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Tässä työssä selvitetään, miten Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä on toiminut 

sen alusta vuodesta 2005 sen nykytilaan vuonna 2014. Erityisesti huomiota kiinnitetään 

päästöoikeuksien hintakehitykseen sekä käyttämättömien päästöoikeuksien kertymiseen. 

Työssä havaitaan, että ylimääräiset jaetut päästöoikeudet ovat aiheuttaneet 

päästöoikeuksien hinnan laskemista. Liian matalan hinnan seurauksena päästökauppa ei 

kannusta yrityksiä tekemään investointeja vihreään teknologiaan, vaikka se on yksi 

päästökauppajärjestelmän päätarkoitus YK:n ilmastosopimuksen täyttymisen 

varmistamisen ohella. Suurin syy käyttämättömien päästöoikeuksien kertymiseen on 

vuoden 2008 talouskriisi. Tätä ongelmaa korjataan väliaikaisesti siirtämällä 

päästöoikeuksia myöhemmin jaettavaksi. Lisää ratkaisuja odotetaan neljännelle 

päästökauppakaudelle. 
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In this thesis the progress of the European Union emission trading system is investigated 

from the beginning in year 2005 to the current state in year 2014. Special attention is paid 

to the price development of the emission allowances and accumulation of the unused al-

lowances. In this work it is concluded that the allocated allowances that are unused have 

caused decrease in the price of the emission allowances. As a result of too low emission 

allowance prices the emission trading system does not encourage the companies in the 

system to make investments in green technology even though it is one of the main pur-

poses of the system alongside securing the UNFCCC goals. The main event that led to 

surplus of the allowances is the economic crisis of 2008. This problem is being fixed by 

taking some of the not yet allocated allowances out of the system to be allocated later. 

More solutions are expected of the fourth emission trading period. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

COP   Ilmastokokous 

ETS   Päästökauppajärjestelmä 

EU   Euroopan Unioni 

EU ETS  Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä 

EUA   EU päästöoikeus 

IPCC   Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 

OTC   Over the counter, kahden osapuolen  keskenään käytävä kauppa 

UNFCCC Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonventti eli 

ilmastosopimus 
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1. JOHDANTO  

Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä eli EU ETS on suhteellisen tuore. Se alkoi 

vuonna 2005 ja täyttää pian vasta kymmenen vuotta. Siihen aikaan on kuitenkin mahtunut 

paljon ongelmia ja järjestelmän toimivuutta on kyseenalaistettu mediassa, politiikassa ja 

teollisuudessa. Tässä kandidaatintyössä selvitetään, mitä EU ETS:ssä on tapahtunut tänä 

aikana. Työn tutkimuskysymyksenä on siis: ”Millainen EU ETS:n nykytila on ja miten 

siihen on päädytty?” Erityisesti päästöoikeuksien hintakehitystä ja taustalla vallitsevia syitä 

seurataan. Kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi EU ETS:n toimintaperiaate 

selvitetään. EU ETS on perustettu varmistamaan ilmastopoliittisten sopimusten 

toteutuminen. Myös näihin sopimuksiin tutustutaa ja käydään läpi taustalla vallitsevan 

ilmiön eli ilmastonmuutoksen perusteet. 

 

Johtuen EU ETS:n nuoresta iästä suuri osa järjestelmästä saatavilla olevasta 

informaatiosta on jo vanhentunutta. Tähän työhön etsityt tuoreimmat tiedot ovat 

heinäkuun alusta 2014. Muutoksia EU ETS:ään tehdään jatkuvasti havaituista 

ongelmakohdista johtuen, joten myös järjestelmän ominaisuudet ja tulevaisuuden 

näkymät muuttuvat jatkuvasti. Tämä kandidaatintyö toimii hyvin katsauksena siihen, missä 

päästökaupassa mentiin heinäkuussa 2014 ja miten siihen tilanteeseen oltiin päädytty. 
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2. PÄÄSTÖKAUPAN TOIMINTAPERIAATE 

Tässä luvussa kerrotaan, millainen Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmän, eli EU 

ETS:n toimintaperiaate on. EU ETS on ilmastopoliittinen ohjauskeino, jolla tähdätään 

ilmastonmuutoksen torjuntaan. Keskeistä järjestelmässä on markkinaehtoisuus ja päästö-

oikeuksien rajallisuus, ja muun muassa niitä käsitellään seuraavissa kappaleissa. 

2.1 Päästökauppa lyhyesti 

EU ETS on luotu EU:n aluelle päästökauppadirektiivin 1. artiklan mukaan edistämään 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. 

Järjestelmä aloitti toiminnan ensimmäisellä päästökauppakaudella vuoden 2005 alusta. 

Meneillään on kolmas päästökauppakausi ja se tulee jatkumaan vuoteen 2020 asti. EU:n 

päästökauppa koskee pääasiassa energiateollisuutta ja energiaintensiivistä teollisuutta. 

(EU direktiivi, 2009) 

 

Päästöoikeus eli EUA, EU emission allowance, tarkoittaa sitä, että päästöoikeuden 

omistava toimija voi vapauttaa toiminnassaan päästöoikeuksia vastaavan määrän 

kasvihuonepäästöjä. Päästökauppa koskee kasvihuonekaasuista hiilidioksidia, alumiinin 

tuotannon perfluorihiiltä ja kemianteollisuuden typpioksideja. Päästökaupassa EU jakaa 

päästöoikeuksia päästökaupan piiriin kuuluville jäsenille sekä ilmaiseksi että 

huutokauppaamalla. Päästöoikeuksia jaetaan vuosittain rajallinen määrä siten, että joka 

vuosi jaettujen päästöoikeuksien määrä laskee tasaisesti. Kun päästooikeudet on jaettu 

EU:n toimesta, niistä voidaan käydä edelleen kauppaa erilaisissa pörsseissä tai 

kahdenvälisessä kaupassa. Käytetyt päästöoikeudet poistuvat markkinoilta. Jos 

päästökaupan piirissä oleva toimija aiheuttaa kasvihuonepäästöjä enemmän kuin ostetut 

päästöoikeudet oikeuttaa, tilanteesta seuraa toimijalle sakko. (Kakkonen, 2013) 

2.2 Keitä päästökauppa koskee 

Alueellisesti EU ETS:n piiriin kuuluu EU-28 maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja. EU 

ETS:n piiriin kuuluu yli 12 000 voimalaitosta sekä tuotantolaitosta, ja se kattaa koko EU:n 

alueen kaikista kasvihuonepäästöistä noin 45%. Suomen kasvihuonepäästöistä EU ETS 

kattaa noin 56% (Kakkonen, 2013). Myös Australia aikoo liittää 

päästökauppajärjestelmänsä EU ETS:ään (EC, 2013). (EC, 2014c) 

 

Toimialoittain EU ETS piiriin kuuluu energiateollisuuden kaikki yli 20 MW lämpötehoiset 

polttoaineen polttolaitokset lukuun ottamatta yhdyskunta- ja ongelmajätteen 
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polttolaitoksia. Tuottavasta teollisuudesta piiriin kuuluu metalliteollisuuden osalta 

metallimalmien pasutus tai sintraus, raakaraudan tai teräksen tuotanto, rautametallien 

tuotanto tai jalostus yli 20 MW lämpötehoisissa laitoksissa, alumiinin primäärituotanto, 

alumiinin sekundäärituotanto yli 20 MW lämpötehoisissa polttoyksiköissä ja muiden kuin 

rautametallien tuotanto tai jalostus yli 20 MW lämpötehoisissa laitoksissa. Lisäksi EU ETS 

koskee useita kemianteollisuuden toimintoja ja muun muassa tietyin päivittäisine 

valmistuskriteereineen sementin, kalkin, lasin, keraamisten tuotteiden ja 

eristysmateriaalejen tuotantoa. (EU direktiivi, 2009) 

 

Myös ilmailu kuuluu päästökaupan piiriin. Päästökauppadirektiivin mukaan päästökauppa-

alueen sisäisten lentojen lisäksi myös alueen ulkopuolelle tai ulkoa sisään suuntautuvat 

lennot kuuluvat päästökaupan piiriin. Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokaupat 

kuitenkin keskeytettiin vuonna 2012, kun näihin kyseisiin lentoihin kohdistui poliittista 

keskustelua. 30.4.2014 asiasta saatiin päätös ja lentoliikenteen päästökauppa tulee 

jatkumaan. Uuden päätöksen mukaan päästökauppa ei enää koske päästökauppa-alueen 

ulkopuolelle ja ulkopuolelta suuntautuvaa lentoliikennettä. (Energiavirasto, 2014b) (EC, 

2014a) 

 

Päästökaupan ulkopuolelle siis jäävät kaikki muu liikenne ilmailua lukuun ottamatta, 

asuminen, maatalous, muu teollisuus ja palvelut (Kakkonen, 2013). Kuvasta 1 voidaan 

nähdä, miten yllä mainitut alat jakaantuvat ja kattavat tässä tapauksessa suurimman osan 

Suomen päästöistä. Piiriin kuuluvat toimialat ovat suhteellisen helppoja seurata ja 

päästöjen mittaaminen on valvottavissa. Lisäämällä EU ETS:ään esimerkiksi muun 

liikenteen ja maatalouden kasvihuonepäästöjen osuutta piirissä voisi lisätä vielä 

entisestään, mutta kyseisillä aloilla päästöjen valvonta voisi osoittautua kalliita 

toimenpiteitä vaativaksi ja hankalaksi sekä teknisesti että poliittisesti. 
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Kuva 1: Kasvihuonepäästöjen lähteet sektoreittain Suomessa vuonna 2012. (Tilastokeskus, 

2014) 

2.3 Päästöoikeuksien jakaminen 

EU jakaa päästöoikeuksia vuosittain rajatun määrän. Vuonna 2013 EU-maissa jaettiin 2 

039 152 882 päästöoikeutta, joista huutokaupattiin 541 197 000.Yksi EUA vastaa yhtä 

tonnia kasvihuonekaasuja. Vuonna 2012 EU-28 maat aiheuttivat CO2-ekvivalenttipäästöjä 

yhteensä 4 544 200 000 tonnia (EEA, 2014). Kokonaisuudessa jaettavien 

päästöoikeuksien määrä eli päästökatto laskee 1,74 prosenttia vuodessa. Tästä seuraa 

se, että vuonna 2020 päästöoikeuksia jaetaan 21% vähemmän kuin vuonna 2005. 

(Kakkonen, 2013) 
 

Ennen kolmatta päästökauppakautta suurin osa päästöoikeuksista jaettiin ilmaiseksi. Tällä 

hetkellä päästöoikeuksista huutokaupataan jo merkittävä osuus, vuonna 2013 se oli 40%. 

Päästöoikeuksien huutokaupattavaa osuutta nostetaan progressiivisesti, ja EU:n tavoite 

on, että ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen päättyy kokonaan vuoteen 2027 

mennessä. (EC, 2013) 

 

Sähköntuotannossa kaikki päästöoikeudet huutokaupataan lukuun ottamatta vuodesta 

2004 lähtien EU:hun liittyneitä maita. Näissä maissa saadaan vielä ilmaisia 

päästöoikeuksia vuoteen 2019 asti, mutta vastapainoksi ilmaisista päästöoikeuksista 

syntyvät säästöt on käytettävä energiasektorin kehittämiseen. (EC, 2013) 

 

Huutokaupattavien päästöoikeuksien osuus jaetaan siten, että 88% päästöoikeuksista 

menee vuoden 2005 päästötasojen mukaisesti ja 10% huutokaupataan EU:n köyhimpien 

jäsenvaltioiden kesken lisäapuna ilmastonmuutoksen torjuntaan. Loput 2% jaetaan niin 

sanottuna Kioton bonuksena niille jäsenvaltioille, jotka jo vuonna 2005 olivat vähentäneet 
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päästöjään 20% Kioton ilmastosopimuksen lähtötasosta. Huutokaupat järjestetään 

jäsenvaltioiden määräämien yritysten toimesta, mutta mikä tahansa EU ETS:n jäsenmaan 

yritys voi olla osallisena huutokauppaan. EU:n lainsäädännön mukaan vähintään puolet 

huutokauppatuloista ja ilmailun päästöoikeuksista kaikki on käytettävä ilmastonmuutoksen 

torjuntaan. (EC, 2013) 

 

Ilmaiseksi päästöoikeuksia jaetaan valmistavan teollisuuden käyttöön. Ilmaisten 

päästöoikeuksien osuus laskee progresiivisesti vuodesta 2013 vuoteen 2020 siten, että 

vuonna 2013 toimijat saavat 80% tarvitsemistaan päästöoikeuksista ilmaiseksi ja vuonna 

2020 kyseinen lukema on 30%. Ilmailun päästöoikeuksista jaetaan ilmaiseksi 85% 

tasaisesti koko kolmannen päästökauppakauden ajan vuoteen 2020 asti. (EC, 2013) 

 

Ilmaiseksi jaettujen teollisuuden päästöoikeuksien jakelussa käytetään kullakin toimialalla 

vertailupisteenä ympäristön kannalta parasta mahdollista teknologiaa siten, että 

vähäpäästöinen teknologia palkitaan suuremmalla suhteellisella osuudella ilmaisia 

päästöoikeuksia ja siten kannustetaan yrityksiä ympäristöystävällisyyteen. Myös 

toimialoilla, joilla kilpailukyvyn lasku päästöoikeuksien hintojen myötä voi aiheuttaa 

yritysten siirtymistä EU ETS alueen ulkopuolelle, jaetaan enemmän ilmaisia 

päästöoikeuksia. (EC, 2013) 

2.4 Markkinat 

Kun päästöoikeudet on jaettu, niistä voi alkaa käymään kauppaa jälkimarkkinoilla. 

Jälkimarkkinat koostuvat ilmastopörsseistä sekä OTC-kaupasta, eli over the counter 

kaupasta, jossa kaksi toimijaa käyvät kauppaa päästöoikeuksista keskenään. 

Ilmastopörsseistä keskeisimpiä kauppapaikkoja ovat Bluenext, Climex, ECX/ICE, EEX, 

Nordpool, Green X, Greenmarket ja CCX. Näissä pörsseissä käydään spot-, futuuri-, 

termiini- optio- ja swap-kauppaa (Kakkonen, 2013). Kaupankäyntiin voivat osallistua 

päästökaupan piiriin kuuluvat yritykset, erilaiset organisaatiot ja yksityiset ihmiset 

(Kakkonen, 2013). Parhaimmillaan jopa 40 miljoonaa päätöoikeutta on vaihdettu 

jälkimarkkinoilla yhden päivän aikana. Vuonna 2012 vaihdettiin 7,9 miljardia 

päästöoikeutta, ja näiden vaihtojen yhteisarvoksi tuli 56 miljardia euroa. (EC, 2013) 

 

Kuvasta 2 nähdään, kuinka päästöoikeuksien jälkimarkkinat ovat kehittyneet. Vuodesta 

2005 vaihtomäärät ovat kasvaneet paljon, ja toiselle päästökauppakaudelle siirryttäessä 

vaihtomäärä yli kaksinkertaistui. Eu ETS:n alussa OTC-kauppa oli suositumpaa, mutta 
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nykyään EUA vaihtaa omistajaansa todennäköisimmin ilmastopörssissä. Päästöoikeuksia 

ollaan alettu myymään jälkimarkkinoilla myös huutokauppaamalla. 

 

 

Kuva 2: EU:n päästöoikeuksien vaihtomäärät miljardeissa. Kuvaajan vaihtomäärät on otettu 

yllä listatuista keskeisimmistä pörsseistä ja muina lähteinä on muun muassa UNFCCC ja 

Bloomberg New Energy Finance arviot. (EC, 2013) 

 

EU ETS päästöoikeuksien markkinat toimivat cap-and-trade periaatteella. Vuosittain 

jaettavien päästöoikeuksien määrä, eli cap, laskee tasaisesti, ja siten päästöoikeudet, 

joilla kauppaa – trade – käydään, saavat paineen hinnannousuun. Päästöoikeuksien hinta 

muodostuu kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti. Alla olevassa Kuvassa 3 tätä on 

havainnollistettu. 
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Kuva 3: Kysynnän ja tarjonnan laki päästökaupassa. (Riley, 2012) 

 

Jokainen EU ETS piirissä oleva toimija joutuu arvioimaan, onko kannattavempaa maksaa 

päästöoikeuksista, vai investoida  matalahiilipäästöiseen teknologiaan. Kun markkinoilla 

olevien päästöoikeuksien määrä laskee, investoinnin kannattavuus nousee. Joillakin 

aloilla investoiminen on halvempaa, ja silloin päästöt vähenevät siellä, missä se onnistuu 

halvimmalla. Tämä onkin yksi EU ETS:n keskeisimmistä toiminnan periaatteista. 

2.5 Muiden ilmastopoliittisten ohjauskeinojen vaikutus 

Johtuen tavasta, jolla päästöoikeuksien hinta muodostuu, kaikki mikä vaikuttaa 

päästöoikeuksien kysyntään vaikuttaa myös koko päästökaupan toimivuuteen. 

Päällekkäiset ohjauskeinot eivät vähennä EU ETS:n piirin kokonaispäästöjä, koska 

jaettavien päästöoikeuksien määrä ei vähene: niitä jaetaan muista ohjauskeinoista 

riippumatta ennalta sovittu määrä. Sen sijaan ne vähentävät vain päästöoikeuksien 

kysyntää ja tästä seuraa se, että tarve päästöjä vähentäviin investointeihin vähenee myös 

niillä toimijoilla, joita ohjauskeinot eivät koske. Tämän seurauksena esimerkiksi 

tuulivoiman tukeminen syöttötariffeilla aiheuttaa sen, että hiilen käyttö polttoaineena 

muuttuu taloudellisesti kannattavemmaksi. 

 

Päästökaupan lisäksi yleisimpiä ilmastopoliittisia ohjauskeinoja EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvissa maissa ovat uusiutuvan energian syöttötariffit, 

uusiutuvan energain sertifikaatit, energiavero ja hiilidioksidivero. Jos laskennassa otetaan 
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huomioon uusiutuvan energian tuotantolaitokset, joiden rakentaminen ei olisi ollut 

kannattavaa ilman syöttötariffeja ja jotka on rakennettu vuonna 2008 tai myöhemmin, 

vuosilta 2008 – 2012 on niistä kertynyt noin 300 - 350 miljoonaa käyttämätöntä 

päästöoikeutta (Greenstream, 2013). Vuoden 2012 lopussa käyttämättömiä 

päästöoikeuksia oli 2 miljardia. (EC, 2014c) 

2.6 Vaikutukset kilpailukykyyn 

EU ETS vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn sekä päästökauppa-alueen sisäpuolella että 

ulkopuolella. Sisäpuolella ilmaisten päästöoikeuksien jakelun epätasaisuus ja ylipäätänsä 

päästökaupan piiriin kuuluvuus alakohtaisesti luo kilpailutilanteeseen keinotekoisen 

muutoksen. Päästökaupan ulkopuoliset tuotantolaitokset, jotka kilpailevat 

päästökauppaan kuuluvien laitoksen kanssa saavat luonnollisesti kilpailuedun. Nämä 

ulkopuoliset yritykset voivat myös halutessaan sijoittaa päästöoikeuksissa säästetyt rahat 

suoraan päästöjen vähennykseen. Yritysten ja valtioiden kannalta EU ETS:n vaikutus 

kilpailuun on kiistanalaista ja vaikea arvioida tarkasti. Sen hyödyt ja haitat ovat poliittisen 

keskustelun alaisia. 

 

Kun kilpaillaan EU ETS:n alueiden ulkopuolisten yritysten kanssa samalla alalla, on 

tuotanto päästöistä johtuvan lisäkustannuksen kannalta luonnollisesti halvempaa EU 

ETS:n ulkopuolella. Tämä luo riskin hiilivuodolle. Hiilivuoto tarkoittaa sitä, että 

tuotantolaitoksille syntyy paineita siirtää toimintaa päästökauppa-alueen ulkopuolelle 

kustannussyistä. Tätä pyritään kuitenkin ehkäisemään kohdistamalla ilmaisten 

päästöoikeuksien jakamista hiilivuodolle alttiille aloille (EC, 2013). 

 

Toisaalta EU ETS voi luoda myös positiivista kilpailuetua päästökauppa-alueelle. 

Esimerkiksi Australia on jo aikeissa liittyä EU ETS, ja myös muissa maissa kaavaillaan 

päästökauppajärjestelmien käyttöönottoa, ja ympäristötietoisuus on globaalisti kasvava 

trendi (EC, 2013). EU ETS suosii matalahiilipäästöistä teknologiaa, ja kun sille löytyy 

kysyntää, teknologia kehittyy ja EU:n alueelle saadaan teknologiajohtajuutta Australiaan ja 

muihin päästöjen vähennykseen pyrkiviin maihin nähden. 

 

EU ETS:n nykyisessä tilassaan myös energiasektori hyötyy. Energiantuottajat ovat 

siirtäneet päästöoikeuksien hinnan suoraan sähkön kuluttajahintaan. Tällöin 

vähäpäästöistä tai päästötöntä energiaa tuottaessa energiantuottajan voitot kasvavat. 

Kuluttajan näkökulmasta tämä hintojen nousu ei ole positiivista. Yleisesti ottaen 
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vähäpäästöisyydestä syntyy kaikilla EU ETS:ään kuuluvilla toimialoilla kilpailuetu 

päästökaupan myötä. (Kakkonen, 2013) 

3. PÄÄSTÖKAUPPAAN JOHTANEET SYYT 

Päästökaupan kannalta ilmastonmuutos on kaiken toiminnan perusta. Siihen perustuvat 

kaikki muut kansainväliset sopimukset, joiden täyttämiseksi päästökauppa on perustettu. 

IPCC raportoi ilmastonmuutoksen tutkimusta päätöksentekijöille ja on vakuuttanut heidät 

siitä, että ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttama. Teollisuusmaille yhteisiä 

kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita on antanut ilmastosopimusta täydentänyt Kioton 

pöytäkirja. 

3.1 Ilmastonmuutos 

Ilmastopoliittiset päätökset perustuvat ensisijaisesti IPCC:n raportoimaan tietoon 

ilmastonmuutoksesta. IPCC:n, eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin on 

perustanut Maailman ilmatieteen järjestö ja YK:n ympäristöohjelma vuonna 1988. IPCC:n 

päätehtävä tuottaa raportteja ilmastonmuutoksesta, joita se valmistelee tutkijaryhmissä 

käyttäen ja keräten saatavilla olevaa tieteellistä tietoa. Raportit sisältävät tietoa 

ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, siihen sopeutumisesta ja sen 

hillintämahdollisuuksista. IPCC on julkaissut neljä kokonaista raporttia, joista uusin on 

vuodelta 2007. Osat viidennestä raportista on jo julkaistu, ja lokakuussa 2014 ilmestyy 

osaraportit yhteen kokoava synteesiraportti (Ilmatieteenlaitos, 2014). (Ilmasto-opas, 2014) 
 

Maapallon ilmaston lämpötilatasapainoon vaikuttaa kasvihuoneilmiö. Kasvihuoneilmiö 

tarkoittaa sitä, että maan ilmakehä toimii kuin kasvihuoneen lasikatto: auringon säteilyä 

tulee läpi, mutta osa siitä ei enää pääse takaisin ilmakehän läpi avaruuteen. Luonnollinen 

kasvihuoneilmiö nostaa maapallon keskimääräistä lämpötilaa noin 32 °C. Auringon 

säteilyteho maahan saapuessaan on keskimäärin 340 W/m2 vuorokausivaihtelu 

huomioiden. Säteilystä heijastuu takaisin avaruuteen noin 30%, ja loput 70% imeytyy 

maapallon maahan, meriin ja ilmakehään lämmöksi. (IPCC, 2007) 

 

Ilmakehässä kasvihuoneilmiötä aiheuttavat pääasiassa kasvihuonekaasut. Niistä 

tärkeimpiä ovat vesihöyry ja hiilidioksidi: ne sieppaavat noin 90% maan pinnasta 

heijastuvasta lämpösäteilystä ja heijastavat sitä takaisin maahan. Muita tärkeitä 

kasvihuonekaasuja ovat metaani, dityppioksidi ja otsoni. (IPCC, 2007) 
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Ihmiskunnan toiminta on alkanut vapauttamaan ilmakehään ylimääräisiä 

kasvihuonekaasuja. Suurin osa näistä kaasuista on fossiilisten polttoaineiden poltosta 

vapautuvaa hiilidioksidia. (IPCC, 2007) 

 

Erilaiset kaasut ja hiukkaset vaikuttavat ilmakehän energiatasapainoon sen eri osissa niin 

lisäämällä jäävän energian määrää kuin nostamalla sitä. Näitä eroja voidaan vertailla 

säteilypakotteen avulla. Säteilypakote kuvaa ilmaston lämpötasapainoon vaikuttavien 

tekijöiden, eli kasvihuonekaasujen, pienhiukkasten, auringonsäteilyn ja maan pinnan 

muutosten vaikutusta maapallolle saapuvan ja poistuvan säteilyn määrään. Positiivinen 

säteilypakote pyrkii lämmittämään ilmastoa ja negatiivinen jäähdyttämään. Kuvasta 4 

nähdään, kuinka vuoden 2007 IPCC:n raportissa on eritelty ihmisten aiheuttamat 

säteilypakotteeseen vaikuttavat osatekijät. Vaikka osa ihmisen toimista laskeekin 

säteilypakotetta, on juuri kasvihuonekaasuilla – ja niistä hiilidioksidilla – suurin rooli. 

(IPCC, 2007) 
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Kuva 4: Säteilypakote. (IPCC, 2007) 

 

IPCC:n viidennestä raportista saatavista tiedoista käy myös ilmi ilmakehän 

kasvihuonekaasujen määrän ja maapallon keskilämpötilan välinen korrelaatio. Teollisen 

vallankumouksen myötä sekä ihmisten aiheuttamat kasvihuonepäästöt että maapallon 

keskilämpötila ovat lähteneet samaan tahtiin nousuun. Kuvasta 5 nähdään, miten 

keskilämpötila on noussut. Ylemmässä osassa näkyvät maan ja meren lämpötilojen 

keskimääräiset lämpötilat kolmesta otoksesta. Alemmassa osassa on vuosikymmenten 

keskiarvot mustin viivoin ja tiedon epävarmuudesta mahdollisesti aiheutuva vaihtelu on 

merkitty harmaalla. Lämpötiloja verrataan vuosien 1961 – 1990 keskiarvoon. Vuoden 

1880 tasosta maapallon keskilämpötila on noussut noin 0,85 °C. (IPCC, 2013)  
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Kuva 5: Maan ja meren lämpötilojen keskiarvoja. (IPCC, 2013) 

 

Ilmastonmuutos johtuu siis ihmisten aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Näihin IPCC:n 

raportoimiin tietoihin perustuu YK:n ja EU:n ilmastopoliittiset päätökset ja sopimukset, 

joista seuraavassa kappaleessa kerrotaan. 

3.2 YK:n ja EU:n sopimukset 

Ensimmäiset lopulta päästökauppaan johtaneet ilmastopolitiikan avaukset tehtiin 1980-

luvun loppupuolella. Sitä ennen ilmastonmuutos oli lähinnä keskustelua 

ilmastotieteilijöiden piirissä. Vuonna 1992 Rio de Janeirossa järjestetyssä YK:n ympäristö- 

ja kehityskonfrenssissa solmittiin ensimmäinen varsinainen sopimus kohti kansainvälistä 
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yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa: Ilmastosopimus eli UNFCCC, United Nations 

Framework Convention on Climate Change. (Ilmasto-opas, 2014) 
 

Ilmastosopimus astui voimaan vuonna 1994 ja sen on ratifioinut 195 maata. Lisäksi 

ilmastosopimukseen kuuluu vuosittainen osapuolten konferenssi eli COP, Conference of 

the Parties. COP käyttää UNFCCC:n ylintä päätäntävaltaa, ja siellä sovitaan sopimukseen 

liittyviä asioita kaikkien sopimukseen kuuluvien jäsenmaiden kesken. (Ilmasto-opas, 2014) 

 

Sopimukseen keskeisenä päämääränä on ihmiskunnan aiheuttamien 

kasvihuonepäästöjen vähentäminen vaarattomalle tasolle, jotta ekosysteemit ehtisivät 

sopeutua ilmastonmuutokseen ja ihmisten ruoantuotanto eikä taloudellinen kestävyys 

vaarantuisi. Sopimuksen heikkoutena on kuitenkin se, että UNFCCC on enemmän lupaus 

eikä niinkään laillisesti velvoittava asiakirja eikä se sisällä määrällisiä 

päästönvähennysvelvoitteita. (Ilmasto-opas, 2014) 

 

Vuonna 1997 Kiotossa järjestetyssä COP3:ssa hyväksyttiin uusi ilmastosopimusta 

täydentävä Kioton pöytäkirja. Kioton pöytäkirjassa on määrällisiä 

päästönvähennystavoitteita, sopimuksen pöytäkirjan ratifiointi on laillisesti velvoittava ja 

sen velvoitteet koskevat kehittyneitä eli niin sanottuja teollisuusmaita. Sopimuksessa on 

kaksi velvoitekautta: ensimmäinen vuosille 2008 – 2012 ja toinen 2013 – 2020. Sopimus 

astui voimaan vuonna 2005. (Ilmasto-opas, 2014) 

 

Kioton sopimuksessa ensimmäisen velvoitekauden päästönvähennystavoitteissa 

epäonnistumisesta rangaistuksena tavoitetason ylittäneet kasvihuonepäästöt siirrettiin 

seuraavalle kaudelle 1,3-kertaisina. Toisella kaudella Euroopan alueella on määrätty 40 € 

sanktio jokaista määrättyä tavoitetta ylittänyttä kasvihuonekaasutonnia kohden (Climate-

concern, 2014). Kioton sopimuksen uskottavuutta syö kuitenkin se, että teollisuusmaista 

jäi pois toiselta velvoitekaudelta Venäjä, Japani, Uusi-Seelanti ja Kanada. Yhdysvallat ei 

ole ollut mukana ensimmäiselläkään kaudella. (Ilmasto-opas, 2014) Syynä on muun 

muassa riski siitä, että päästörajojen ylittyessä sanktioita jouduttaisiin todella maksamaan. 

 

Kehittyvistä maista neuvotteluissa on ollut mukana muun muassa Kiina, Intia ja Brasilia. 

Päästövähennysvaatimukset eivät kuitenkaan koske näitä maita (Climate-concern, 2014). 

Taustalla on länsimainen oikeuskäsitys siitä, että kehittyvien maiden ei tarvitse korjata 

ongelmia joita ne eivät ole aiheuttaneet. Toisaalta juuri näillä alueilla 

kasvihuonepäästömäärät ovat suurimpia kuten myös niiden kasvupaineet. Kehittyvät maat 

ovat mukana Kioton sopimuksessa puhtaan kehityksen mekanismien muodossa, eli 
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teollisuusmaat voivat vaikuttaa päästönvähennystavoitteisiinsa investoimalla 

vähäpäästöiseen teknologiaan kehittyvien maiden alueella (Ilmasto-opas, 2014). 

 

EU:n alueella Kioton päästönvähennystavoitteet on jaettu jäsenmaiden kesken 

maakohtaisesti. Ensimmäisellä velvoitekaudella EU:n tavoite oli 8 prosentin 

kasvihuonepäästöjen vähennys ja toiselle kaudelle tavoitteeksi on asetettu Dohan 

COP18:ssa 20 prosenttia. Vertailutasona tavoitteissa käytetään vuoden 1990 

kasvihuonepäästöjä. (Ilmasto-opas, 2014) 

 

Vuoteen 2020 saakka EU:n ilmastotavoite on Kioton pöytäkirjan tavoite 20 prosentin 

vähennys vuoden 1990 kasvihuonepäästöistä. Lisäksi EU:lla on oma ilmasto- ja 

energiapaketti. Pakettiin kuuluu niin sanottu 20-20-20-tavoite, jossa kasvihuonepäästöjä 

vähennetään 20 prosenttia, uusiutuvan energian käyttöä lisätään 20 prosenttiin ja 

energiatehokkuutta nostetaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Näiden linjausten 

lisäksi EU:lla on visioita vuoteen 2050, johon mennessä EU muun muassa tavoittelee 

kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosentilla ja vähähiilistä taloutta. EU:n ilmasto- ja 

energiapakettiin kuulu neljä direktiiviä: direktiivi uusiutuvista energiavaroista, direktiivi 

hiilen talteenotosta ja varastoinnista, taakanjakopäätös sekä uudistettu 

päästökauppadirektiivi. Päästökauppadirektiivi on EU:n tärkein työkalu päästötavoitteisiin 

pääsemisessä. (Ympäristöministeriö, 2013) 

4. PÄÄSTÖKAUPAN ETENEMINEN 

EU ETS on vielä suhteellisen tuore järjestelmä, ja siihen on kohdistunut paljon poliittista 

painetta niin ympäristöaktivistien kuin liike-elämän suunnalta. Koko EU ETS:ää leimaava 

piirre on se, että päästökaupan toiminnasta, säännöistä ja jaetuista oikeuksista on 

neuvoteltu paljon, ja moni toimija onkin pitänyt tiukasti omista eduistaan kiinni. 

Päästökauppa lähti käyntiin vuoden 2005 alusta, se on siis ollut käynnissä lähes 

vuosikymmenen. 

 

Tässä kappaleessa kiinnitetään erityisesti huomiota päästöoikeuksien hintakehitykseen. 

Lisäksi käydään läpi suurimmat muutokset päästökaupan kahden ensimmäisen sekä 

tämän työn kirjoitushetkeen asti kolmannen kauden ajalta. Myös jaettujen 

päästöoikeuksien määrää, neuvotteluita ja päästöoikeuksmarkkinoiden kehitystä 

tarkastellaan. 
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4.1 Kansalliset jakosuunnitelmat 

Ennen ensimmäistä ja toista päästökauppakautta EU ETS:ään kuuluvat jäsenvaltiot 

päättivät jokainen itse, miten ne jakavat päästöoikeudet päästökaupan piiriin kuuluville 

toimijoille. Tämä tehtiin siten, että jokainen jäsenvaltio laati itselleen kansallisen 

jakosuunnitelman eli NAP:n, National Allocation Plan.  Euroopan Komissio tarkasti kunkin 

NAP:n, ja vaati tarpeen tullen muutoksia. Kun komissio hyväksyi valtion NAP:n, ei siinä 

määriteltyä jaettavien oikeuksien määrää tai oikeuksien määrää toimijaa kohden voinut 

enää muuttaa. (EC, 2014b) 

 

Euroopan Komissio hyväksyi ensimmäisen päästökauppakauden NAP:t aikavälillä  

heinäkuu 2004 – kesäkuu 2005. Joihinkin tarkastettavaksi annettuihin NAP:hin vaadittiin 

muutoksia, ja niihin oli kaksi yleisintä syytä. Yksi syistä oli, että päästöoikeuksia jaettiin 

liikaa, ja se vaaransi jäsenvaltiolle määrätyn Kioton tavoitteen saavuttamisen. Toinen syy 

oli se, että jäsenvaltio suunnitteli Komission vaatimusten vastaisesti tekevänsä muutoksia 

omaan NAP:iin vielä sen jälkeen, kun se oli jo hyväksytty. (EC, 2014b) 

 

Ensimmäisen päästökauppakauden NAP jaosta havaittiin, että niiden suunnittelu ja 

käsittely oli odotettua aikaa vievempää ja suunnitelmista tuli monimutkaisia ja ei tarpeeksi 

läpinäkyviä. Toisen päästökauppakauden NAP:ien laatimista varten Euroopan Komissio 

antoi ohjeet, joiden avulla suunnitelmista tulisi yksinkertaisempia ja läpinäkyvempiä. (EC, 

2014b) 

4.2 Ensimmäinen kausi 

Ensimmäinen päästökauppakausi alkoi 1.1.2005 ja päättyi vuoden 2007 loppuun. Tänä 

aikana oli tarkoitus ennen kaikkea kokeilla päästökaupan toimintaa. Lähes kaikki 

päästöoikeudet jaettiin ilmaiseksi valtioiden itse laatimien NAP:ien mukaisesti. 

Päästöoikeuksista huutokaupattiin vain 0,2% (Kakkonen, 2013). Ensimmäinen kausi koski 

vain hiilidioksidipäästöjä, ja toimialoista energian tuotantoa sekä energiaintensiivistä 

teollisuutta. (EC, 2014e) 

 

Kuvasta 6 nähdään, että päästöoikeuksien hinnat lähtivät aluksi kehittymään tasaisessa 

nousussa päätyen korkeimmillaan yli 30€ yhtä päästöoikeutta kohden. Kuitenkin siitä 

huolimatta, että Euroopan Komissio puuttui jäsenvaltioiden NAP:ssa oleviin ylimääräisiin 

päästöoikeuksiin, havaittiin vuonna 2006 huhtikuussa käytettyjä päästöoikeuksia 

todenettaessa, että niitä oli jaettu liikaa. Hinta romahti lähelle 15€ vuoden 2006 syksyyn 

asti, jonka jälken se lähti putoamaan lähelle 0€. Tähän romahdukseen syynä oli kuitenkin 
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se, että banking eli päästöoikeuksien siirtäminen seuraavalle päästökauppakaudelle ei 

ollut vielä ensimmäisellä kaudella sallittua (Kakkonen, 2013). 

 

 

 

Kuva 6: Päästöoikeuksien hinta kuukausittain ensimmäisellä päästökauppakaudella. 

(Haavisto, 2011) 

Bankingin kieltämisen seurauksena ensimmäisen päästökauppakauden 

ylijäämäpäästöoikeuksilla ei ole siis suoraa vaikutusta päästökaupan nykytilaan. Kuvasta 

7 kuitenkin nähdään, että ylimääräisiä päästöoikeuksia jaettiin vuosille 2005 ja 2006, ja 

vain vuonna 2007 toteutuneiden päästöjen määrä ylitti vuoden jaetut päästöoikeudet. 
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Kuva 7: Myönnetyt päästöoikeudet ja toteutuneet päästöoikeudet aikavälillä 2005 - 2020. 

(Kakkonen, 2013) 

Ensimmäisellä päästökauppakaudella onnistuttiin asettamaan hiilidioksidipäästöille hinta, 

aloittamaan päästöoikeuksien kauppa sekä perustamaan vaadittava infrastruktuuri 

päästöjen valvontaan, raportointiin ja vahvistamiseen. Lisäksi saatiin tärkeää tietoa 

päästöjen todellisista määristä auttamaan toisen kauden NAP:ien tekoa.  (EC, 2014e) 

4.3 Toinen kausi 

Toinen päästökauppakausi sijoittuu ajankohtaan 1.1.2008 – 31.12.2012. Aikajaksoa 

leimaa eiryisesti vuoden 2008 talouskriisi. Myös toisella kaudella päästöoikeudet jaettiin 

NAP:ien mukaisesti, ja lopulta 3,1% päästöoikeuksista päätyi huutokaupattavaksi ja loput 

jaettiin ilmaiseksi. (Kakkonen, 2013) 

 

Päästökauppaa kehitettiin tänä aikana kohti kolmannen kauden pitempiaikaista muotoaan. 

Kasvihuonepäästöistä mukaan tuli hiilidioksidin lisäksi dityppioksidi. Lisäksi 

pääsöoikeusmarkkinoihin otettiin mukaan Kioton puhtaan kehityksen ja yhteistoteutuksen 

mekanismeista saatavat sertfioidut päästövähennykset CER ja päästönvähennysyksiköt 

ERU joilla pystyy rajallisessa määrin korvaamaan päästöoikeuksia ja käymään kauppaa 

(Ecosystem, 2008). Tämän myötä päästökaupasta tuli maailmalla yleisin syy kehittyvien 

maiden alueilla tapahtuvaan investointiin puhtaaseen energiantuotantoon. llmailu otettiin 

mukaan vuonna 2012, ja ilmailun päästöoikeuksista 85% jaettiin ilmaiseksi. 
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Päästöoikeuksien yli menevistä päästöistä maksettava sakko nousi ensimmäisen kauden 

40 € /t toisen kauden 100 €/t.  (EC, 2014e) 

 

Kuten kappaleen 4.2 Kuvasta 7 nähdään, päästöoikeuksia jaettiin toimijoille päästöjä 

vähemmän vain vuonna 2008. Sen jälkeen päästöoikeuksia jaettiin vuosittain enenevissä 

määrin yli tarpeiden. Tämän epätasapainon vaikutus näkyy myös päästöoikeuksien 

hintakehityksestä Kuvassa 8. Toinen päästökauppakausi alkoi korkealla, noin 30 € 

hinnalla päästöoikeutta kohden, mutta loppuvuodesta 2008 tapahtunut talouskriisi 

romahdutti hinnan 15 € tuntumaan. Teollisuuden vetävyyden heikentyessä myös energiaa 

kuluttava tuotanto väheni ja siten EUA kysyntä laski. Siitä eteen päin koko toisen kauden 

ajan päästöoikeuksien hinta ei enää noussut, vaan laski tasaisesti alle 10 €. Koska 

toiselta kaudelta kolmannelle siirryttäessä banking oli sallittua, päästöoikeuksien hinnan 

täydellistä romahdusta lähelle 0 € ensimmäisen kauden tapaan ei nähty. 

 

 

 

 

Kuva 8: Päästöoikeuksien hinnat toisella päästökauppakaudella. (EEA, 2012) 

 

Muuta huomion arvoista toiselta kaudelta on päästöoikeuksista käytävän kaupan 

merkittävä kasvu. Kuvaa 9 tarkasteltaessa päästöoikeuksien vaihtovolyymistä nähdään, 

että toisella kaudella päästökaupankäynti on lisääntynyt. Ensimmäisellä kaudella 

vaihtaminen pääsi vasta alkuun, ja vuonna 2005 vaihdettin 321 miljoonaa, vuonna 2006 

1,1 miljardia ja 2007 2,1 miljardia päästöoikeutta. (EC, 2014e) 
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Kuva 9: Päivittäiset EUA vaihtomäärät miljoonissa vaihtopaikoissa: Bluenext, Climex, 

European Energy Exchange, Green Exchange, Intercontinental Exchange ja Nord Pool. (EC, 

2014e) 

 

Toisella kaudella vuoden 2011 puolivälissä tehtiin jo ennätyslukema pävittäisestä vaihdon 

määrästä 70 miljoonalla vaihdolla. Vuotuiset lukemat olivat vuonna 2008 3,1 mijardia, 

2009 6,3 miljardia, 2010 6,8 miljardia ja 2011 7,9 miljardia. (EC, 2014e) 

 

Toinen päästökauppakausi oli samanaikainen Kioton sopimuksen ensimmäisen 

velvoitekauden kanssa. Tänä aikana Kioton sopimuksen tavoitteet täyttyivät ja siten 

päästökauppakauden voidaan ajatella olleen onnistunut. (Kakkonen, 2013) Toisaalta 

päästöjen väheneminen ei todennäköisesti ole ollu päästökaupan ansiota vaan 

seuraamus vuoden 2008 talouskriisistä. Myöskään päästöoikeuksien hinnat eivät ole enää 

nousseet toisen kauden jälkeen yli 10€, jota voidaan pitää ongelmallisena päästökaupan 

toimivuuden kannalta: päästöokeuksien ylitarjonta ja matalat hinnat eivät kannusta 

investoimaan vähähiiliseen teknologiian. 

 

4.4 Kolmas kausi 

Kolmas päästökauppakausi sijoittuu ajankohtaan 1.1.2013 – 31.12.2020. Kolmannella 

kaudella päästöoikeuksia ei enää ole jaettu NAP:ien perusteella, vaan jakometelemänä on 
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benchmarking-menetelmä. Benchmarkingissa kunkin alan toimijat asetetaan päästöjen 

suhteen parhausjärjestykseen ja 10% parhaimmiston joukkoa käytetään vertailutasona. 

Sähköntuotanto ei enää saa ilmaisia päästöoikeuksia, mutta hiilivuodolle alttiila aloilla 

ilmaisia päästöikeuskia jaetaan ilmaiseksi benchmarkingin 10%:n aiheuttama määrä. 

Tällöin jo aikaisemmin ympäristöystävällisyyteen sijoittaneet toimijat hyötyvät. Muilla 

toimialoilla kolmannen kauden suunnitelmiin kuuluu, että päästöoikeuksien ilmaisjako 

vähenee ja vaihtuu vähitellen huutokauppaan. (Kakkonen, 2013) 

 

Päästökauppa laajeni entisestään, kun mukaan tuli muun muassa alumiini-, ammoniakki- 

ja mineraarilivillateollisuus sekä monia osia kemianteollisuudesta. Lisäksi 

kasvihuonekaasuista perfluorihiilivedyt tulivat mukaan dityppioksidin ja hiilidioksidin 

rinnalle. Ilmailun suhteen päästökauppaan tehtiin muutos huhtikuussa 2014, kun 

päästökauppa määrättiin koskemaan vain päästökauppa-alueen sisäisiä lentoja (EC, 

2014a). (Kakkonen, 2013) 

 

Kolmannella kaudella päästöoikeuksien hintakehityksessä ei ole tapahtuunut yhtä 

dramaattisia muutoksia kuin ensimmäisellä ja toisella päästökauppakaudella kuten 

Kuvasta 10 näkyy. Hinnat olivat aluksi keskimäärin yli 7€, mutta romahtivat alkuvuodesta 

3€ tuntumaan, ja ovat palautuneet sen jälkeen lähelle 6€. Euroopan komissio on kuitenkin 

ollut sitä mieltä, että hinnat ovat olleet liian alhaisia, ja siihen on puututtava. Keinoksi 

tähän valittiin niin sanottu backloading, jossa siirretään sovittuja päästöoikeuksia 

jaettavaksi myöhemmin. Lopullisen backloading-päätöksen aikaan saaminen on ollut 

pääsyy päästöoikeuksien hintavaihteluihin kolmannella kaudella. (World Bank Group, 

2014) 
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Kuva 10: Päästöoikeuksien  hinta pystyakselilla (€) ja vaaka-akselilla aika tarkasteltuna 

viikon välein jaksolta 15.01.2012 - 06.07.2014. (Investing, 2014) 

 

Kuvassa 11 näkyy päästöoikeuksien hintakehitys ajalta, jolloin backloading-päätöksestä 

neuvoteltiin. Kuvaan on merkitty ajankohdat, jolloin neuvotteluissa on tapahtunut jotakin. 

Alle 3 € pohjalukeman aiheutti Euroopan Unionin parlamentin kieltävä päätös 

backloadingista huhtikuussa 2013. Backloading otettiin kuitenkin uudelleen käsittelyyn, ja 

päätöksen positiivinen eteneminen aiheutti hinnan tasaista nousua, ja helmikuussa 2014 

se saatiin käytäntöön (World Bank Group, 2014). 
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Kuva 11: EUA hintakehitys merkittynä keskeisimmillä tapahtumilla backloading-ehdotuksen 

neuvotteluissa. (World Bank Group, 2014) 

4.5 Backloading 

Backloading on EUA:n hinnanhallintamekanismi. EU:ssa ollaan huolestuneita siitä, että 

liian alhainen EUA hinta ei kannusta tekemään investointeja vähäpäästöiseen 

teknologiaan, ja siksi hintaan on puututtava keinoin, joista ei EU ETS alkaessa oltu 

sovittu. 

 

EU ETS:n käyttöön ottamassa backloading-ratkaisussa vuonna 2014 huutokaupattavia 

EUA vähennetään 400 miljoonaa, vuonna 2015 määrä on 300 miljoonaa ja vuonna 2016 

määrä on 200 miljoonaa. Nämä markkinoilta poistetut EUA huutokaupataan kolmannen 

kauden loppupuolella siten, että vuonna 2019 huutokaupataan 300 miljoonaa ja vuonna 

2020 taas 600 miljoonaa EUA enemmän. Kokonaisuudessaan markkinoille siis vapautuu 

sama määrä EUA, mutta niiden ajoitusta muutetaan sovitusta. Alunperin vuonna 2014 

huutokaupattavia päästöoikeuksia olisi ollut 900 miljoonaa. Ylimääräisiä EUA markkinoilla 

kuitenkin oli vuoden 2013 lopussa 2,1 miljardia, joten backloadingista huolimatta 

markkinoille jää ylijäämää. (World Bank Group, 2014) 

 

Euroopan komissio esitti backloading-ehdotuksen ensimmäisen kerran marraskussa 

2012, kun jo silloin oltiin huolestuneita päästöoikeuksien ylitarjonnasta ja siitä seuraavista 

ongelmista EU ETS:n toimivuudessa. Ehdotus ei kuitenkaan mennyt suoraan läpi, vaan 

se kohtasi paljon vastarintaa. Kolmannen päästökauppakauden EUA hintakehitystä 
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leimasi bacloading-neuvottelut. Kun huhtikuussa 2013 Euroopan Parlamentti hylkäsi 

backloading-ehdotuksen, EUA hinta romahti ennätysalhaalle 2,6 €. Ehdotukseen tehtiin 

parannuksia, ja ennätysmatalan hinnankin painostamana backloading meni lopulta läpi 

tammikuussa 2014. Siitä lähtien EUA hintakin on ollut nousussa. Backloading astui 

voimaan 27.2.2014 ja kaupattavia päästöoikeuksia vähennettiin jo maaliskuussa 2014 

(Energiavirasto, 2014a). (World Bank Group, 2014) 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Heinäkuussa 2014 EUA hinta on ollut 6 € tuntumassa. Hinta on ollut maaliskuisesta 

backloading-päätöksestä lähtien nousussa. Ylimääräisiä EUA on ollu markkinoilla vuoden 

2013 lopussa 2,1 miljardia. EUA ylijäämän kasvun odotetaan pysähtyvän tai kääntyvän 

pieneen laskuun backloadingin myötä. Vuoden 2013 päästöt ovat laskeneet vuoden 2012 

tasosta 3% EU ETS:n piirissä siitä huolimatta, että EU:n talous on aloittanut palautumisen 

taantumasta. (EC, 2014c) 

EU ETS:n nykytilaa leimaa siis ennen kaikkea se, että päästöoikeuksien hinta on liian 

matala ja sille on tehtävä jotakin. Päästökaupan uskottavuus kärsii, kun se ei toimi 

tarkoituksenmukaisesti. Backloading näyttäisi kesällä 2014 katsoessa ainakin hieman 

parantavan tilannetta, mutta kyseessä on vain väliaikainen keino. Kunnollinen korjaus 

ongelmaan vaatii perustavan muutoksen. Euroopan komissio on ehdottanut ratkaisuksi 

markkinoiden vakautusvarannon perustamista kolmannen päästökauppakauden 

jälkeiselle ajalle. Vakautusvaranto ottaisi huomioon syntyneen EUA ylijäämän sekä 

parantaisi järjestelmän vakautta markkinoiden kohdatessa äkkinäisiä muutoksia. (EC, 

2014d) 

EU ETS:n tie nykytilaan on ollut vaihteleva. Sen toiminta on ollut kokeilemista ja virheistä 

oppimista, ja nyt katseita aletaan jo suunnata vuoteen 2020 eli neljänteen 

päästökauppakauteen ja muutoksiin EU ETS:ssä. Järjestelmän yksi suurimmista 

ongelmista vaikuttaisi olevan järjestelmän huono joustavuus. Talouskriisiä ei oltu otettu 

huomioon järjestelmää suunniteltaessa, ja jälkeenpäin muutoksia jotka ottaisivat kriisin 

huomioon on ollut hankala toteuttaa. Muutokset, kuten backloading ovat ongelmallisia EU 

ETS:n toimijoille, koska muutokset EUA hintanäkymissä vaikuttavat suoraan 

investointejen kannattavuuteen. Yhdeltä kannalta muutoksia on tehtävä, jotta EU ETS 

toimii ja toisaalta äkkinäiset muutokset sotkevat EU ETS:n  toimijoiden liiketoiminnan ja 

siitä voi pahimmillaan seurata teollisuuden ylitsepääsemätön vastustus koko 

järjestelmälle. 
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EU ETS on perustettu, jotta YK:n ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääseminen varmistuisi. 

Voisi ajatella, että jos YK:n tavoitteet toteutuvat, myös EU ETS on ollut onnistunut. 

Lisätutkimukselle olisi kuitenkin tarvetta, sillä ei ole selvää, onko EU ETS todella 

kannattanut. On mahdollista, että suurin osa päästöjen laskusta on talouskriisin 

seurausta, ja EU ETS:n aiheuttamat kustannukset olisivat olleet paremmin käytetty 

suorina investointeina vihreään teknologiaan. Joka tapauksessa päästökaupan 

markkinoihin perustuva toimintaperiaate johtaa siihen, että päästöt tulevat vähenemään 

tavoitteiden mukaisesti. 

Työssä onnistuttiin selvittämään halutut asiat. Eniten kirjoittajalle jäi epäselväksi se, miten 

nimenomaan päästökauppa valikoitui parhaana ratkaisuna EU:n päätöksentekijöille. Olisi 

mielenkiintoista tietää, millaisella prosessilla järjestelmään on päädytty, miten muita 

vaihtoehtoja on verrattu ja ketkä vaihtoehtoja on ollu valitsemassa. 

Saatavilla ollut informaatio oli valtaosin peräisin EU:n omista tiedonlähteistä. Vaikkakin EU 

toimii myös itsekriittisesti, pääosin tietolähteet olivat kuitenkin selvästi asettuneet EU ETS 

myönteiselle kannalle. Voisi siis olettaa, että monet annetut tilastotiedot ovat sellaisia, että 

ne asettavat EU ETS:n hyvään valoon, ja huonompaa kuvaa välittävät tiedot ovat jääneet 

kertomatta. Monet yritykset ovat varmasti hyötyneet EU ETS:stä ja toisaalta yhtälailla 

joidenkin liiketoiminta on kärsinyt. Pelkkä taloudellinen etu voi olla harmillisen suuressa 

roolissa järjestelmän kannattajia ja vastustajia etsiessä, kun kyseessä on kuitenkin 

ilmastonmuutoksen torjunta konkreettisin keinoin.  
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