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johdanto
ilmastonmuutoksen torjunta on noussut eu:n
poliittisen agendan kärkeen kuluneen vuoden
mittaan. käsitys siitä, että ilmastonmuutos ai
heutuu ihmisen toiminnasta on saanut vahvis
tusta sekä viime vuonna julkaistusta sternin
raportista että kansainvälisen ilmastopaneelin
iPCC:n hiljan julkaistusta neljännestä arvioin
tiraportista. euroopan yhteisö on sitoutunut
tiukkoihin päästötavoitteisiin sekä kioton so
pimuskaudella 2008–2012 että pitemmällä ai
kavälillä. näyttää siltä, että monet muutkin
maat ovat valmiimpia pitkän tähtäimen päästö
rajoituksiin.
taloudellisena ongelmana ilmastonmuutok
sen torjunta on haastava. näyttää selvältä, että
ilmastonmuutos aiheuttaa peruuttamattomia
vaikutuksia, jotka voivat pahimmillaan olla
erittäin kauaskantoisia. Vaikka vaikutukset
ovat kaukana tulevaisuudessa, ilmastonmuu
toksen torjunnan vaatimat toimet voivat jäädä
tehottomiksi, jos ne aloitetaan liian myöhään.
toisaalta toimet muuttavat pysyvästi nykyistä
* Artikkeli perustuu Kansantaloudellisen Yhdistyksen ko
kouksessa 3. joulukuuta 2007 pidettyyn esitelmään.
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elämäntapaamme ja aiheuttavat huomattavia
kustannuksia.
käsittelen tässä artikkelissa sekä ilmas
tonmuutoksen vaikutuksista tehtyjä arvioita
että ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimia
toimia etenkin euroopan ja suomen näkökul
mista.

ilmastonmuutoksen taloudelliset
vaikutukset
isonBritannian valtiovarainministeriö julkai
si vuoden 2006 lopulla sternin raporttina tun
netun laajan selvityksen ilmastonmuutoksesta
ja sen taloudellisista vaikutuksista (stern re
view of the economics of Climate Change).
raportin lähtökohtana on ilmastonmuutos. ra
portin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset
ovat kiistatta ihmisen toimien aiheuttamia ja
tämä näkemys omaksuttiin selkeästi myös il
mastopaneelin keväisessä kokouksessa. raport
ti esittelee luonnon mekanismeja, jotka saatta
vat kiihdyttää ilmastonmuutosta sen päästyä
käyntiin. tällaisia mekanismeja voivat olla esi
merkiksi hiilen maaperään ja meriin sitoutumi
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sen heikkeneminen tai ikiroudan sulamiseen
liittyvä metaanin vapautuminen. raportissa
korostetaan ilmastonmuutoksen peruuttamat
tomuutta ja riskiä sen kiihtymisestä.
raportti nojautuu laskelmiin ilmastonmuu
toksen sopeutumiskustannuksista ja sen torjun
nan kustannuksista. sopeutumiskustannuksia
tarkastellaan laajalti kirjallisuuden perusteella,
mutta raportti nojautuu pääasiassa yhdellä mal
lilla tehtyihin laskelmiin (integroitu ilmaston ja
talouden tarkasteluun suunniteltu PaGemal
li). laskelmissa arvioidaan talouden ja ilmaston
kehitystä 2200luvulle saakka. laskelmien pe
rusteella ilmastonmuutoksen kustannukset voi
vat nousta hyvin korkeiksi jo tämän vuosisadan
puolella ja kohota edelleen seuraavalla vuosisa
dalla. ilmastonmuutoksen kustannukset jakau
tuvat kuitenkin hyvin epätasaisesti. herkimpiä
alueita ovat aasia ja intia, joissa ilmastonmuu
toksen kustannukset vuoteen 2100 mennessä
voivat olla 2,5 prosenttia kansantuotteesta,
sekä afrikka ja lähiitä, jossa ne asettuvat kah
den prosentin tuntumaan. Pohjoisella pallon
puoliskolla tilanne on toinen, jos lämpenemi
nen jää lieväksi: boreaalisella vyöhykkeellä 2–3
asteen lämpötilan nousu muun muassa lisää
satoisuutta ja vähentää lämmitystarvetta, mikä
hyödyttää taloutta. Myös keskieuroopassa ja
Yhdysvalloissa lievä lämpeneminen arvioidaan
talouden kannalta hyödylliseksi. Voimakkaam
paan tai hyvin nopeaan lämpenemiseen liittyy
kuitenkin uhkatekijöitä, jotka lisäävät kustan
nuksia. esimerkiksi vesihuollon huomattava
vaikeutuminen yli 2 asteen lämpenemisen seu
rauksena koettelisi niin keskieurooppaa kuin
Yhdysvaltojakin. teollistuneissa maissa ilmas
tonmuutoksesta on siis sekä hyötyjä että hait
toja. kehitysmaiden tilanne on toinen. lämpe
neminen koskettaa ennen kaikkea peruselin
keinoja, ja koska köyhimmät alueet ovat niistä

eniten riippuvaisia, aiheutuisi juuri niille suu
rimmat kustannuksetkin.
suomen osalta ilmastonmuutoksen vaiku
tuksia on tarkasteltu sekä kansallisessa ilmas
tonmuutoksen sopeutumisstrategiassa että
useissa tutkimushankkeissa. taulukkoon 1 on
koottu tuloksia �inadaPthankkeesta, jossa
tarkasteltiin lämpenemisen vaikutuksia ilmas
toherkkyyden kannalta keskeisillä talouden
sektoreilla (Perrels, rajala ja honkatukia
2005). arvioiden perusteella alkutuotanto hyö
tyisi lievästi lämpenemisestä ja lämmitystarpeen
vähentyessä energiakulut laskisivat koko talou
dessa.
useilla muilla sektoreilla vaikutukset ovat
ristiriitaisia: lämpeneminen vaikuttaa rakenta
miseen osin myönteisesti lämmitystarpeen
kautta, mutta saattaa vaatia varautumista ääri
olosuhteisiin, mikä lisää kustannuksia. liiken
ne saattaa hyötyä talvikauden lyhenemisestä,
mutta ylläpito saattaa silti vaikeutua kelien
muuttuessa vaikeammiksi. koko talouden ta
solla vaikutukset jäävät pieniksi, mutta lievästi
positiivisiksi. �inadaPthankkeen jälkeen
tehty lisätutkimus on tunnistanut uusia uhkia,
jotka lisäävät kustannuksia. näyttää siltä, että
kokonaisvaikutus suomenkin talouden kannal
ta tulee pitkällä aikavälillä olemaan negatiivi
nen, joskaan ei välttämättä kovin suuri.
ilmastonmuutos jatkuu vuoden 2100 jäl
keenkin, vaikka päästöjen rajoittamisessa on
nistuttaisiin. sternin raportin keskeinen johto
päätös perustuu pitkälti tähän kaukaiseen tule
vaisuuteen, jossa ilmastonmuutos vuoteen 2200
mennessä hillitsemättömänä aiheuttaisi suuria
muutoksia. kun nämä muutokset raportoidaan
tasaista kasvua vastaavina, päädytään raportin
tulokseen, jonka mukaan kustannus ilmaston
muutoksesta vastaa 5–20 % laskua globaalissa
kokonaistuotannossa. Mallin laskemien mark
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kinavaikutusten (–5 %) lisäksi pohditaan mui
ta vaikutuksia, kuten suoria vaikutuksia tervey
teen ja ympäristöön (–6 %), ilmaston feed
backmekanismien lisävaikutusta (–2 – –3 %)
sekä vaikutusten epätasaista jakaantumista.
raportissa esitellään kattavasti ilmaston
muutoksen torjunnan kustannuksia. raportti
toteaa muun muassa, että torjuntaan voi liittyä
kilpailukyvyn heikkenemisen ja tuotannon siir
tymisen riskejä eräillä energiaintensiivisillä toi
mialoilla, elleivät kaikki maat osallistu päästö
jen vähentämiseen. kirjallisuudessa esitetyt
arviot viittavat keskimäärin kansantuotteen
noin yhden prosentin laskuun.
raportin keskeinen johtopäätös seuraa ta
loudellisista laskelmista. ilmastonmuutoksen
kustannukset voivat olla 5–20 prosenttia koko
naistuotannosta, kun taas sen torjunnan kus
tannukset ovat vain noin prosentin luokkaa.
ilmastonmuutoksen torjuntaan on siis ryhdyt
tävä heti mahdollisen katastrofin välttämiseksi.
tähän pääsemiseksi hiilidioksidipäästöille on
saatava hinta joko verotuksen, päästökaupan
tai eri ohjauskeinojen yhdistelmien avulla.
tämä hinta voi raportin laskelmien mukaan
nousta erittäin korkeaksi, jopa 300 dollariin
hiilitonnilta. näin korkealla hinnalla olisi syväl
lisiä vaikutuksia, joiden lieventämiseksi raport
ti ehdottaa erilaisten joustomekanismien käyt
töä.
sternin raportti herätti heti kritiikkiä ennen
kaikkea siksi, että sen suositus poikkeaa tunne
tusta tuloksesta päästöjen rajoitustoimien opti
maalisesta ajoituksesta, jonka mukaan rajoituk
set olisi toteutettava asteittain kiristäen. ra
portti onkin altis kritiikille, koska sen tulokset
nojautuvat osittain epätavanomaisiin oletuk
siin. keskeinen kysymys liittyy eri sukupolvien
hyvinvoinnin vertailuun ja siihen, pitäisikö ja
kuinka tulevaisuuden sukupolvien hyötyä dis


kontata. kun ilmastonmuutoksen torjunnan
kustannukset ovat nykyhetkessä, mutta hyödyt
kaukana tulevaisuudessa, on selvää, että dis
konttaus vaikuttaa arvioon optimaalisen poli
tiikan tavoitteista. raportin esimerkkilaskel
missa päädytään matalien diskonttotekijöiden
käyttämiseen. tämä valinta on raportin johto
päätösten kannalta ratkaiseva, koska se johtaa
siihen, että 2100luvulla ja sen jälkeen toteutu
vat kustannukset näkyvät yli ajan raportoiduis
sa kustannuksissa normaalia painavampina.
tästä syystä tulevaisuudessa odotettujen vaiku
tusten torjuntaan on ryhdyttävä heti. tämä
edellyttää hyvin korkeaa säästämisalttiutta ja
kääntää perinteisen tuloksen optimaalisesta
päästöjen rajoituksen ajoituksesta. osittain täs
tä syystä myös raportin arvio hiilidioksiditon
nin hinnasta nousee korkeammaksi kuin mitä
kirjallisuudessa yleensä tavataan.
sternin raportissa käytettyjen oletusten vai
kutusta johtopäätöksiin kuvaa hyvin William
nordhausin ensiarvio, jossa hän näyttää, että
sternin raportin oletukset kymmenkertaistavat
arvioidut vaikutukset tavanomaisempiin verrat
tuna, kun niitä käytetään nordhausin omassa,
tunnetussa riCe/diCemallissa. keskustelus
sa on kuitenkin sittemmin omaksuttu ajatus,
että sternin käyttämä kustannushyötyanalyysi
ei välttämättä soveltuisi ilmaston lämpenemi
sen kaltaisen ongelman tarkastelemiseen. sen
sijaan, että lähestytään päästöjen rajoitustavoi
tetta kustannushyötyanalyysiin kautta, tulisi
valita sellainen päästötavoite, jolla vältetään
ilmaston liialliseen lämpenemiseen liittyvän
katastrofin mahdollisuus. tällaisessa ajattelus
sa korostuu ilmastonmuutoksen torjunnan kus
tannustehokkuus, kun torjunnan tavoite omak
sutaan muilla perusteilla. samansuuntaisiin
johtopäätöksiin voidaan kuitenkin päätyä myös
kustannushyötyanalyysiin kautta. arnulf
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Gruebler esitti hiljan iiasa:n nordhausin
malliin perustuvia tuloksia, joissa nordhausin
mallin kustannushyötyanalyysiin yhdistettiin
ilmastokatastrofien mahdollisuus. iiasa:n
analyysin perusteella kustannushyötyanalyysin
ongelma on pikemminkin se, että malli on in
differentti hyvin laajan lämpötilaalueen suh
teen. taloudellinen optimi voi siis yhdistyä
sellaisiin päästötasoihin, joilla lämpeneminen
jäisi vaatimattomaksi, mutta lähes samanarvoi
nen optimi voi toteutua myös voimakkaan läm
penemisen yhteydessä. kun tähän tarkasteluun
yhdistetään katastrofin – esimerkiksi merivir
tojen kierron häiriytymisen – mahdollisuus,
voidaan päästöt rajata ”turvalliselle” alueelle,
jolla myös taloudellisesti päästään optimaali
seen ja kustannustehokkaaseen ratkaisuun.

ilmastonmuutoksen torjunta ja
sen kustannukset
eurooppalainen lähestymistapa ilmastopoli
tiikkaan näyttää perustuvan ilmastonmuutok
sen rajoittamiseen turvalliselle tasolle. eu:n
ajama päästötavoite pitäisi lämpenemisen kah
den asteen rajoissa, jolloin ilmastomallien mu
kaan katastrofin mahdollisuus jää vielä pienek
si. tämä lähtökohta on myös eu:n komission
keväällä 2007 esittämässä tiedonannossa, jossa
esitettiin yhteisölle vuoteen 2020 ulottuvia
päästöjen rajoitustavoitteita. tiedonannon yh
teydessä esitettiin myös arvio siitä, mitä pääs
töjen rajoittaminen maksaisi.
komission teettämissä laskelmissa päästö
jen rajoittamista arvioitiin useassa eri päästöjen
rajoittamisvaihtoehdossa, joissa koko eu:n
päästöjä rajoitettaisiin vuoteen 2020 mennessä
20 tai 30 prosenttia. tavoitteen lisäksi tehtiin
useita eri oletuksia muun maailman ilmastopo
litiikasta sekä käytössä olevista ohjauskeinoista.

laskelmien keskeiset tulokset kansantuotteen
muutoksesta on raportoitu taulukossa 1. ko
mission arvion mukaan päästöjen yksipuolinen
rajoittaminen 20 prosentilla vuoden 1990 ta
sosta laskisi eu:n kansantuotetta 1,4 prosentil
la. jos käytössä olisi puhtaan kehityksen meka
nismin mukainen mahdollisuus toteuttaa pääs
töjen vähentämistä myös kehitysmaissa (CdM
mekanismin), pienenisi kustannus 0,3 prosent
tiin. tiukemmalla päästötavoitteella kansan
tuotteen lasku olisi selvästi suurempi, mutta
CdM auttaisi tässäkin tapauksessa alentamaan
yksipuolisen sitoutumisen kustannuksia. Mui
den teollisuusmaiden osallistuminen päästö
kauppa ja CdMjärjestelmään ei tiedonannon
mukaan enää välttämättä laskisi kustannusta
soa, koska se johtaisi kilpailuun CdMhank
keista, mikä nostaisi hankkeiden tuottamien,
päästöoikeuksiin rinnastettavien päästövähene
mien hintatasoa.
suomen osalta päästöjen rajoittamisen vai
kutukset on arvioitu selvästi eu:n keskiarvoa
suuremmiksi. kun komission arvion mukaan
päästöjen yksipuolinen rajoittaminen 20 pro
sentilla vuoden 1990 tasosta laskisi eu:n kan
santuotetta 1,4 prosentilla, niin suomessa vai
kutus olisi eVmallilla (�orsström ja honkatu
kia 2002) tehtyjen laskelmien mukaan yli kaksi
prosenttia kansantuotteesta. eu:n arvioiden
mukaan CdMjoustomekanismin käyttö pie
nentäisi kustannukset 0,3 prosenttiin, kun vai
kutus suomessa olisi lyhyellä tähtäimellä puo
litoista prosenttia ja pitkällä tähtäimelläkin 0,8
prosenttia. Vaikutukset olisivat siis moninker
taiset eu:n keskiarvoon verrattuna.
eVmallilla tehtyjen laskelmien mukaan
päästöjen rajoittaminen 30 prosenttia vuoden
1990 tason alapuolelle laskisi kansantuotetta
lähes 3,5 prosenttia perusuraan verrattuna sii
nä tapauksessa, että päästöoikeudet maksaisi
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Taulukko 1. Päästöjen rajoittamisen vaikutukset kansantuotteeseen vuonna 2025
Päästöjen rajoittamisen vaikutukset
kansantuotteeseen
komission arvio (2020) eu:lle keskimäärin
Vaikutukset suomessa (eVmalli)

Yksipuolinen
–20%

Yksipuolinen
–20%, CdM

Yksipuolinen
–30%

Yksipuolinen
–30%, CdM

–1,4
–2,3

–0,3
–0,8

–2,3
–3,5

–0,9
–1,1

vat 77 euroa hiilidioksiditonnilta eikä käytössä
olisi CdMjoustomekanismia. näin korkea
päästöoikeuden hinta tekisi kuitenkin hiilidiok
sidin talteenoton kannattavaksi eikä liene rea
listinen.
Vaikutukset kansantalouteen riippuvat voi
makkaasti päästöoikeuksien tai CdMmekanis
min tuottamien päästövähenemien hinnasta.
jos päästöjen rajoittamiseen olisi käytettävissä
hinnaltaan edullisia CdMhankkeita, yksipuo
lisen rajoittamisen kustannukset jäisivät koko
kansantalouden tasolla selvästi alhaisemmiksi.
laskelmissa on oletettu CdMhankkeiden
kautta toteutettavien vähennysten hinnaksi ko
mission laskelmissaan käyttämä noin 4 euroa
hiilidioksiditonnilta 20 prosentin vähennyksen
ja 9 euroa hiilidioksiditonnilta 30 prosentin
vähennyksen yhteydessä.

ilmastonmuutoksen torjunta ja
talouden rakenne
Vaikutuksien suuruus suomen talouteen riip
puu paljon siitä, millainen on talouden kyky
sopeutua rakennemuutokseen. tätä sopeutu
mista arvioitiin Valtiovarainministeriön talous
politiikan strategia 2007 raportissa. tarkaste
lussa pyrittiin arvioimaan, millaiselle sopeutu
misuralle kansantalous joutuisi, jos eu toteut
taa samankaltaisen jäsenvaltioiden kokonais
päästöjä koskevan taakanjaon kuin kaudella
2008–12 ja suomelle asetetaan velvoitteeksi


saavuttaa 20 % vuotta 1990 pienempi päästö
jen määrä vuoteen 2020 mennessä.
arvio perustuu dynaamisella VattaGe
tasapainomallilla tehtyihin laskelmiin. Malli
perustuu laajasti käytettyyn Monashmalliin
(dixon ja rimmer 2002). Mallilla voidaan tar
kastella työmarkkinoiden ja investointien dy
namiikkaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
samanaikaisesti. tällaisessa tarkastelussa ko
rostuvat toisaalta markkinoiden dynamiikka,
toisaalta päästörajoitusten ja muiden politiik
katoimien ajoitus sekä se, miten valtiovalta rea
goi päästöjen rajoittamisen vaikutuksiin.
Malli perustuu yksityiskohtaiseen tietokan
taan, jossa pääoman sektorispesifisyys voidaan
ottaa huomioon. sektorispesifisyyden vuoksi pää
omakannan sopeutumiseen kuluu aikaa, ja ly
hyellä tähtäimellä sopeutuminen tapahtuu tästä
syystä ennen kaikkea alentuneen pääoman tuo
ton kautta. tämä laskee investointeja, ja pitkäl
lä aikavälillä pääomakanta pyrkii supistumaan
pienentyneen tuotannon mukaiselle uudelle ta
solle. työmarkkinoilla oletetaan viipeellinen
reaalipalkkojen sopeutuminen, jossa palkkojen
muutokseen vaikuttavat sekä reaalipalkkojen
että työllisyyden poikkeama odotetusta tasapai
nokasvuurasta. reaalipalkkojen sopeutuminen
vaatii aikaa, ja tästä syystä lyhyellä tähtäimellä
sopeutuminen tapahtuu työllisyyden kautta.
tällaisessa työmarkkinamallissa rakenteellinen
työllisyys voi lisääntyä, mutta palkkamekanis
min voidaan myös olettaa pyrkivän palautta
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Kuvio 1. Päästöjen rajoittamisen kustannukset vuonna 2020, jos rakennetyöttömyys ei kasva
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maan odotetun tasapainotyöttömyyden. suo
messa on tehty vain harvoja työmarkkinoiden
dynamiikkaan pureutuvia tutkimuksia, mutta
esimerkiksi alho (2002) on estimoinut palk
kayhtälöitä, jotka viittaavat siihen, että raken
netyöttömyys ei välttämättä olisi vakio.
Verotuksen osalta laskelmissa oletetaan,
että valtion kassa pyritään tasapainottamaan
tuloverotuksen avulla. tasapainoon vaikuttaa
laskelmissa toisaalta energiaverotuksen kiristä
minen, toisaalta työllisyyden ja kulutuksen pie
neneminen. Vaihtoehtoisessa laskelmassa ole
tetaan, että budjettia ei välttämättä pyritä välit
tömästi tasapainottamaan, vaan vajeen anne
taan kasvaa niin kauan kuin työttömyys on ta
sapainotasokasvuuraa korkeampi. tämä näkyy
laskelmissa säästämisen ja kansantuotteen väli
sen suhteen laskuna.
arviossa oletetaan, että ilmastotavoittee
seen pääsemiseksi käytetään sekä energiavero

tusta että päästökauppaa. energiaverojen ko
rotusten oletetaan toteutuvan hallitusohjelman
mukaisesti vuonna 2008. Päästöoikeuden hin
nan oletetaan kohoavan vuoteen 2012 mennes
sä 25 euroon tonnilta ja vuoteen 2020 mennes
sä nousevan asteittain komission arviossaan
käyttämään 44 euroon tonnilta. Päästökaupan
alkujako on laskelmassa ilmainen eikä siten
tuota valtiolle tuloja. Päästöoikeuden hinnan
oletetaan siirtyvän lopputuotteiden hintaan ky
synnän hintajoustosta riippuen.
kuviossa 1 on raportoitu päästöjen rajoitta
misen kansantaloudellisia vaikutuksia sillä ole
tuksella, että rakennetyöttömyys ei kasva. kes
keinen tulos tästä laskelmasta on se, että työl
lisyys ei ehdi palautua pitkän aikavälin tasapai
notasolle tilanteessa, jossa taloutta koskevia
rajoituksia koko ajan kiristetään. kuviosta nä
kyy kylläkin, että jokaisen kiristyksen jälkeen
työllisyyden toipuminen alkaa, mutta uudet
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Kuvio 2. Päästöjen rajoittamisen kustannukset vuonna 2020, jos rakennetyöttömyys kasvaa
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rajoitukset sysäävät työllisyyden taas uudelle
sopeutumisuralle. kansantuote laskee tässä ta
pauksessa kaikkiaan hieman yli prosentin vuo
teen 2020 mennessä. kuviosta näkyy myös, että
kansantalouden säästämisaste laskisi työttö
myyden kasvun lisätessä menoja, mutta vuo
teen 2020 mennessä toipuminen olisi tältä osin
käynnissä sillä varauksella, ettei päästörajoituk
sia edelleen kiristettäisi.
kuviossa 2 tarkastellaan päästöjen rajoitta
misen kustannuksia siinä tapauksessa, että ra
kennetyöttömyys kasvaa. tällöin vaikutus työl
lisyyteen olisi lähes kaksi prosenttia vuoteen
2020 mennessä ja kansantuotteeseen noin 1,8
prosenttia. Pääomakanta pienenisi reilun pro
sentin. koko kansantalouden säästämisaste –
säästämisen suhde kansantuotteeseen – olisi
jatkuvassa laskussa vielä vuonna 2020, mikä
saattaisi tarkoittaa lisäsopeutumispainetta val
tiontalouteen.


kuvion 2 kuvaamassa tilanteessa talouden
toimialarakenteeseen kohdistuisi melkoisia
muutospaineita, joita havainnollistaa kuvio 3.
kuviossa on esitetty toimialarakenteen ero
perusuran ja päästöjen rajoittamisvaihtoehdon
välillä vuonna 2020. energiavaltaisen teolli
suuden tuotanto pienenee varsin selvästi pääs
töjen rajoittamisen seurauksena. Myös alkutuo
tanto kärsii, mutta kuitenkin suhteellisesti vä
hemmän. Palvelujen tuotanto kykenee ime
mään osan vapautuvista resursseista, mutta on
selvää, että juuri tästä mahdollisuudesta riip
puu se, kuinka hyvin talous sopeutuu teollisuu
den voimakkaaseen rakennemuutokseen. on
varsin luultavaa, että sopeutuminen vaatii ak
tiivisia toimia esimerkiksi koulutuspolitiikas
sa.
laskelmissa oletetaan, että valtion kassa
pyritään tasapainottamaan tuloverotuksen
avulla. Valtion tuloihin vaikuttaa laskelmissa

Juha Honkatukia

Kuvio 3. Tuotanto vuonna 2020 perusuraan verrattuna
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ennen kaikkea energiaverotuksen kiristäminen,
toisaalta kuluja lisää työllisyyden ja kulutuksen
pieneneminen laskemalla välillisten verojen
tuottoa. sillä, pyritäänkö budjetti tasapainotta
maan välittömästi vai ei, on vaikutusta ilmasto
politiikan kansantaloudellisiin kustannuksiin.
kuviossa 4 tarkastellaan tasapainotetun (a) ja
lyhyen tähtäimen vajetta sietävän budjettipoli
tiikan (B) eroa. jos vajeen annetaan kasvaa niin
kauan kuin työttömyys on tasapainotasoa kor
keampi, jäävät rajoitusten vaikutukset kansan
tuotteeseen lyhyellä tähtäimellä selvästi pie
nemmiksi kuin tiukemman budjettikurin ta
pauksessa. Pitkällä tähtäimellä alijäämää sietä
vä politiikka alkaa kuitenkin kasvattaa talouden
kustannuksia sellaisessa tilanteessa, jossa pääs
törajoitukset koko ajan kiristyvät ja työttömyys
kasvaa. tällöin talous ei ehdi palautua kasvu
uralleen, jolloin vajeista uhkaa tulla pysyviä
etenkin, jos rakennetyöttömyys lisääntyy. täl

löin velanhoitokustannukset kasvavat ja voivat
alkaa rasittaa talouden kasvua.

johtopäätökset
Viimeaikainen tutkimustieto ilmastonmuutok
sesta on vahvistanut käsitystä siitä, että ilmas
tonmuutos on vakava uhka ihmiskunnalle ja
että sen takana on ihmisen oma toiminta, jonka
torjuminen vaatii kasvihuonekaasujen päästö
jen leikkaamista. ilmastonmuutoksen taloudel
liset vaikutukset voivat globaalisti muodostua
suuriksi, mutta euroopan ja ennen kaikkea
suomen kaltaisten pohjoisten maiden osalta ne
jäänevät lievemmiksi kuin aasiassa ja useissa
kehitysmaissa. ilmastonmuutokseen liittyy kui
tenkin peruuttamattomien muutosten riski, ja
useat maat, ennen kaikkea euroopan unioni,
ovat sitoutuneet pitkälläkin aikavälillä toteutet
taviin päästöjen rajoituksiin. Päästöjen rajoit
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Kuvio 4. Liikkumavara ja päästörajoitukset
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tamisesta aiheutuu väistämättä kustannuksia.
eu:n komissio on arvioinut, että päästöjen
leikkaaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 men
nessä laskisi yhteisön kansantuotetta jopa 1,4
prosenttia. suomen osalta vaikutukset ovat sel
västi eu:n keskiarvoa suurempia talouden ra
kenteesta johtuen. Vaikka päästöjen rajoittami
nen näyttää välttämättömältä, tulee se muodos
tumaan melkoiseksi haasteeksi talouden sopeu
tumiskyvylle. 
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