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Päästökauppa ilmasto-
ja energiapolitiikan
ohjauskeinona1

Pertti Salminen
Asiantuntija

Elinkeinoelämän keskusliitto

Juha Honkatukian esittämiin näkemyksiin
päästökaupan toimivuudesta, ongelmista, eduis-
ta ja haitoista sekä ongelmien ratkaisuvaihto-
ehdoista on helppo yhtyä. Ilmastonmuutoksen
kannalta keskeiseen kysymykseen, ohjaako
päästökauppa tehokkaasti todellisiin päästövä-
hennyksiin vai onko se vain kustannustehoton-
ta rahan siirtelyä eri EU-maiden välillä, Hon-
katukia ei esityksessään pyrikään vastaamaan.
Tarkastelunäkökulma on lähes puhtaasti talou-
dellinen, mikä lienee paikallaan tässä yhtey-
dessä.

Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä ta-
voite, mutta se ei saisi ylipäänsä hämärtää ener-
giapolitiikan perustavoitetta turvata energian-
saanti kilpailukykyiseen hintaan ja siten edis-
tää kansantalouden kasvua, työllisyyttä ja hy-
vinvointia.

Kommenttipuheenvuorossa pyrin ottamaan
esiin ja korostamaan eräitä nimenomaan elinkei-
noelämän näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ja
kantoja päästökauppaan ja sen kehittämiseen.

Kun päästökauppaa tarkastellaan vain talouden
näkökulmasta, on selvää ilman sen laajempia
analyysejakin, että se on EU:n talouskasvun itse
aiheutettu sisäinen vaimennin, hidastin. Ana-
lyysien mukaan se hidastaa pidemmällä aikavä-
lillä talouskasvua myös päästöoikeuksia nyt
myyvissä EU:n uusissa jäsenmaissa, ja niissä
jopa enemmän kuin vauraammissa EU-maissa.

Esityksensä lopuksi Honkatukia korostaa,
että ”päästökauppa epätäydellisyydestään huo-
limatta näyttää lisäävän ilmastopolitiikan kus-
tannustehokkuutta pelkin kotimaisin toimin
toteutettavaan päästöjen rajoittamiseen verrat-
tuna”.

Väite pitää varmasti paikkansa. Jos Suomen
pitäisi vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästö-
jään reaalisesti runsaalla 10 miljoonalla tonnil-
la eli 20 prosentilla muutamassa vuodessa, oli-
si se kuolinisku monelle energiavaltaiselle yri-
tykselle, puhumattakaan uusista investoinneis-
ta Suomeen. Kotitalouksille vähennyspakko
konkretisoituisi huimina bensiinin, sähkön ja
lämmön veroina sekä suoranaisina käyttöra-
joituksina. Myös työttömyys koskettaisi yhä
useampaa kotitaloutta.

1 KTY:n seminaarissa 17.11.2005 pidetty kommenttipu-
heenvuoro.



92

E S I T E L M I Ä KAK 1 /  2006

Ilmastositoumusten taloudelliset vaikutukset
ovat huomattavat, mikä valtaosin ilmenee pääs-
töoikeuksien ja Kioton mekanismeilla saatavien
päästövähenemien ostoista aiheutuvina kustan-
nuksina. Suorat kustannusvaikutukset päästö-
oikeuksien hankinnasta nousevat nykyisillä
päästöoikeuksien hinnoilla yli 250 miljoonaan
euroon vuodessa, josta päästökauppayritysten
osuus on noin 200 miljoonaa euroa. Tätä vie-
läkin merkittävämmäksi tekijäksi on osoittau-
tunut sähkön hinnan nousu päästökaupan vai-
kutuksesta. Sähköenergian hinta on noussut
huomattavasti vuoden kuluessa, ja se on nos-
tanut kaikkien kuluttajien sähkön hintaa. Teol-
lisuudessa sähkön kokonaishinnan nousu on
pahimmillaan kymmeniä prosentteja, ja koti-
talouksienkin hinta on noussut yli 10 prosen-
tilla.

Päästöjen vähennysvelvoite ja

sen jako eri toimijoille

Valtioneuvosto antoi kansallisen energia- ja il-
mastostrategian selontekonsa eduskunnalle
24.11.2005. Siinä esitetään, miten hallitus ai-
koo toimeenpanna Suomea koskevat velvoit-
teet kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi Kioton
sitoumuskaudella 2008–2012. Eduskunta käsit-
telee strategian kevätistuntokaudella 2006. Pel-
kistetysti strategia vastaa kysymykseen, kuka
maksaa Suomen ilmastositoumuksesta aiheutu-
neet kustannukset.

Strategian perustaksi tehdyt skenaariot ovat
realistisia. Vuotuisen talouskasvun arvioidaan
olevan keskimäärin 2,7 % vuoteen 2010 saak-
ka. Sen jälkeen kasvu hidastuu jonkin verran.
Sähkön käyttö kasvaa keskimäärin noin 1,2 %
ja koko energian käyttö noin 1,0 % vuodessa
seuraavan 20 vuoden ajan (kuva 1).

Kuva 1. Sähkön kulutus 1930–2004 ja strategian arvio tulevasta kehityksestä.

Lähde: Energia- ja ilmastoskenaario, KTM, 24.11.2005.
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Suomi näyttää ylittävän ilmastotavoitteensa
Kioto-kaudella keskimäärin runsaalla 11 mil-
joonalla tonnilla vuosittain eli hiilidioksidipääs-
töt ylittävät tavoitetason noin 20 prosentilla
(Kuva 2). Tässä on jo otettu huomioon useita
tulevia toimia. Mm. ilman ydinvoimaa ja Tu-
run seudun maakaasuputkea vähennystarve
nousisi noin 20 miljoonaan tonniin.

Strategian mukaan valtio kattaa Kioton
mekanismeilla noin 25 prosenttia Suomen vä-
hennystavoitteesta. Päästökaupassa mukana
olevat yritykset (56 % päästöistä) vastaavat lo-
pusta 75 prosentista. Elinkeinoelämän esityk-
sen mukaan päästökauppayritysten vähennys-
velvoitteeksi olisi pitänyt asettaa niiden pääs-
töosuutta vastaavaa määrä eli noin 6 miljoonaa
tonnia. Tällöin päästöjen vähennysrasitus olisi

jakaantunut kansantaloudessa kustannustehok-
kaammin ja tasapuolisemmin.

Uudet Tilastokeskuksen Suomen hiilidiok-
siditaseen laskelmat ovat tarkentaneet 11 mil-
joonan tonnin vähennystavoitetta jonkin verran
alaspäin. Toisaalta Turun seudulle yltävä maa-
kaasuputki ei näillä näkymin toteudu Kioto-
kaudella. Se vastaavasti nostaa vähennystavoi-
tetta. Lisäksi julkisuudessa esiintyneiden tieto-
jen mukaan Olkiluodon uuden ydinvoimayk-
sikön valmistuminen viivästyy jonkin verran.
Myös se nostaa Suomen keskimääräistä vuosit-
taista vähennystarvetta Kioto-kaudella.

Sähkön hinta

EU-laajuinen päästökauppa on nostanut säh-

Kuva 2. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2025 strategian WM-skenaarion (with measures) mukaan. Siinä on jo otettu
huomioon päätetyt toimet päästöjen vähentämiseksi sekä uusi ydinvoimayksikkö ja Turun seudulle ulottuva maakaasuputki.
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köenergian hintaa kymmenillä prosenteilla
(kuva 3). Sen ohjausvaikutus investointeihin
näyttää kuitenkin olevan vähäinen. Päästökau-
pan maksumiehiksi joutuvat sähköä paljon
käyttävät yritykset ja muut sähkön kuluttajat.
Vaikka nouseva sähkön hinta on todellinen
uhka Euroopan kilpailukyvylle, on sen aiheut-
tamiin ongelmiin paneuduttu yllättävän vähän
niin EU:n komissiossa kuin kansallisella tasol-
la esimerkiksi energia- ja ilmastostrategiassa.

Syy voimakkaaseen sähkön hinnan nousuun
on mekanismi, joka määrää sähkön markkina-
hinnan. Suomessa ja Euroopassa sähkön mark-
kinahinnan määrää lyhyellä aikavälillä viimei-
senä käynnistyvän voimalaitoksen muuttuva

kustannus ja investoinneista päätettäessä pit-
källä aikavälillä luonnollisesti kaikki kustan-
nukset. Sähkön hintaan ei teoriassa vaikuta se,
onko päästöoikeus saatu ilmaiseksi vai onko se
ostettu, koska vaihtoehtoinen menettely säh-
kön tuottamisen sijaan on myydä päästöoikeus.
Käytännössä ilmaisen päästöoikeuden hinta ei
näytä menevän aivan täysimääräisesti sähkön
hintaan.

Muuttuvilta kustannuksiltaan kalleimman
käynnissä olevan voimalaitoksen määräämä
hinta on kaikella markkinasähköllä, olipa se
tuotettu miten tahansa. Euroopassa sähkön
hinnan määrää lähes poikkeuksetta hiili- tai
kaasuvoima alueesta riippuen. Nykyiset pääs-

Kuva 3. Päästöoikeuksien ja sähkön hintakehitys eräissä maissa. Sähkön hintaa kuvaa vuosituotteiden hinta vuodeksi eteen-
päin.

Lähde: UNICE, Bryssel
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töoikeuksien hinnat lähes kaksinkertaistavat
hiililauhdevoiman muuttuvan kustannuksen.
Pohjoismaissa yleensä hiililauhdevoima asettaa
sähkön hinnan, mutta hyvänä vesivuonna
muuttuvilta kustannuksiltaan edullisempi yh-
distetty sähkön ja lämmön tuotanto voi olla
suuren osan vuotta hinnan asettaja. Huonona
vesivuonna hinta taas saattaa nousta hyvinkin
korkeaksi, kun joudutaan käyttämään hiililauh-
devoimaakin kalliimpia vaihtoehtoja.

Päällekkäinen ohjaus

Teollisuuden sähkövero on Suomessa 9-kertai-
nen ja palveluyritysten 15-kertainen EU:n esit-
tämään minimitasoon verrattuna. Myös poltto-
aineiden verot ovat Suomessa moninkertaiset.
Verot ovat hiilidioksidiperusteisia ja päällek-
käistä ohjausta päästökaupan kanssa. Päästö-
kaupan käynnistyttyä olisi pitänyt välittömästi
luopua päästökaupassa mukana olevien laitos-
ten polttoaineiden verottamisesta. Sähkön ve-
rotuksessa korjaus olisi tehtävä kaikkien yritys-
ten kohdalla.

Teollisuuden sähköveron kevennyksestä
kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on
lupaus, joskin toteutusaikataulu on jätetty avoi-
meksi. Muutos olisi tehtävä vuoden 2007 alus-
sa. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä toimenpi-
de. Jatkossa kaikkien yritysten energiaverotus-
ta ja etenkin sähkön verotusta olisi kevennet-
tävä EU:n määräämälle minimitasolle päällek-
käisen ohjauksen ja kustannusrasituksen pois-
tamiseksi.

Elinkeinoelämä vastustaa jyrkästi uusien
ohjauskeinojen, kuten vihreiden sertifikaattien
tai ns. syöttötariffien eli ”hyvän” sähkön pak-
ko-ostojen käyttöönottoa. Ne olisivat päästö-
kaupan ja verotuksen kanssa täysin päällekkäi-
siä loppukuluttajan energian hintaa edelleen

nostavia ohjauskeinoja. Moninkertainen ohjaus
myös houkuttelisi erilaisiin kikkailuihin, mit-
kä eivät välttämättä johtaisi ympäristön kannal-
ta toivottuun lopputulokseen. Kansantalouden
näkökulmasta moninkertainen samaan kohtee-
seen kohdistuva taloudellinen ohjaus ei ole
mielekästä, eikä hallittavissa.

Päästökauppa nostaa puun ja metsäteolli-
suuden sivutuotteiden arvoa sähkön ja lämmön
tuotannossa (kuva 4). Tämän vuoksi niiden
energiakäyttö on tullut yhä houkuttelevam-
maksi, ja puun kohonnut hinta uhkaa sen jat-
kojalostusta kemian-, levy- ja paperiteollisuu-
dessa. Kyseessä on nykyisillä päästöoikeuksien
hinnoilla useat sadat työpaikat. Jos hinta edel-
leen nousee, on puun ohjautuminen poltetta-
vaksi vakava uhka koko metsäteollisuudelle ja
Suomelle. Strategia ei esitä ongelmaan mitään
ratkaisua. Puun ja puuperäisten sivutuotteiden
jatkojalostusmahdollisuuksien säilyttämisestä
on kuitenkin huolehdittava tavalla tai toisella.

Tuleva energia- ja ilmasto-

politiikka

Energiaa koskeva EU-tason päätöksenteko on
viime vuosina ollut paljolti ilmastotavoitteiden
toteuttamista, mikä käytännössä on merkinnyt
kustannustason nousua ja kilpailuaseman heik-
kenemistä suhteessa EU:n ulkopuolisiin mai-
hin. Tilannetta kärjistää Yhdysvaltojen johdolla
tehty ns. kuutosten aloite, joka tähtää ilmaston-
muutoksen hillintään teknologian keinoin sa-
malla pitäen huolta talouskasvusta.

Myös EU-maiden välillä kilpailutilanne on
muuttunut. Keskeisiä syitä tähän ovat jäsen-
maiden erilaiset luontaiset lähtökohdat sekä
aiemmin tehdyt energiantuotannon ratkaisut ja
siten erilaiset mahdollisuudet kehittää energia-
järjestelmää ilmastoystävällisempään suuntaan.
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Strategian mukaan Kioto-kauden jälkeisten
(2013–) velvoitteiden tulisi olla mahdollisim-
man laajasti eri maat kattavia; tämä on tärkeää
myös kilpailukykynäkökohdista. Tulevaa il-
mastopolitiikkaa on kehitettävä muiden mai-
den kanssa siten, että se johtaa globaalisti pääs-
töjen kasvun hillitsemiseen sekä turvaa tasaver-
taiset toimintaolosuhteet niin EU:n sisällä kuin
globaalistikin.

Nykymuodossaan päästökaupan jatkami-
nen vuodesta 2013 eteenpäin olisi EU:lta oman
oksan sahaamista ilman merkittäviä vaikutuk-
sia globaaliin ilmasto-ongelmaan.

Päästöoikeuden hintakehitystä muutaman
vuoden tähtäimellä on mahdotonta arvioida. Se
voi olla 15 euroa tai 50 euroa hiilidioksiditon-
nilta parin vuoden päästä. Uusille investoin-
neille tilanne on kestämätön. Energiateollisuu-
dessa ja energiavaltaisissa yrityksissä investoin-

tipäätösten teko alkaa muistuttaa uhkapeliä.
Asiaa voitaisiin helpottaa esimerkiksi muutta-
malla EU:n päästöjen ylityssakkokäytäntöä
niin, että sakon maksanutta laitosta ei lisäksi
velvoitettaisi hankkimaan päästöoikeuksia yli-
tystä vastaavaa määrää. Tällöin sakko käytän-
nössä määrittäisi kattohinnan päästöoikeuksil-
le, mikä vähentäisi investointien riskiä.

Jos päästökauppaa ylipäänsä jatketaan, on
hintaepävarmuuden vähentämisen ohella rat-
kaistava monia yksittäisiä kysymyksiä. Keskei-
sin niistä on, miten sähkön hintamekanismiin
voidaan vaikuttaa niin, että tuotanto ohjautuu
ilmastoystävälliseen suuntaan ilman kohtuutto-
mia taloudellisia seurauksia sähkön ostajille.
Nykyinen päästöoikeuksien valtiokohtainen,
usein heikossa kunnossa olevia ja paljon pääs-
täviä laitoksia suosiva jakomalli on taloudelli-
sesti kestämätön, eikä johda ympäristön kan-

Kuva 4. Sähkön tuotantokustannukset päästökaupan hintatasolla 20 euroa/CO2-tonni.

Lähde: Prof. Risto Tarjanteen selvitys, Lappeenrannan yliopisto, 6/2005.
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nalta parhaaseen tulokseen. Myös useita mui-
ta vähäisempiä ongelmia, kuten puun raaka-ai-
nekäyttöön liittyvät kysymykset, on ratkaista-
va.

Ilmastonmuutoksen torjunnan taloudellisia
haittavaikutuksia on pyrittävä aktiivisesti vä-

hentämään Kioto-kaudella ja sen jälkeen niin
kansallisesti kuin EU-tasollakin. Tässä mieles-
sä on myös lisättävä olennaisesti panostusta il-
mastonmuutoksen torjunnan tutkimustyöhön
ja teknologian kehittämiseen. "




