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Talouspolitiikan arviointineuvoston analyysi 
Suomen ilmastopolitiikasta – fragmentteja

Markku Ollikainen

2035 ja sen jälkeen negatiivisten päästöjen tuot-
tamisen. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että ih-
misperäiset fossiiliset ja prosessiperäiset päästöt 
ovat yhtä suuret kuin ihmisen ylläpitämien nie-
lujen ilmakehästä poistama hiilidioksidi ja maa-
peräpäästöt, eli nettopäästöt ovat nolla. Tällöin 
Suomi ei enää maana jouduttaisi ilmastonmuu-
tosta. Fossiilisten päästöjen vähennysura on 
päätetty ilmastolaissa, mutta tarvittavan netto-
nielun tasoa ei ole kiinnitetty. Suomen omien 
tavoitteiden ohella EU asettaa päästövähennys-
tavoitteet ns. taakanjakosektorille, joka kattaa 
ne fossiiliset ja prosessiperäiset päästöt, joita ei 
ole luettu EU:n päästökauppasektoriin tai 
maankäyttösektorin nettonieluun. EU asettaa 
jäsenmaakohtaisen tavoitteen myös maankäyt-
tösektorin nettonielulle.

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi il-
mastopolitiikkaa lähinnä kolmen prisman kaut-
ta: tavoitteiden saavuttaminen, politiikan kus-
tannustehokas toteuttaminen ja vihreän siirty-
män edistäminen. Valitut näkökulmat ovat hy-
vin perusteltuja ja niiden kautta Suomen ilmas-
topolitiikka ja sen haasteet tulevat valaistuksi 
monipuolisesti.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on ottanut 
Suomen ilmastopolitiikan tarkasteluun hyvästä 
syystä. Fossiilisia päästöjä tulee vähentää ilmas-
totavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta tämä ete-
nisi menestyksellisesti, tarvitaan uusia ratkaisu-
ja fossiilittomaan energiantuotantoon, infra-
struktuuriin ja käyttäytymiseen, mihin usein 
viitataan termillä vihreä siirtymä. Ilmastopoli-
tiikka, elinkeinopolitiikka ja kansainvälisen kil-
pailukyvyn voimistaminen kytkeytyvät toisiinsa 
tavalla, jollaiseen ei törmätä useilla muilla ym-
päristöpolitiikan sektoreilla. Tämän johdosta il-
mastopolitiikan onnistumisen arviointiin ei rii-
tä pelkästään perinteinen kustannustehokkuus-
tarkastelu, vaan on tarpeen arvioida laajemmin 
kannustimia vähähiilisen yhteiskunnan raken-
tumiseen.

Toinen arviointia monimutkaistava tekijä on 
päällekkäisten ilmastotavoitteiden läsnäolo ja 
niiden limittyminen muihin ympäristötavoittei-
siin. Suomen globaalisti reiluna panoksena 
Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseen 
Sanna Marinin hallitus asetti tavoitteeksi hiili-
neutraaliuden saavuttamisen Suomessa vuonna 
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Tavoitteiden saavuttaminen

Talouspolitiikan arviointineuvoston uuden ra-
portin kuva 5.3.1 (ks. kuvio 1 alla) tarjoaa graafi-
sen katsauksen Suomen nettopäästöjen kehitty-
miseen ja Suomen ilmastotavoitteiden saavutta-
miseen. Kuva havainnollistaa hyvin, miten 
Suomen fossiilipäästöt ovat laskeneet ilmastopo-
litiikan myötä. Lasku on johtunut pääasiassa 
energiateollisuuden päästöjen vähenemisestä ja 
teollisuudessa käytetyn fossiilienergian käytön 

laskusta. Päästöjen laskuvauhti on linjassa tästä 
eteenpäin koituvien kiristyvien päästötavoittei-
den kanssa. Sen sijaan negatiivisilla luvuilla ku-
vattu maankäyttösektorin nettonielu on laskenut 
merkittävästi pienemmäksi kuin vuodelle 2035 
lineaarisesti määrittyvä nielu –21 Mt. Nettonielun 
laskussa on kyse trendimäisestä muutoksesta, jo-
ka johtuu ennen muuta runkopuun hakkuiden 
kasvamisesta hieman yli 60 Mm3 tasosta viime ai-
kojen keskimääräisiin 74 Mm3 hakkuisiin ja sitä 
johtuvasta metsänielun laskusta. 

Kuvio 1. Suomen hiilipäästöt ja nettonielu: kehitys ja tavoitteet 1990–2050.
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Arviointineuvosto kiinnittää huomiota kah-
teen seikkaan: Suomen toimet eivät ole nyky-
päätöksin riittäviä päästötavoitteen saavuttami-
seksi. Vielä huolestuttavampana todetaan maan-
käyttösektorin nettonielun romahdus. Päästöjen 
osalta tilanne on lohdullisempi, sillä päästö-
kauppasektorin päästöt laskevat nopeasti, par-
haimmillaan ne voisivat olla vain 6 Mt vuonna 
2035. Taakanjakosektorin osalta tarvitaan ny-
kyistä tehokkaampia toimia. EU:n pakolliset ta-
voitteet 2030 ja tulevat 2040 tavoitteet pakotta-
vat kuitenkin Suomen tarvittaviin lisätoimiin. 
Nykytiedon valossa vaikuttaa, että fossiiliset ja 
prosessiperäiset päästöt ovat alle 20 Mt vuonna 
2035.

Arviointineuvosto korostaa, että Suomen 
tavoitteet nojaavat merkittävästi maankäyttö-
sektorin nettonieluun. Neuvosto ei arvioi laa-
jemmin, mistä nielun romahdus johtuu. Syy on 
kuitenkin selvä: maankäyttösektorille ei ole 
kohdistettu päästöjä vähentävää ja nielua tuke-
vaa politiikkaa. Kyseessä on politiikan epäon-
nistuminen ja tämä tulisi sanoa selkeästi. 
Hakkuiden on annettu määräytyä markkina-
ehtoisesti, eikä maatalouden maaperäpäästöjä 
ole vähennetty, edes metsäkatoa ei ole rajoitet-
tu. Olisi ollut toivottavaa, että arviointineuvos-
to olisi pohtinut millä ohjauskeinoilla säädel-
lään hakkuita ja millä hinnoittelulla rajoitetaan 
maatalouden maaperäpäästöjä niin että annet-
tu tavoite saavutetaan. Tämä pohdinta Suo mel-
la on joka tapauksessa edessä. Samalla joudu-
taan miettimään teknologisten nielujen roolia 
Suomen tavoitteiden saavuttamisessa. Niillä 
on ilmastopaneelin analyyseissa täydentävä ja 
maankäyttösektorin nettonielun vuotuista 
vaihtelua stabiloiva rooli.

Kustannustehokkuus ja politiikan 
johdonmukaisuus

Arviointineuvoston hiilen hinnoittelua ja ener-
giaverotusta koskevat tarkastelut ovat ansiokkai-
ta ja valaisevia. Johtuen päästökauppa- ja taakan-
jakosektoreiden vähennystavoitteiden eroista, ra-
jakustannukset poikkeavat sektoreiden kesken 
toisistaan. Tämä tilanne on seurausta EU:n poli-
tiikasta, jossa BKT:ltään suurimmille maille on 
asetettu taakanjakosektorille suuri (50 %) vähen-
nysvelvoite. Kun päästöoikeuden hinta on liikku-
nut 60–85 euron välillä, nousee Suomen taakan-
jakosektorin rajakustannus noin 120–150 eu-
roon, mikä ei ole kansallisesti kustannustehokas-
ta, kuten arviointineuvosto toteaa.

Energia- ja hiilidioksidiverotuksen osalta 
korostetaan, että verotus on tärkeimpiä talou-
denpitäjien valintoja ohjaavia tekijöitä. Erityisen 
arvokasta on kiinnittää huomiota Suomen run-
saaseen verotukien määrään, joilla fossiilisia 
päästöjä pidetään yllä. Tuet luovat ilmastotavoit-
teisiin nähden vääriä kannustimia ja ylläpitävät 
vanhoja rakenteita. Selvimmin tämä ilmenee 
turpeen verotuissa, päästökauppakompensaati-
ossa ja liikennepolttonesteiden verotuksessa. 
Myös hallituksen päätös laskea biopolttoainei-
den sekoitevelvoitetta vuosille 2022–2023 kas-
vattaa päästöjä vertailutasoon nähden 1,7 Mt, ja 
nähtäväksi jää, kiristääkö seuraava hallitus se-
koitevelvoitetta tuottamaan vastaavan lisäpääs-
tövähennyksen jatkossa. Arviointineuvosto ko-
rostaa liikenteen verotuksen korjaamista, mutta 
ei ota kantaa esimerkiksi liikenteen kansallisen 
päästökaupan käyttöönottoon.
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Vihreä siirtymä

Termillä oikeudenmukainen vihreä siirtymä 
EU korostaa siirtymistä yhden innovatiivisen 
investointisyklin myötä vähähiiliseen yhteiskun-
taan ilman, että aiheutetaan muuta ympäristöl-
listä haittaa tai jätetään ketään jälkeen siirtymä-
vaiheen murroksessa. Kuten arviointineuvosto 
toteaa, optimaalinen politiikka on yhdistelmä 
hiilen hinnoittelua ja kannustimien luomista 
tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Arviointi neu-
vosto kiinnittää huomiota julkisen talouden ra-
hoitukseen, oikeudenmukaisuuden osalta ener-
giaverotuksen tulonjakovaikutuksiin sekä tutki-
mus- ja tuotekehitykseen. Suomessa on paljon 
hankkeita liittyen puhtaaseen sähköön, vedyn 
tuotantoon ja vetyyn perustuviin tuotteisiin ja 
palveluksiin. Neuvosto aivan oikein korostaa in-
novaatioiden roolia taloudellisen kasvun edistä-
jänä. Arviointi on kuitenkin varovaista suhtees-
sa toteutuneeseen kehitykseen (arvio sähkön-
tuotannon hitaasta edistymisestä), mahdolli-
suuksiin (vetytalouden liikepalveluinnovaatiot) 
ja myös tarpeisiin, joita yhteiskuntaan kohdis-
tuu esimerkiksi talteen otetusta hiilidioksidista 
valmistettavien tuotteiden ilmasto- ja verokoh-
telun suhteen.

Puuttuvaa analyysia

Suomen maatalouden päästöt ovat kaikkiaan 
noin 17 Mt. Luku kertyy maaperäpäästöistä, 
eläinten metaanipäästöistä, lannoitteiden käy-
tön typpidioksidipäästöistä ja energian käytön 
päästöistä. Maatalous on energiasektorin jäl-
keen suurin päästöjen aiheuttaja, kolmannesta 
suurempi kuin liikenne. Maatalouden päästöt 
eivät ole metaanipäästöjä lukuun ottamatta vä-
hentyneet, vaan ne ovat tasaisesti, joskin lieväs-

ti, kasvaneet. Päästöjen rajoittamisen sijaan 
Suomi pikemminkin tukee päästöjen synnyttä-
mistä kuin rajoittaa niitä. Puolet maatalouden 
päästöistä tulee raivatuilta turvemailta, joiden 
raivaamista politiikka jouduttaa (eläintuotan-
non suuremmat tuet ja vaatimukset lannanlevi-
tysalasta). Johdonmukainen ilmastopolitiikka 
edellyttäisi hiilidioksidiveron asettamista maa-
peräpäästöille, jotka ovat turvemailta noin 30 
tonnia/ha. Mahtoiko arviointineuvosto pohtia 
tällaista mahdollisuutta? Kukaties, olisiko tämä 
tehokas avaus maatalouspolitiikan laajempaan 
reformiin, joka selvästikin on tarpeen.

Maatalouden ilmasto-ohjauksen järjestämis-
tä nimittäin monimutkaistaa vuona 1995 omak-
suttu alhaiseen panoskäyttöön, ekstensiiviseen 
viljelyyn ja merkittäviin tukiin perustuva versio 
EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta. Yhteinen 
maatalouspolitiikka ei edistä erityisen hyvin il-
mastotoimia missään EU-maassa ja sen valuviat 
tulisi korjata. Suomen oma malli johtaa erityisen 
suuriin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin, eikä 
se palkitse tehokkaita ja tuottavia viljelijöitä. 
Esimerkiksi kertaluoteisia tukia on toistuvasti 
jaettu toimialan tukemiseksi – riippumatta siitä, 
kuka on viljellyt tehokkaasti ja kuka näennäi-
sesti (10 % tiloista ei ole myynyt lainkaan maa-
taloustuotteita viimeisen CAP-kauden aikana, 
vaikka on nostanut tuet). Kehikko kaipaisi uu-
distamista, mutta maatalouspolitiikka on kes-
kittynyt lähinnä status quon suojeluun. Suomessa 
tarvittaisiin raikas taloustieteellinen analyysi 
maatalouspolitiikan kehittämisestä. Teeman 
voisi hyvin valita arviointineuvoston työlistalle 
ja kyllä se pitäisi sisällyttää myös ilmastopanee-
lin työsuunnitelmaan. □
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