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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)” 

 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.  

 

Komission ”kesäpaketti” sisältää Suomelle kaksi olennaista lakiehdotusta, joihin kumpaankin 

WWF:n lausunto keskittyy: taakanjakosektorin kansallisen jyvityksen sekä esityksen LULUCF-

sektorista vuodelle 2030 niiltä osin kuin yhtymäkohtia taakanjakoon on. WWF:n varsinainen 

lausunto LULUCF-sektorista toimitetaan tarvittaessa myöhemmin.   

 

Taakanjako tarkoittaa käytännössä sektorien kokoelmaa, jota ei ole otettu mukaan 

päästökauppaan (EU ETS) eli liikenteen ja työkoneet, maatalouden, rakennukset, jätehuollon, 

päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja energiantuotannon. Taakanjakosektorin painoarvo on 

mittava ja kattaa Euroopassa 60 % päästöistä, Suomessa taas noin 50 %. Taakanjaossa on siis 

kyse eurooppalaisen ilmastopolitiikan keskeisimmästä ytimestä.  

 

WWF haluaa kiinnittää huomion muutamaan ehdotuksen epäkohtaan ja myönteiseen 

päätökseen, jotka koskettavat Suomea.  

 

 
Huomio prosenttien viilaamisesta päästötavoitteiden riittävyyteen 

  

Asetusehdotuksessa Suomelle esitettiin kansallista 39 prosentin päästövähennsyvelvoitetta, 

jonka laskentamekanismi noudattelee vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketin laskentalogiikkaa. 

Suomen kansallisen päästötavoitteen julkaisua seurasi julkinen keskustelu, jossa ensisijainen 

tulkinta oli, että kansallinen päästötavoite oli asetettu muihin maihin nähden korkealle. Tulkinta 

on kuitenkin syytä kyseenalaistaa, sillä ehdotetut luvut muuttuvat joustomekanismien 

hyödyntämisen jälkeen.  

 

Mikäli LULUCF-sektorin sekä päästökaupan kautta saatavat joustot huomioidaan, niin Suomen 

tavoite tippuu 35,7 prosentin tuntumaan. Tuolloin Suomea korkeammat tavoitteet saa 

esimerkiksi Saksa (-37,5 %), ja Suomen tavoite on lähes sama kuin Ranskalla (-35,5 %). 

Joustomekanismien käyttö tai käyttämättä jättö vaikuttaa oleellisesti Suomen lopulliseen 

tavoitteeseen.  

 

WWF haluaa muistuttaa, että vaikka asetettu tavoite on ennen joustojen huomioimista 

jäsenmaiden keskuudessa korkeammasta päästä, niin ei ole välttämättä perusteltua tulkita 

Suomen saaneen epäreilua kohtelua. WWF ei tarkemmin ota kantaa prosenttiyksiköiden 

vertailuun muiden jäsenmaiden kesken, mutta haluaa korostaa kysymystä on erillinen keskustelu 



 

 

siitä, että mikä on ilmastonmuutoksen kannalta tarpeellista ilmastopolitiikkaa. Oleellisin 

kysymys on se, täyttääkö päästötavoite Pariisin sopimuksessa sovitut 1,5–2 asteen 

lämpötilatavoitteet.  

 

Sitran kesäkuussa julkistamassa raportissa arvioidaan, että Suomen pitäisi leikata päästöjä 

vuoden 1990 tasosta noin 60 prosenttia vuoteen 2030 ja 130 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 

Kokonaispäästöjen tulisi siis kääntyä nettona negatiivisiksi jo ennen vuosisadan puoliväliä sekä 

kahden että puolentoista asteen mukaisilla päästöpoluilla.1 Ylipäätään EU:lta odotetaan 

päästövähennyskiristyksiä jo vuonna 2018 YK:n prosessien yhteydessä2 ja 2030-paketin 

päästötavoite ”vähintään 40 %” muotoiltiin tarkoituksella tavalla, joka mahdollistaisi 

myöhemmät kiristykset.  

 

On siis ilmiselvää, että tämänhetkinen ehdotus taakanjaon tavoitteeksi on jo esittämisvaiheessa 

liian matala, ja Suomessa täytyy myös tarkastella hiilinielujen merkittävää kasvattamista 

talouden nopean vähähiilisyyden ajamisen ohella, sillä ns. ”negatiiviset päästöt” vaativat 

ylimääräisiä toimia maankäyttösektorilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsaanreikä 1: joustomekanismi LULUCF-sektorilta 

 

Maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden (LULUCF) sektori sitoo ilmakehästä 

enemmän hiilidioksidia kuin mitä se päästää ja toimii näin ”hiilinieluna”. Komission ehdotus 

antaisi jäsenmaille oikeuden käyttää kompensaatioon 280 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä 

LULUCF-sektorin hiilinielujapäästöoikeuksia, joka toisin sanoen vähentää ESR-sektorin 

päästövähennystavoitetta määrällä, joka vastaa 4,5-kertaisesti Suomen päästöjä. 

 

Suomessa pettymystä aiheutti kuitenkin LULUCF-sektorin rajaaminen siten, että metsätalousden 

vaikutusta päästöjen vähentäjänä eli niin sanottuna hiilinieluna ei komission ehdotuksessa vielä 

oteta huomioon, vaan todetaan, että asia vaatii lisätarkastelua. WWF katsoo, että myöskään 

metsätalouden hiilinieluja ei tule lukea mukaan ESR-sektorin joustomekanismeihin. 

                                                 
1http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/What_does_the_Paris_climate_agreement_mean_for_Finland_and_the_European_
Union.pdf 
2 Pariisin sopimuksessa todetaan seuraava: §20 Convene a facilitative dialogue among Parties in 2018 to take stock 

of the collective efforts of Parties in relation to progress towards the long-term goal referred to in Article 4.1 of the 
Agreement and to inform the preparation of NDCs pursuant to Article 4.8 of the Agreement” 
 

 

Taakanjakosektorin ajaminen mahdollisimman pitkälle vähähiilisyyteen tulisi 
olla ensisijainen prioriteetti – ja mahdollisuus – eikä päämääränä tulisi pitää 
annetun tavoitteen heikentämistä, mikäli ilmastohyötyjä ei saavuteta. 
 

EU:n ja Suomen on päivitettävä päästötavoitteitaan Pariisin sopimuksen 
valossa. Tämä tarkoittaa myös taakanjakosektoreille lankeavan tavoitteen 

kiristämistä.  



 

 

Metsätalouden hiilinieluja käsitellään tarkemmin LULUCF-politiikassa, mutta tässä todettakoon, 

että metsätalouden hiilinielujen pysyvyydessä sekä nielujen vertailutason asettamisessa on 

lukuisia ratkaisemattomia ongelmia. Esimerkiksi suomalaisten metsien hiilinielut ovat 

kasvaneista hakkuista ja siitä johtuen pienentyneistä nieluista huolimatta tällä hetkellä noin 8 

miljoonaa tonnia (noin ¾ liikennesektorin päästöistä) suuremmat kuin Kioton prosessissa 

asetettu vertailutaso. Tämä tarkoittaa sitä, että metsien käytön lisäämisen haitallisiin 

ilmastovaikutuksiin ei kohdistu sääntelyä. Lisäksi jos metsätalouden hiilinielujen ja ESR-

sektorin välinen joustomekanismi olisi voimassa, niin löysästi asetettu vertailutaso 

mahdollistaisi ESR-sektorin päästöjen kompensaation metsätalouden hiilinieluilla samaan aikaan 

kun nämä nielut todellisuudessa pienevät. Useissa tutkimuksissa on osoitettu metsienkäytön 

lisäämisen haitalliset ilmastovaikutukset, kuten Ilmastopaneelikin asian toteaa ” Mallitarkastelut 

osoittavat, että puun käytön lisääminen pienentää Suomessa metsien hiilinielua ja metsien 

hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi eteenpäin verrattuna tilanteeseen, jossa käyttöä ei 

lisätä”3   

 

WWF suhtautuu kielteisesti hoidetun metsämaan hoidon sisällyttämiseksi joustojen piiriin 

tulevaisuudessakaan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsaanreikä 2: Päästöyksiköiden siirto päästökauppasektorilta 

 

Komission ehdotuksen mukaan Suomi ja kahdeksan muuta jäsenmaata saisivat käyttää osan 

päästöoikeuksistaan saavuttaakseen taakanjakosektorille asetetut tavoitteet. Tämä etuus on suotu 

vain niille jäsenmaille, joille lankesi verrattain suuremmat päästövelvollisuudet, eli Irlanti, 

Luxembourg, Itävalta, Belgia, Tanska, Malta, Alankomaat ja Ruotsi. Etuuden suuruus on maasta 

riippuen 2-4 %. Tämä johtaa siis EU:ssa jopa 100 miljoonan päästötonnin kokoiseen 

ilmastotavoitteiden kannalta haitalliseen joustoon.  
 

EU ETS on ollut jo pitkään kroonisesti toimimattomassa tilassa johtuen päästöoikeuksien 

valtavasta ylitarjonnasta, joten päästökaupan kytkeminen taakanjakosektoriin on nyt vaarassa 

laajentaa ETS:n ongelmat myös päästökauppasektorin ulkopuolelle. 

 

EU:n päästökaupan ylitarjonta on jo ehtinyt paisua liian alhaiseksi asetettujen EU 2020 -

tavoitteiden takia, ja on odotettavissa, että vuoteen 2020 mennessä liiallisen päästöoikeuksien 

määrä ylittää jo 3-4 miljardia euroa. Päästöoikeudet voidaan siirtää seuraavalle kaudelle eli ne 

eivät ”vanhene” siirryttäessä 2030-tavoitteiden toteuttamiseen. Ympäristöjärjestöt ovat jo 

pitkään varoittaneet, että EU:ssa meneillään oleva päästökaupan uudistus ei edelleenkään tuo 

                                                 
3 Ilmastopaneeli 2015, Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen 

WWF kannattaa metsämaan hoidosta saatavien nieluhyötyjen pitämistä 
taakanjakosektorin joustokeinojen ulkopuolella.  
 



 

 

tarpeeksi aitoja ja perustavanlaatuisia muutoksia järjestelmään, jotta hiilelle saataisiin 

asianmukainen hinta. Näistä ensisijaisena keinona on ylimääräisten päästöoikeuksien pysyvä 

eliminointi, mutta myös esimerkiksi ilmaisjaon oleellinen rajoittaminen hiilivuodolle alttiilla 

sektoreilla.  

 

Myös EU:n omat instituutit ovat vihdoin vahvistaneet epäilykset ehdotettujen korjausliikkeiden, 

kuten markkinavakausvarannon käyttöönoton, rajallisesta hyödystä. Euroopan 

ympäristökeskuksen (EEA) julkaisema raportti Trends and projections in the EU ETS in 2015 

osoittaa selkeästi ylijäämän jäävän päästökaupan riesaksi vuoteen 2029 asti (kts. kuva).  

 

Päästökaupan piirissä ei ole lähitulevaisuudessa mahdollisuutta luoda niukkuutta, 

taakanjakosektorin jouston muodossa tai muuten, joka toisi aitoja päästövähennyksiä tai 

innostaisi teollisuutta rakenteellisiin muutoksiin. 

 

 
 

 

 

WWF:n näkemyksen mukaan toimimattoman päästökauppajärjestelmän ongelmien ei pidä antaa 

laajentua muille ilmastopolitiikan sektoreille. EU:n päästökauppaa vaivaava ylitarjonta, jonka 

odotetaan jatkuvan vuoteen 2030 asti, johtaa siihen, ettei päästöoikeuksien käyttö 

taakanjakosektorilla tuo päästövähennyksiä.  

 

Mikä pahempaa, päästöoikeuksien käyttö taakanjakosektorilla viivästyttäisi päästöleikkauksia 

päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla ja johtaisi suurempiin päästöihin EU:ssa vuoteen 2030 

asti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieluja pitää edistää, mutta ei muiden sektorien päästövähennysten kustannuksella 
 

Kaikilla sektoreilla maataloudesta liikenteeseen ja metsätalouteen tarvitaan mittavia 

päästövähennyksiä ja nielujen lisäämistä, mikäli maapallon lämpeneminen aiotaan pitää kurissa. 

Maapallon hiilibudjetissa ei ole enää tilaa jättää päästöjä vähentämättä yhdellä sektorilla, koska 

niitä vähennetään toisella sektorilla. Kaikkia sektoreita tarvitaan. Tämän takia EU:lla ei ole 

varaa kompensoida päästövähennyksiä taakanjakosektorilla muiden sektoreiden 

“päästövähennyksillä”. 

 

Komission ehdottama erillinen LULUCF-pilari, mutta täysin erillään taakanjaosta ja ilman 

joustomekanismeja, voisi parhaimmillaan tarjota ympäristön kannalta myönteisiä toimia sektorin 

itsensä sisällä, kuten metsäluonnon monimuotoisuuden parempaa suojelua. Samalla voisimme 

myös varmistaa sen, että esimerkiksi eurooppalainen liikennesektori ajetaan kohti hiilettömyyttä 

nopealla tahdilla ilman porsaanreikien tuomaa hidastetta.  

 

Metsien tarjoamia nieluja tulee edistää, mutta niiden lisäämisen täytyy tarkoittaa, että ne 

tulevat olemassa olevien suunnitelmien päälle eivätkä syrjäytä kunnianhimoa muilta 

sektoreilta. Päästövähennyksiä ja nieluja tarvitaan kaikilla sektoreilla erikseen. 

 

EU näyttää päätöksillään esimerkkiä muulle maailmalle. Mikäli emme osoita vahvaa 

sitoutumista Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, on riski, että myös muu maailma seuraa 

malliamme. Euroopassa tulee ensisijaisesti tarjota esimerkkejä parhaasta käytännöstä. Tämä 

edellyttää, että porsaanreiät tukitaan ja ettei metsävarantoja käytetä aitojen ilmastotoimien 

jarruina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF ei kannata porsaanreikien esittämistä, sillä Komission tarjoamat joustot 
ovat käytännössä tapa vähentää Suomen päästövähennystavoitteita 
taakanjakosektorilla tuomatta oikeaa ilmastohyötyä. 
 

 

WWF ei kannata päästökauppasektorin päästöoikeuksien tarjoamaa 
joustomekanismia käytettäväksi taakanjakosektorilla. 
 

Politiikantoimia nielujen varjelemiseksi ja lisäämiseksi tulisi tarkastella erillisinä 
toimenpiteinä, jotka ovat selkeästi lisäisiä toimia päästövähennystavoitteiden 
ohella. Joustoa LULUCF-sektorin ja taakanjakosektorin välillä ei tule sallia. 



 

 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen rahasto 

 

                                                                                         

                                                                                         
Jari Luukkonen       Kaarina Kolle 

Suojelujohtaja       Ilmastoasiantuntija 

  

 


