuksellahan on ollut il80

mastopoliittisten tavoitteiden lisäksi monia
muitakin, esimerkiksi kotimaisen energiahuollon monipuolisuuden turvaamaan pyrkiviä, tavoitteita. Käytännössä energiaverotuksessa on
sovellettu poikkeuksia, jotka ovat heijastaneet
verotukselle asetettuja muita kuin ympäristöpoliittisia tavoitteita. Yksittäisten ohjauskeinojen osalta voidaan teoreettisesti näyttää, että
poikkeukset yleensä lisäävät tehokkuustappioita koko talouden tasolla, mutta vähentävät yksittäisen toimialan kohtaamia sopeutumiskustannuksia. Vastapainoksi poikkeukset saattavat
edistää energiaverotuksen muiden tavoitteiden
toteutumista. Niinpä ohjauskeinojen yhteensovittamisessa on pitkälti kyse kompromisseista
osittain ristiriitaisien päämäärien välillä.
Honkatukia, Forsström ja Tamminen (2003)
arvioivat niitä ohjausvaikutuksia, joita energiaveroilla olisi päästökaupan yhteydessä. Tutkimuksessa oletetaan, että veroista joko luovuttaisiin tai ne jätettäisiin päästökauppasektorilla voimaan. Luopumisen yhteydessä verokertymän muutos kompensoitaisiin joko sähköveron tai tuloverojen korotuksen kautta. Näistä
jälkimmäinen vaihtoehto olisi koko kansantalouden kannalta selkeästi huonoin. Kahdella
muulla vaihtoehdolla sen sijaan on enemmän
vaikutusta energiajärjestelmään kuin koko kansantalouteen. Päästökauppa nostaisi yhteistuotannon ja uusiutuvien energianlähteiden osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa.
Koska päästökauppa vaikuttaa kaikkien piirissään olevien toimialojen kustannuksiin, on
selvää, että sen vaikutukset kertautuvat, kun
näiden toimialojen tuotteita käytetään välituotteina. Merkittävin tämä vaikutus on sähkön
hinnassa. On selvää, että päästökauppa nostaa
fossiilisin polttoainein tuotetun sähkön tuotantokustannuksia. Tämä heijastuu sähkön markkinahinnan nousuna. Taulukkoon 1 on koottu
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Taulukko 1. Päästöoikeuden hinnan aiheuttama sähkön välittömien tuotantokustannusten nousu eri tuotantomuodoilla (euro/MWh).

4 Päästökaupan ja muiden joustomekanismien yhteensovittaminen

Tuotantomuoto

Kioton ilmastosopimus ja Euroopan päästökaupan yhteyteen kaavailtu ns. linkkidirektiivi
mahdollistavat sen, että osa päästöjen rajoittamisesta voidaan toteuttaa muualla kuin kotimaassa, kuten päästökaupan avulla EU-maiden
välillä, muiden ilmastosopimukseen liittyneiden maiden välillä, yhteistoteutuksena uusissa
jäsenmaissa tai kehitysmaissa puhtaan kehityksen mekanismeilla.
Joustomekanismit eivät vielä ole laajamittaisessa käytössä, mutta niihin on varauduttava jo
nyt, koska Kioton sitoumuskautta koskevan
päästökaupan valmistelun yhteydessä vuonna
2006 on otettava kantaa myös siihen, miten
suuri osa päästöjen vähennyksistä tullaan hoitamaan joustomekanismien avulla. Keskeiset
kysymykset tässä valmistelussa koskevat joustomekanismeille varattua roolia ja valtion osallistumista joustomekanismien käyttöön.
Valtio joutuu osallistumaan joustomekanismien käyttöön vähintäänkin rekisteriviranomaisena ja päästötaseesta vastuullisena. Joustomekanismit edellyttävät valtion osallistumista
myös hankkeiden vaatimien valtiosopimusten
kautta, joissa määritellään joustomekanismien
käytön vaatimien rekisterien ylläpitäminen ja
erilaiset tarkistus- ja hyväksymiskäytännöt. Lisäksi valtio on vähennysten toteutumisriskin
takaaja – myyjämaan täytyy vastata päästökiintiön toteutumisesta silloin, kun maasta myydään päästöjä. Joustomekanismeihin on kuitenkin monessa yhteydessä nähty liittyvän muitakin mahdollisuuksia valtion osallistumiselle.
Valtiolla on periaatteessa useita keinoja vaikuttaa päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuuteen osallistumalla suoraan valtioiden väliseen päästökauppaan, hankkimalla päästövähe-

Kivihiililauhde
Turvelauhde
Öljylauhde
Maakaasulauhde
Kivihiilivastapaine
Turvevastapaine
Maakaasuyht.tuot.

Päästöoikeuden hinta
euroa/tCO2
Hyötysuhde %

10

20

38
38
40
51
90
88
92

8,8
10
6,9
3,9
3,7
4,2
2,2

18
20
14
7,9
7,4
8,5
4,4

sähkön tuotantokustannusten muutos eräillä
tuotantotekniikoilla (Honkatukia, Forsström ja
Tamminen 2003).
Taulukon perusteella kalleimpien tuotantomuotojen kustannukset nousevat varsin selvästi, ja tämä heijastuu kohonneena sähkön
hintana koko pohjoismaisella sähkömarkkinaalueella. Sen sijaan vesi- ja ydinvoimaan ja
uusiutuvia energianlähteitä käyttävien tuotantomuotojen kustannuksiin päästökauppa ei
vaikuta. Niinpä voidaan sanoa, että päästökauppa synnyttää näille tuotantomuodoille ylimääräisiä voittoja. Voitot kasvavat myös osalla
fossiilisia polttoaineita käyttävästä tuotannosta. Voitot on koettu ongelmallisiksi, saavathan
sähköntuottajat päästökaupan yhteydessä merkittävän summan vastikkeetta jaettavien päästöoikeuksien muodossa. Niinpä voittojen verottamistakin on ehdotettu. Voittojen verottamisella ei kuitenkaan voida vaikuttaa sähkön
hinnanmuodostukseen sinänsä. Niinpä voittojen verottamisella, sikäli kuin vero voidaan toteuttaa tavalla, joka ei entisestään nosta hintoja,
voidaan lähinnä vaikuttaa tulonjakoon (Honkatukia 2004).
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nemiä tai edistämällä yritysten joustomekanismien käyttöä. Taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta joustomekanismien käyttö on perusteltua, jos se edistää ilmastopoliittisten tavoitteiden kustannustehokasta toteuttamista.
Eräitä konkreettisia vaihtoehtoja valtion
suoralle osallistumiselle joustomekanismien
käyttöön on arvioitu ilmastostrategian taustaraportissa (Honkatukia, Kemppi ja Kerkelä
2005). Tutkimuksessa on arvioitu ilmastopolitiikan kustannuksia sekä Kioton sopimuskaudella että pitemmällä tähtäimellä. Arvioilla pyritään hahmottamaan erilaisten politiikkavaihtoehtojen merkitystä päästöjen rajoittamisen
kustannuksille. Erityistä huomiota ovat saaneet
EU:n päästökaupan vaatimukset Kioton periodia koskevasta päästöoikeuksien alkujaosta ja
päästökaupan ja muiden joustomekanismien
linkittämisestä sekä valtion rooli joustomekanismien käytössä.
Kioton sitoumuskaudella ilmastopolitiikan
tavoitteena on rajoittaa Suomen kasvihuonekaasujen päästöt vuoden 1990 tasolle. Polton
ja prosessien hiilidioksidipäästöjen vuonna
2010 on arvioitu nousevan 67 miljoonaan tonniin. Niiden tavoitetaso on noin 55 miljoonaa
tonnia. Tästä polton ja prosessien päästöjen
vähennyksillä hoidetaan valtaosa, mutta muiden toimien avullakin saavutetaan noin kahden
miljoonan tonnin vähennykset. Vuoteen 2025
mennessä polton ja prosessien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan kasvavan noin 71 miljoonaan tonniin. Niiden leikkaustarpeesta ei ole
sovittu kansainvälisesti. Laskelmissa oletetaan
yksinkertaisesti, että pitkällä aikavälillä päästöt
joko pidetään Kioton sopimuksen mukaisella,
vuoden 1990 tasolla tai että niitä leikataan siitä 10–30 prosenttia. Kireimmillään vähennys
olisi tällöin noin 47 prosenttia vuoden 2025
perusuraan nähden.
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Valtion osallistumisella joustomekanismien
käyttöön voidaan käytännössä vaikuttaa siihen,
että ei-kauppasektorille kohdistuvat rajoitukset pidetään kustannuksiltaan kohtuullisella
tasolla kohdistamatta kuitenkaan koko vähennystaakkaa päästökauppasektorille. On nimittäin arvioitu, että päästöjen rajoituskustannukset ei-kauppasektorilla tulisivat nousemaan hyvin korkeiksi, mikäli niitä yritettäisiin rajoittaa
taloudellisen ohjauksen avulla. Laskelmissa tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa valtion osallistumiselle vuonna 2010. Näistä ensimmäisessä
valtio omaksuisi passiivisen asenteen ja tyytyisi EU:n päästökaupan kautta saavutettavaan
kustannustehokkuuteen. Toisessa vaihtoehdossa valtio osallistuisi päästövähenemien hankkimiseen, mutta isojako perustuisi yhtäläiseen
vähennykseen kauppa- ja ei-kauppasektorilla.
Valtion hankkimat päästöoikeudet – noin 3,7
miljoonaa tonnia – kohdennettaisiin ei-kauppasektorille. Kolmannessa vaihtoehdossa valtio
hankkisi puolet arvioidusta vähennystarpeesta
– noin 5 miljoonaa tonnia – joustomekanismein
ja kohdentaisi hankitut oikeudet ei-kauppasektorille. Tässä vaihtoehdossa alkujaossa myönnettäisiin eniten päästöoikeuksia päästökauppasektorille. Laskelmien perusteella päästöjen
rajoittaminen alentaisi kansantuotetta noin
0,5–0,9 prosenttia päästöoikeuden hinnasta
riippuen. Valtion aktiivinen osallistuminen
joustomekanismien käyttöön alentaisi kustannuksia lievästi, jolloin ne jäisivät 0,4–0,9 prosenttiin kansantuotteesta.
Pitkällä aikavälillä päästöjen rajoitustavoite on selvästi korkeampi kuin Kioton kaudella. Laskelmissa oletetaan, että valtio hankkisi
puolet vähennystarpeesta hankemekanismien
ja valtioiden välisen päästökaupan avulla. Jos
tavoitteeksi asetettaisiin vähentää päästöjä 10
prosenttia alle Kioton tavoitetason – vuoden
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Kuva 1. Päästöjen rajoittamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset vuonna 2025.

1990 tason – vuonna 2025, valtio ostaisi vähenemiä noin 12 miljoonan tonnin edestä; 20
prosenttia alle vuoden 1990 tason vaatisi lähes
15 miljoonan tonnin hankkimista; 30 prosenttia alle vuoden 1990 tason vaatisi lähes 19 miljoonan tonnin hankkimista. Kaikissa tapauksissa vastaavan suuruinen vähennys jäisi vielä
päästökauppasektorin toteutettavaksi joko kotimaisin toimin tai päästökaupan avulla. Valtion omaksuessa passiivisen roolin jäisi lähes
koko vähennystaakka päästökauppasektorin
toteutettavaksi.
Valtion hankkimat päästöoikeudet rahoitetaan laskelmissa ei-kauppasektorin sähköveroa
korottamalla. Kalliimmilla päästöoikeuksilla
korotustarve olisi tämän oletuksen mukaan jo
huomattavan suuri, 80–90 prosenttia nykyisestä. Joustomekanismien käytön rahoitustavalla
on merkitystä laskelmien tulosten kannalta –
esimerkiksi työn verotuksen korottaminen li-

säisi kansantaloudellisia kustannuksia sähköveron korotukseen verrattuna, jossa on se etu,
että se epäsuorasti laskee sähköntuotannon
päästöjä, vaikkei paras mahdollinen ilmastopoliittinen ohjauskeino olekaan.
Laskelmien perusteella Kioton pöytäkirjan
tavoitetason saavuttaminen vuonna 2025 voitaisiin toteuttaa suhteellisen pienin kansantaloudellisin kustannuksin. Tämä johtuu muun
muassa siitä, että energian osuus kansantaloudessa jää tulevaisuudessa selvästi nykyistä pienemmäksi. Kioton sopimuksen mukaisen tavoitetason saavuttaminen aiheuttaisi 0,5–0,7
prosentin laskun kansantuotteeseen. Voimakkaammat vähennystoimet nostaisivat kuitenkin
kansantaloudellisia kustannuksia selvästi, ellei
valtio osallistuisi hankemekanismien avulla
päästöjen rajoittamiseen. Laskelmien mukaan
päästöjen rajoittaminen 30 prosenttia vuoden
1990 tason alapuolelle laskisi kansantuotetta
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1,5 prosenttia perusuraan verrattuna siinä tapauksessa, että päästöoikeudet maksaisivat 20
euroa hiilidioksiditonnilta. Kansantuotteen lasku jäisi 0,9 prosenttiin, mikäli valtio hankkisi
puolet päästökauppasektorin osalle tulevasta
vähennyksestä joustomekanismien avulla. Toimialatasolla valtion osallistuminen joustomekanismeihin hyödyttäisi päästökauppasektorin
teollisuutta kokonaisuudessaan, mutta etenkin
kemian ja metalliteollisuutta. Energiantuotanto sen sijaan kärsisi, kun sähköveron korotus
pienentäisi energian kysyntää. Ei-kauppasektorilla palvelutoimialat hyötyisivät talouden korkeammasta aktiviteettitasosta, ja myös muu
teollisuus hyötyisi. Työllisyyttä joustomekanismit auttavat jossain määrin ylläpitämään, ja
työllisyyden lasku jäisi varsinkin korkeammilla rajoitustasoilla pienemmäksi, jos valtio osallistuu joustomekanismeihin. Suurimmillaan
työllisyyden lasku ilman valtion osallistumista
voisi olla hieman yli 0,2 prosenttia joka perusuraan verrattuna tarkoittaa vajaata 6000 työllistä. Valtion osallistumisen vaikutus työllisyyteen olisi laskelmien mukaan saman verran.
5 Johtopäätökset
EU:n päästökauppa on tuonut uuden ohjauskeinon ilmastopolitiikan käyttöön. Samalla se
on kuitenkin tehnyt jo entuudestaan käytössä
olleiden ohjauskeinojen ja muunkin taloudellisen ohjauksen yhteensovittamisesta yhden ilmastopolitiikan keskeisistä haasteista. Kun
päästökauppa sinänsä on kustannustehokkuutta edistävä tapa päästöjen rajoittamiseen, on
kyseenalaista, olisiko päästökauppasektorilla
tarpeen soveltaa energiaveroja lainkaan. Ilmastopolitiikan kustannustehokkuuden kannalta
verotus ei ole tarpeen eikä kustannustehokkuuden kannalta välttämättä suotavaakaan, mutta
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toisaalta energiaverotuksella on ollut muitakin
kuin ilmastopoliittisia tavoitteita. Niinpä on
selvää, että jos veroja sovelletaan, ne ohjaavat
energiantuotannon rakennetta eri suuntaan
kuin pelkkä päästökauppa tekisi. Päästökauppa sinänsä nostaisi yhteistuotannon ja uusiutuvien energianlähteiden osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa. Kuitenkin esimerkiksi puun
käyttö tulisi suhteellisesti kannattavammaksi,
mikäli päästökauppatoimialoilla sovellettaisiin
polttoaineveroja. Tällöin kuitenkin päästöjen
rajoittamisen kustannukset kasvaisivat. Jos taas
energiaverot poistettaisiin päästökauppasektorilta, menetettäisiin verotuloja, joiden kompensointitavalla voi olla verojärjestelmän kautta
kielteisiä vaikutuksia.
EU:n päästökauppajärjestelmän suurimmat
ongelmat ovat järjestelmän epätäydellinen kattavuus ja päästöoikeuksien alkujakotapa. Kansallisiin jakosuunnitelmiin perustuva alkujako
on varsin työläs ja epätäydellinen tapa aloittaa
kunkin päästökauppakauden päästökauppa.
Menettelyllä pyritään varmistamaan yritysten
tasaveroinen kohtelu, mutta koska se pohjautuu EU:n taakanjakosopimukseen, jossa päästöjen rajoittamistaakan kustannukset jakautuvat epätasaisesti, on kansallisten jakosuunnitelmien avulla vaikeaa sovittaa yhteen kotimaista
ja yhteisötason yhdenmukaisuutta. Kansallisella tasolla suurin ongelma on siinä, että jakosuunnitelma määrittelee päästöjen rajoittamisen kotimaisen taakanjaon päästökauppasektorin ja talouden muiden sektorien välillä. Jos
tämä kotimainen taakanjako – isojako – epäonnistuu, kustannuserot sektorien välillä voivat muodostua suuriksi, mikä lisää ilmastopolitiikan kustannuksia hyvinkin selvästi.
Päästökauppa nostaa sähkön hintaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähköntuottajien hinnoitellessa päästökaupasta aiheutuvan
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lisäkustannuksen pyytämiinsä hintoihin. Kun
sähkön hinta määräytyy kalliimpien tuotantomuotojen rajakustannuksista, syntyy hinnan
noususta voittoa niille tuottajille, joiden kustannuksia päästökauppa nostaa vähemmän tai
ei nosta niitä lainkaan. Tätä on pidetty ongelmana, saavathan tuottajat osan päästöoikeuksista vastikkeetta. Eräänä ratkaisuna on ehdotettu voittojen verottamista. Voittojen verottaminen on kuitenkin vaikeaa toteuttaa siten, että
se kohdentuisi oikein eikä johtaisi sähkön hinnan lisänousuun.
Ilmastopolitiikan uusimpana haasteena on
päästökaupan ja muiden joustomekanismien
yhteensovittaminen. Keskeisiä kysymyksiä tässä yhteydessä on valtion rooli. Hankemekanismit poikkeavat päästökaupasta sikäli, että niissä on lähtökohtaisesti suurempi tarve jonkinasteiselle valtion osallistumiselle. Valtio joutuu
rekisteriviranomaisena ja tasevastuullisena
osallistumaan joustomekanismien käyttöön jossakin laajuudessa joka tapauksessa. Valtiolla on
myös periaatteessa useita keinoja vaikuttaa
päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuuteen osallistumalla suoraan valtioiden väliseen
päästökauppaan, hankkimalla päästövähenemiä tai edistämällä yritysten tekemää joustomekanismien käyttöä. Joustomekanismeille on toisaalta haluttu nähdä rooli myös muiden kuin
ilmastopoliittisten tavoitteiden edistämisessä.
On kuitenkin selvää, että tämä tapahtuisi joustomekanismien ilmastopolitiikkaan tuoman tehokkuusedun kustannuksella.
Valtion osallistumisen vaikutukset riippuvat monista tekijöistä. Päästökaupan kautta tuleva ohjausvaikutus ei riipu siitä, osallistuuko
valtio joustomekanismeihin vai ei. Sen sijaan
valtion osallistuminen kyllä vaikuttaa siihen,
missä määrin päästöoikeuksia joudutaan hankkimaan. Valtion osallistumisella voidaan siten

lieventää päästöoikeuksien hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka muutoin tulisivat
päästökaupan piirissä olevien yritysten kannettaviksi.
Se, tuleeko valtion osallistuminen halvemmaksi kansantaloudelle kuin yritysten tekemä
päästökauppa, riippuu suuressa määrin siitä,
pystyykö valtio rahoittamaan joustomekanismeihin osallistumisen pienemmin haittavaikutuksin kuin päästöoikeuksien hankinnasta yrityksille aiheutuisi. Toisessa vaakakupissa ovat
kannattavuuden heikkenemisestä mahdollisesti
aiheutuva toiminnan lakkaaminen joillakin
päästökaupan piirissä olevilla toimialoilla, mitä
valtion osallistumisella voidaan ehkäistä samaan tapaan kuin pyritään tekemään päästöoikeuksien vastikkeettomalla alkujaollakin.
Tässä, kuten monessa muussakin päästökaupan toteuttamista käsitelleessä kirjoituksessa on keskitytty päästökaupan ongelmiin ja niiden ratkaisuvaihtoehtoihin. On ehkä syytä lopuksi korostaa, että päästökauppa epätäydellisyydestään huolimatta näyttää lisäävän ilmastopolitiikan kustannustehokkuutta pelkin kotimaisin toimin toteutettavaan päästöjen rajoittamiseen verrattuna. "
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