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Asia:  WWF:n lausunto ”Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin 
muuttaminen)” 

 
 
WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  
 
 
Päästökauppa suurennuslasin alla 
 
Euroopan päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön ensisijaisesti sen markkinaehtoisuuden ja 
kustannustehokkuuden vuoksi. Sen oli tarkoitus ohjata pitkän aikavälin investointeja 
energiasektorilla ja muuttaa pysyvästi talouden hintasuhteita vähähiilisen tuotannon hyväksi. 
Nykytilassaan päästökauppaa voi luonnehtia kuitenkin vain varjoksi siitä, mihin se alun perin 
suunniteltiin. Finanssikriisin laukaisema talouden taantuma, runsaat ilmaiset myönnetyt 
päästöoikeudet sekä kansainvälisten yksiköiden vaikutus toisen päästökauppakauden (2008–
2012) lopussa ovat johtaneet hiilidioksiditonnin hinnan syöksykierteeseen. Hinnan ei oleteta 
kipuavan alun perin tarkoitettuun 30 euroon per hiilidioksiditonni vielä vuosikausiin ja Komission 
omat arviot olettavat noin 16,50 euron tonnihintaa 2020-luvulle mentäessä. ETS kattaa 45 % 
EU:n  ja 50 % Suomen päästöistä ja siksi päästökaupan toimivuus määrittelee suoraan ei 
pelkästään Euroopan, vaan myös Suomen ilmastopolitiikan onnistumisen. 
 
Esittelemme alla konkreettisia teknisiä ehdotuksia, jotta päästökaupan epäkohdat saataisiin 
paikattua ja instrumentti valjastettua tavalla, joka on uskollinen sen alkuperäiselle tarkoitukselle: 
ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle ja päästöjen vähentämiselle. Markkinoiden valtaisat 
ylimääräiset päästöoikeudet tulee saada kuriin, jotta ETS ajaisi päästövähennystoimia. 
Tämän lisäksi perustelemme suosituksemme avaamalla hiilivuodon problematiikkaa, koska 
etenkin huoli teollisuuden kilpailukyvystä on ollut suomalaisessa keskustella voimakkaasti 
läsnä.  Ennen kaikkea nykyisen hiilivuotolistan, vertailuarvojen parannus sekä 
monialaisen korjauskertoimen säilyttäminen varakeinona voisi johtaa tilanteeseen, jossa 
sekä hiilivuodolle aidosti alttiit toimijat saisivat tarvitsemaansa suojelua, mutta olisi samalla 
ohjaavuudeltaan tarpeeksi vahva, jotta ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen tapahtuisi 
maltillisesti ja vähentäisi markkoiden ylitarjontaa. Tarkoin valikoitu teollisuuden varjelu 
olennaisesti vähäisempien päästöoikeuksien avulla voi mahdollistaa päästökaupan toimivuuden 
ja maineen palauttamisen. Tämän lisäksi päästökaupan huutokauppatulot tulisi käyttää 



tavalla, joka ETS-direktiivin hengen mukaisesti auttaa rahoittamaan ilmastoystävällisiä 
projekteja eikä yksinomaan kompensoimaan epäsuoria kustannuksia teollisuudelle.  
 
 
Hiilivuoto - Tuotanto karkaa Euroopan rajojen ulkopuolelle? 
 
Tuotannon siirtyminen alhaisempien ympäristöstandardien maihin on ollut yksi usein esitetyistä 
uhkakuvista, joilla päästökaupan kiristyksiä on pyritty lieventämään. Hiilivuodolla tarkoitetaan 
tilannetta, jossa yritysten toimintaa joudutaan ilmastopolitiikkaan liittyvien kustannusten takia 
siirtämään muihin maihin, joissa on löyhemmät kasvihuonekaasupäästörajoitukset. Riskin on 
oletettu olevan korkeampi erityisesti eräillä energiaintensiivisillä aloilla, joiden kustannuksista 
energian hinta muodostaa olennaisen osan. Siksi sellaiset sektorit ja alasektorit, joiden 
katsotaan olevan alttiita hiilivuodolle, on koottu Euroopan komission perustamalle 
hiilivuotolistalle. Listalla olevat sektorit saavat osan päästöoikeuksistaan ilmaiseksi. Ilmaisjaon 
ollessa yksi päästökaupan rampautumisen suurimmista taustatekijöistä on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, mitkähiilivuotolistalle päätyneet sektorit ovat ansainneet 
päästöoikeutensa – ja mitkä eivät.   
 
Hiilivuotoriskin olemassaololle ei nimittäin ole vankkaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa 
empiiristä pohjaa. Hiilivuodon uhka on ollut päästökaupan ensimetreiltä lähtien yksi 
pääargumenteista, jolla on pyritty vaikuttamaan lainsäädännön tiukkuuteen, mutta ilman 
uskottavia perusteluja ilmiön käyttämisestä päätöksentekoa ohjaavana tekijänä tulee 
kyseenalaista. Euroopan komission omassa selvityksessä on käynyt ilmi, ettei Euroopan 
päästökaupasta johtuvalle hiilivuodolle ole olemassa toistaiseksi pitäviä perusteita.1 The 
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environmentin tutkijat Sato ja 
Dechezleprêtre arvioivat vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessaan energian hintaa sekä 
globaaleja kauppatavaramyyntejä. Tutkimus oli laajudessaan ensimmäinen laatuaan ja  
havaittiin, että energian hinnat vaikuttivat vain marginaalisesti viennin sekä tuonnin määrään. 
Tämän vuoksi vaikutus esimerkiksi raskaaseen teollisuuteen oli odotettua vähäisempää. 
Tutkimuksen loppupäätelmässä todetaan, että hiilivuotoriski näyttäytyy näin ollen 
nykykeskustelussa ylikorostettuna. Tämän takia huolen kilpailukyvystä taikka hilivuodon riskistä 
ei tulisi lyhyellä aikavälillä olennaisesti vaikuttaa ilmastonmuutosta hillitsevien politiikkatoimien 
käyttöönottoon.2    
 
On myös aiheellista kyseenalaistaa käsitys siitä, että EU:n ulkopuolella vallitsisi löyhemmät 
ilmastolainsäädännöt ja kasvihuonekaasurajoitukset. Euroopalla on maine 
ympäristölainsäädännön edelläkävijänä ja se onkin aikanaan ollut monin osin tiennäyttäjä sekä 
poliittisesti sitoutunut ilmastotakoisiin. Ajan kuluessa on kuitenkin osoitautunut, että EU:n 
päästökaupan piiriin kuuluvat valtiot eivät ole enää yksin kantamassa vastuuta, sillä iso osa 
perinteisesti kehitysmaihin laskettavista valtioista kiristää jo kasvihuonekaasupäästöjä 
tuntuvasti kunnianhimoisella lainsäädännöllä3 Tämän lisäksi useat maat ovat myös ottaneet 
käyttöön omat päästökauppajärjestelmänsä. 2020-luvulle tultaessa, jolloin myös ETS-direktiivin 
päivityksessä sovitut muutokset astuvat voimaan, järjestelmät ovat suurella todennäköisyydellä 
kehittyneet entisestään. Perinteisten rikkaiden maiden lisäksi päästökauppaa harjoitetaan 

                                                 
1http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/docs/cl_evidence_factsheets_en.pdf 
2 Sato & Dechezleprêtre (2015). Asymmetric industrial energy prices and international 

trade. http://personal.lse.ac.uk/dechezle/Working-Paper-178-Sato-and-Dechezlepretre.pdf 
3 http://web.law.columbia.edu/climate-change/resources/climate-change-laws-world 



esimerkiksi Kiinassa4, jossa on toistaiseksi seitsemän alueellista pilottihanketta, mutta koko 
maan kattava päästökauppa aloittaa toimintansa vuonna 2017. Tämän lisäksi päästökauppa 
löytyy mm. Kazakstanista ja Kaliforniasta 5.  
 
Alla kuva kaikista olemassaolevista, suunnitteilla olevista ja harkinnassa olevista 
päästökauppajärjestelmistä. 6  
 
 

 
 
 
Hiilivuototoimenpiteet vuoden 2020 jälkeen 
 
Nyt esillä oleva hiilivuotoon perustuva päästöoikeuksien allokointijärjestelmä tulisi ehdotuksen 
mukaan muuttumaan kaksiportaiseksi. Ennen komission heinäkuun ehdotusta valmisteltiin 
myös ETS:n uudelleentarkastelua varten vaikutusten arviointi, jossa eriteltiin mahdollisia 
poliittisia vaihtoehtoja. Yksi lupaava sellainen, joka ei päässyt itse ehdotukseen, olisi ollut 
hiilivuotolistan ilmaisjaon muuttaminen neliportaiseksi, joka vastaisi myös erilaisia 
hiilivuotoriskin tasoja (100%, 80%, 60%, 30% riippuen riskitason vakavuudesta). Tämä ehdotus 
on tarpeellinen keskustelunavaus, jotta voidaan määrittää mitkä sektorit todella ovat riskialttiita 
ja minkä verran. Neliportaisen järjestelmän avulla palkittaisiinkin täysimääräisesti vain kaikista 
tehokkaimmat ja toisaalta suojeltaisiin kaikista haavoittuvimmat laitokset. Näin ollen hyvin 
kohdennettu hiilivuotolista palvelisi aidosti hiilivuotoilmiön estämistä ilman, että 
ilmastonsuojelutavoitteita joudutaan uhraamaan. Tämä palvelisi myös päästökaupan 
kustannustehokkuuden palauttamista. Tämä vaatiinee siis niiden teollisuuden alojen 

                                                 
4 https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/china-emissions-trading-

case%20study_cdc_climat_ieta%20march_2015.pdf 
5 https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/kazakhstan_case_study_may2015.pdf 
6 ICAP 2015. 



tunnistamista, jotka tällä hetkellä hakevat 100% vertailuarvoja ilman hyvää syytä ja näiden 
teollisuuden toimijoiden ohjaamista alempien vertailuarvojen piiriin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komission ehdottama vertailuarvojen päivittäminen  
 
Teollisuudelle jaetaan päästöoikeudet maksutta EU-tason vertailuarvojen perusteella. Ne 
laitokset, jotka pärjäävät hyvin tehokkuusvertailussa eli saavat hyvän vertailuarvon – ja ovat siis 
ainakin teoriassa Euroopan tehokkaimpien joukossa – tulisi siis saada kaikki tarvitsemansa 
päästöoikeudet ilmaiseksi. Niiden laitosten, jotka eivät yllä tarpeeksi korkealle täytyy joko 
vähentää päästöjään, ostaa lisää päästöoikeuksia markkinoilta - tai yhdistellä kykyjensä 
mukaan näitä kahta vaihtoehtoa. 
 
Komission ehdotuksen mukaan nykyiset vertailuarvot päivitettäisiin neljännen kauden alussa ja 
puolessavälissä siten, että vertailuarvoja kiristetään pääsäännön mukaan kiinteämääräisesti 1 
prosenttia kultakin vuodelta vuoden 2008 sekä kyseessä olevan ilmaisjakokauden puolenvälin 
välillä. Vertailuarvojen kiristäminen on tarpeellista, jotta toimijoita voidaan rohkaista 
ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUOSITUS 1:  
Ottaen huomioon päästökauppajärjestelmän keskeisen aseman eurooppalaisissa 
ilmastotalkoissa kaiken päätöksenteon on nojattava tieteelliseen, julkiseen ja 
todisteisiin perustuvaan tausta-aineistoon. 
 

SUOSITUS 2: 
Tuetaan kaksiportaisen hiilivuotolistan sijaan neliportaista listaa, joka on ollut esillä 
myös vuonna 2015 julkaistussa vaikutusten arvioinnissa. 

 

SUOSITUS 4: 
Suomessa tulisi ottaa edistyksellinen kanta kunnianhimoisten vertailuarvojen 
asettamiseksi mukaillen Komission heinäkuussa 2015 julkaisemaa ehdotusta. 
 

 

SUOSITUS 3:  
Ilmaisjaosta tulee luopua kokonaan, mikäli hiilivuodon riskiä ei voida todentaa. 
Yleisenä tavoitteena tulisi siis olla siirtyminen 100% päästöoikeuksien 
huutokauppaamiseen.  

 



Monialainen korjauskerroin 
 
Koska ETS:n päästömääriä säätelee katto, ilmaisia päästöoikeuksia ei voida jakaa jokaiselle 
listalla olevalle sektorille kattamaan kaikkia päästöjä kolmannella päästökauppakaudella. Sen 
vuoksi Komissio on joutunut turvautumaan monialaiseen korjauskertoimeen  Tarjolla olevat 
päästöoikeudet vähenevät siis suhteessa vuoteen 2020 mennessä ja koskevat kaikkia listalla 
olevia sektoreita yhtäläisesti. Korjauskerrointa ei todennäköisesti tarvittaisi, mikäli hiilivuotolista 
olisi tarpeeksi valikoiva ja kattaisi vähemmän toimijoita.7 
 
Mikäli hiilivuotolistaa ei saada kohdennettua ja vertailuarvoja tiukennettua, on syytä ottaa 
käyttöön monialainen korjauskerroin myös neljännellä päästökauppakaudella. Näin voidaan 
varmistaa, että 57% huutokaupattava osuus pysyy koskemattomana, jäsenmaiden 
huutokauppatulot eivät lähde laskuun ja energiantuottajille tarjolla olevat ostettavat 
päästöoikeudet eivät vähene.  
 
 
 
 
 
 
Päästökaupan rooli suomalaisessa ilmastorahoituksessa 
 
Vaikka ETS:sta puhuttaessa perinteisesti viitataan esimmäkseen sen 
päästövähennyspotentiaaliin, päästökaupan on nähty tarjoavan myös erinomaisen lähteen 
kipeästi tarvittavalle ilmastorahoitukselle sekä kansainvälisesti että EU-jäsenmaissa. Euroopan 
päätöksentekijät keskustelivat alun perin vuonna 2008 päästökaupan huutokauppatulojen 
varojen potentiaalista tulla käytetyksi ilmaston kannalta hyödyllisiin kohteisiin. ETS:n niin 
sanottu ”twin potential” liittyykin päästövähennysten ja uusien rahavirtojen luomiseen yhdellä 
kertaa. 
 
Yleiseksi ohjeeksi on vakiintunut, että 50 % päästökaupan huutokauppatuloista tulisi osoittaa 
ilmastotekoihin. Vaikkakaan varsinaista laillista sitovuutta tähän ei ole, niin sama suositus löytyy 
ETS-direktiiviistä89. ETS:ää on myös useasti ehdotettu mahdolliseksi mekanismiksi 
rahoittamaan kehitysmaiden ilmastorahoitustarpeita niin sanottuna innovatiivisena 
rahoituslähteenä.   

                                                 
7 DG Climate Action (2013). Calculations for the determination of the cross-sectoral correction 

factor in the EU ETS in 2013 to 2020. 

Explanatory paper prepared by DG Climate Action 
8 EU directive 2009/29/EC 
9 Neuvoston alkueperäinen kirjaus englanniksi: “The European Council recalls that Member States will 

determine, in accordance with their respective constitutional and budgetary requirements, the use of 

revenues generated from the auctioning of allowances in the EU emissions trading system. It takes 

note of their willingness to use at least half of this amount for actions to reduce greenhouse gas 

emissions, mitigate and adapt to climate change, for measures to avoid deforestation, to develop 

renewable energies, energy efficiency as well as other technologies contributing to the transition to 

a safe and sustainable low-carbon economy, including through capacity building, technology transfers, 

research and development.” (EU council 2008). 

SUOSITUS 5: 
Monialainen korjauskerroin tulee pitää varakeinona myös neljännellä 
kauppakaudella.  
 



Uusien raportointivelvoitteiden valossa Komissio on kyennyt ensimmäistä kertaa arvioimaan 
näiden päästökaupasta saatujen summien suuruuden osana vähähiilisten toimien rahoittamista 
Euroopassa. Vuonna 2013 päästökauppatulojen arvioitiin olevan noin 3,6 miljardia euroa, josta 
peräti 3 miljardia rahoitti mm. energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja kestäviä 
liikenneratkaisuja – kattaen noin 87 % kaikista huutokaupan tuloista osoittaen, että valtaosa 
jäsenmaista kanavoi rahavirtoja ilmastotekoihin lähes täysimääräisesti10.    Suomi oli vuoteen 
2015 asti niiden joukossa, jotka siirsivät päästökauppatulonsa kehitysyhteistyön alla 
ilmastorahoitukseen. Vuoden 2015 vaalien jälkeen Sipilän hallitusohjelma linjasi, että 
huutokauppatulojen ohjaaminen kehitysyhteistyöhön lopetetaan. 
 
Kyseessä on menetetty mahdollisuus. Varat olisi voitu käyttää joko köyhien maiden 
ilmastotekojen tukemiseen kuten aikaisemminkin, taikka jouduttamaan kotimaista 
irrottautumista fossiilienergiasta, kuten on tehty Saksassa, jossa kaikki huutokauppatulot on 
korvamerkitty muun muassa Energiewenden toteuttamiseen. Sen sijaan Suomessa on 
yksinomaan priorisoitu päästökaupan epäsuorien kustannusten tukemista teollisuudelle. 
Ilmaiset päästöoikeudet tulee nähdä rahallisen arvonsa vuoksi ennen kaikkea julkisena 
omaisuutena, joita koskee myös velvollisuus vastuullisesta käyttämisestä.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilmastonmuutosta aidosti ehkäisevä päästökauppa tulee nähdä madollisuutena 
 
Mikäli väistämätön siirtymä pois fossiilisesta energiasta ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteet 
aiotaan toteuttaa, ei päästökauppaa ja sen ongelmia voida sivuuttaa. Sillä on kattavuutensa 
vuoksi ratkaiseva rooli sekä potentiaali energiasektorin ja teollisuusprosessien 
päästövähennystoimissa. Päästökaupan toimimattomuus on saanut eurooppalaiset valtiot 
turvautumaan tukevaan lainsäädäntöön päästäkseen omiin kansallisiin ilmastotavoitteisiinsa, 
joka itsessään kertoo ongelman akuuttiudesta11. 
 
Jotta ETS:n vaikuttavuus ja samalla myös EU:n ilmastopolitiikan uskottavuus saataisiin 
korjattua Suomella on mahdollisuus vaikuttaa vuoden 2020 jälkeisiin päästökaupan 
korjaamiseen vaadittaviin uudistuksiin ja tarvittaessa esittää lainsäädäntöä, jolla hiilelle 
saataisiin Suomessa ympäristöystävällisiä investointeja kohti ohjaava hinta. Toisin sanoen 
lisääntyneet investoinnit ja puhtaan tuotantoteknologian kehitys saattaisivat saada 
toimivamman päästökaupan alla myös otollisemmat olosuhteet pärjätä ja luoda tilaa 
markkinoilla.12 Tämänkaltainen positiivinen kehityskulku cleantechin saralla olisi myös suoraan 
linjassa Suomen uuden hallituksen biotaloustavoitteiden kanssa. 

                                                 
10http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/docs/com_2014_689_en.pdf 
11 Muun muassa Iso-Britanniassa on otettu käyttöön niin sanottu ”carbon floor price” eli hintalattia, 

joka asettaa hiilelle ennustettavan minimihinnan. 
12 Hokkanen (2015). Ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen kansantalouteen ja kilpailukykyyn – mitä 

arvioista voidaan oppia? 

SUOSITUS 6: 
Päästökaupan huutokaupasta saadut voitot suunnataan jälleen tai vähintäänkin 
suurelta osin ilmastotekoihin, esimerkiksi kehitysapuna tai kotimaan puhtaina 
energiaratkaisuina. 
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