
 
 

 

 

LUT School of Business and Management 

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma  

Talousjohtaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROOPAN UNIONIN PÄÄSTÖKAUPPA – EPÄONNISTUMINEN JA TULEVAISUUS 

The European Union’s Emissions Trading System – Failure and Future  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.2018  

Tekijä: Sara Ripatti 

Ohjaaja: Timo Leivo 



 
 
TIIVISTELMÄ 

Tekijä: Sara Ripatti 

Tutkielman nimi: Euroopan Unionin päästökauppa – epäonnistuminen ja tulevaisuus 

Akateeminen yksikkö: School of Business and Management 

Koulutusohjelma: Kauppatiede / Talousjohtaminen 

Ohjaaja: Timo Leivo 

Hakusanat: EU ETS, Päästökauppa, Ulkoisvaikutus  

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää Euroopan unionin päästökaupan 

nykytilannetta ja miten päästökauppajärjestelmää voisi kehittää, jotta se toimisi tavoitellusti. 

Tutkielman teoriaosuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja siinä pyritään selvittämään, millainen 

mekanismi päästökauppajärjestelmä on ja miten se toimii. Teoriaosuudessa perehdytään myös 

siihen, millä mittareilla päästökauppajärjestelmän voidaan sanoa epäonnistuneen. 

Päästökauppajärjestelmän mekanismin kuvaus ja epäonnistumisen tulkinta auttavat 

ymmärtämään empiriaosuudessa käsiteltävää päätutkimuskysymystä: miten 

päästökauppajärjestelmää tulisi kehittää. Kehittämisehdotuksia ja vastausta 

päätutkimuskysymykseen on käsitelty empiriaosuudessa. Tämä tutkielma on luonteeltaan 

kvalitatiivinen, ja empiriaosuuden analyysi perustuu kuuden haastateltavan näkemyksiin ilmiöstä 

suhteessa alan tutkimuksiin. Haastateltavat ovat Euroopan Unionin päästökaupan, 

ilmastopolitiikan ja kansantaloustieteen alojen asiantuntijoita. Haastattelut on toteutettu 

puolistrukturoituina sähköpostihaastatteluina.  

 

Päästökauppajärjestelmän voidaan sanoa epäonnistuneen suuren ylitarjonnan vuoksi, jonka 

aiheutti kirjallisuuden mukaan: 1) vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen taloudellinen taantuma 

sekä osittain päästökauppajärjestelmän kanssa päällekkäiset järjestelmät eli 2) uusiutuvien 

energiamuotojen tuet ja 3) kansainväliset päästöhyvitykset. Päästöoikeuksien markkinoille syntyi 

suuri ylitarjonta, joka pudotti päästöoikeuden hinnan matalalle. Matala päästöoikeuden hinta ei 

kannusta vähentämään päästöjä tai tekemään investointeja puhtaampaan energiaan. EU on 

kaavaillut uudistuksia päästökauppaan; markkinavakausvaranto tulee voimaan jo ensi vuonna ja 

muut uudistukset päästökaupan neljännellä kaudella eli vuodesta 2021 lähtien. Haastateltavat 

yleisesti uskoivat kehitysehdotusten nostavan päästöoikeuden hintaa ylöspäin. Kuitenkin 

haastateltujen päällimmäinen kehitystoive oli luottamuksen parantaminen järjestelmää kohtaan, 

joka tarkoittaa päästöoikeuden hinnan kohottamista, ja aidon globaalin 

päästöjenvähennystoiminnan edistäminen, jossa päästökauppajärjestelmällä on oma paikkansa.  
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This Bachelor’s thesis aims to examine how European Union’s Emissions Trading System could 

be improved to meet its goals. The theoretical part of this study consists of literature review with 

the purpose to find out the mechanism behind EU ETS and how does it work. The theoretical part 

also gets acquainted with how EU ETS can be described as failed. The definition of the 

mechanism and interpretation of the failure helps to understand the answers in the empirical part 

to the main research question: how the EU ETS should be improved. Reform mechanisms for EU 

ETS and answers to the main research question is addressed in the empirical part. This thesis is 

a qualitative study and the empirical part is founded to six interviewees’ sights in EU ETS and 

their relation to literature review. Interviewees are professionals in the field of EU ETS, climate 

policy and economics. The interviews are executed with semi-structured e-mail interviews.  

EU ETS has failed because of the great oversupply, which was caused, according to literature 

review, by 1) the recession caused by the financial crisis in 2008 and partly overlapping systems 

with EU ETS, which are 2) subsidies of the renewable energy sources and 3) international credits. 

Those actions created oversupply, which dropped the price of emission allowance (EUA). Low 

EUA price does not encourage companies to lower their emissions or make investments to 

greener energy. EU has decided to reform EU ETS; market stability reserve will start in 2019 and 

other reforms will apply from the fourth phase, which means the year 2021. Interviewees believed 

reforms that EU is making to increase the price of EUA. However, the main improvement that the 

interviewees emphasized was that trust should be restored towards the system, which means 

increasing the price of EUA, and there should be a goal for truly international and global climate 

policy to reduce emissions, and the EU ETS has a role in achieving that goal.  
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1 JOHDANTO 

Teollistuneet maat käyttävät tällä hetkellä huomattavia määriä resursseja yhdessä 

aiheutetun ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja pelkästään Euroopan unioni on 

budjetoinut vähintään 20% kokonaisbudjetistaan käytettäväksi yleisesti ilmastoon 

liittyviin ja ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin vuosina 2014-2020. Tämä tarkoittaa 

yhteensä noin 180 biljoonaa euroa. (Euroopan komission lehdistötiedote 2013).  

Ihmiskunnan toimet maapallolla talouden kasvun ja globalisaation myötä ovat 

aiheuttaneet, ja yhä aiheuttavat, ilmaston nopeaa lämpenemistä hiilidioksidin liiallisen 

tuotannon myötä. Ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä kutsutaan 

kasvihuoneilmiöksi, ja ilmiön seuraukset koskettavat koko maailmaa. Äärimmäiset 

sääilmiöt eivät ainoastaan yleisty vaan myös voimistuvat, ja saavat aikaan esimerkiksi 

ilmastopakolaisuutta kuivuuden, nälänhädän, vesipulan ja tulvien myötä (IPCC 2014). 

Ilmaston lämpenemisen seuraukset muodostavat kenties laajimman uhkan, jonka 

ihmiskunta koskaan kohdannut. Tämän takia ihmiskunta on myös osoittanut tähän 

mennessä laajinta yhteisymmärrystä toimista ja tavoitteista, joihin tulee pyrkiä 

lämpenemisen ehkäisemiseksi; ensin Yhdistyneiden Kansakuntien 

ilmastonmuutokseen liittyvän puitesopimuksen myötä vuonna 1992, edelleen Kioton 

pöytäkirjan osalta vuonna 1997 ja tällä hetkellä, vuonna 2015 laaditun, Pariisin 

ilmastosopimuksen muodossa. Euroopan unioni on ollut vahvasti mukana toimissa 

ilmastonmuutosta vastaan, ja aikoo edelleen osoittaa välittävänsä yhteisestä 

tulevaisuudestamme. Unionin tärkein hiilidioksidipäästöjä vähentävä mekanismi on 

päästökauppajärjestelmä, mutta se ei ole toiminut toivotulla tavalla. Käytetäänkö 

resursseja oikeisiin asioihin? Onko päästökauppajärjestelmä tehokkain keino 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä?  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämä kandidaatin tutkielma keskittyy Euroopan unionin päästökauppaan: miksi 

Euroopan unionilla on päästökauppajärjestelmä ja miten järjestelmä toimii. Tutkielman 

kolme tavoitetta ovat päästökauppajärjestelmän taustan ja sen toiminnan kuvaaminen, 

järjestelmän epäonnistumisen syiden selvittäminen sekä päästökauppajärjestelmän 

tulevaisuudensuuntien arviointi. Päästökauppajärjestelmää on kehitetty ja tullaan 

kehittämään lisää, ja tämän tutkielman empiriaosuudessa selvitetään kuuden 

päästökaupan ammattilaisen haastattelun avulla kuinka paljon EU:n kehitysehdotukset 
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tulevat järjestelmää muuttamaan ja ovatko muutokset suotuisia, kannattaako 

järjestelmää ylläpitää ja onko se mahdollista korvata jollakin muulla, tehokkaammalla 

järjestelmällä.  

Päätutkimuskysymys on:  

Miten EU:n päästökauppaa tulisi kehittää, että se saavuttaisi tavoittelemansa 

vaikutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä?  

Päätutkimuskysymykseen pyritään saamaan syvyyttä alatutkimuskysymysten avulla:  

Millainen mekanismi EU:n päästökauppajärjestelmä on ja miten se toimii? 

Miksi EU:n päästökauppa epäonnistui?  

Tutkielma pyrkii selvittämään Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmän vikoja ja 

epäonnistumisen syitä sekä tutkimaan mitä voisi tehdä toisin. Aihe on ajankohtainen, 

sillä päästökauppajärjestelmä on Euroopan Unionin ensisijainen ja tärkein keino YK:n 

ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä 

käynnissä on päästökaupan kolmas kausi, ja neljäs kausi alkaa 2021. Euroopan unioni 

on uudistanut päästökauppadirektiiviään jo kerran (2003/87/EY), koska 

päästökauppajärjestelmä ei ole toiminut tavoitellusti. Asiasta on paljon keskustelua, ja 

siitä ilmenee alan ammattilaisten eriäviä mielipiteitä, joten kattava kirjallisuuskatsaus 

ja tutkimus päästökauppajärjestelmän lähtökohdista, järjestelmästä itsestään, 

toiminnasta ja nykyisestä tilasta, sekä tulevaisuuden kehityssuunnista on aiheellinen. 

Vaikka aihetta on tutkittu, vastaavanlaista monien eri alojen asiantuntijoiden 

näkökulmat huomioivaa tutkimusta ei ole vielä toteutettu.  

1.2 Tutkimuksen viitekehys ja rajaukset 

Tutkielma rajataan Euroopan unionin päästökauppaan ja sen mekanismeihin ja se 

käsittelee vain Euroopan ilmastotoimia. Empiriaosuuden haastatteluissa ja 

päästökaupan kehitys- tai korvaamisehdotuksissa pyritään huomioimaan vain 

Euroopan alueelle mahdollisia ja edullisia kehityssuuntia. Tutkimuksessa ei ole 

perehdytty muiden maiden kansallisiin päästökauppajärjestelmiin ja niiden rakenteiden 

tutkimiseen sekä mahdollisten ongelmakohtien ratkaisuihin, koska Euroopan Unionin 

päästökauppajärjestelmä on monikansallinen ja ainut aidosti globaali 

päästökauppajärjestelmä. Sen lainalaisuudet ovat erilaiset kuin kansallisessa 

järjestelmässä esimerkiksi päätöksentekokoneiston puolesta.  
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Tutkimuksen viitekehys on esitetty alla kuviossa 1, josta nähdään Euroopan unionin 

päästökaupan toteuttamisen perusta sekä sen suhde globaaleihin ilmastosopimuksiin. 

Viitekehys esitellään syvemmin kappaleessa 2, jossa esitellään 

päästökauppajärjestelmän ympäristötaloustieteellistä pohjaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 

Viitekehys on esitelty kaaviomuodossa, mikä johdattelee lukijaa havainnoimaan 

suuremman kokonaisuuden, johon Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä 

pohjautuu.  

1.3 Tutkielman rakenne 

Tässä tutkielmassa on viisi päälukua ja pääluvut muodostuvat niitä täydentävistä 

alaluvuista. Ensimmäisessä pääluvussa esitellään tutkielman tavoitteet, 

tutkimuskysymykset sekä viitekehys. Toinen ja kolmas pääluku sisältävät tutkimuksen 

teoriapohjan. Toinen luku käsittelee teoreettista viitekehystä käsitteiden ja 

määritelmien muodossa ja kuvaa päästökauppajärjestelmän perustaa, jonka avulla 

lukija osaa arvioida empiriaosuudessa käsiteltäviä aiheita. Kolmannessa pääluvussa 

käsitellään päästökauppajärjestelmän epäonnistumista. Neljäs pääluku sisältää 

empirian, ja siinä esitellään tutkimusmenetelmä, aineisto sekä haastateltavat. 

Empiriaosuus tuo esille haastattelutulokset ja niiden yhteyden alan kirjallisuuteen ja 
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tutkimuksiin. Johtopäätökset esitellään pääluvussa 5 ja tutkielma nojaa vahvasti 

lopputuloksissaan haastateltaviin. Tämä voidaan perustella sillä, että tutkittava ilmiö 

on heidän erityisosaamisaluettaan. Tutkimuksen empirian tavoitteena on selvittää 

päästökaupan epäonnistumisen syitä ja tutkia kehitysmahdollisuuksia.  

2 PÄÄSTÖKAUPAN TEORIAPOHJA 

Päästökaupan käsitteiden ja määritelmien myötä pyritään vastaamaan ensimmäiseen 

alatutkimuskysymykseen: millainen mekanismi EU:n päästökauppajärjestelmä on ja 

miten se toimii? Päästökauppa mekanismina pohjautuu vahvasti taloustieteen teoriaan 

ulkoisvaikutusten sisäistämisestä, ja tämä teoria on esitelty päästökauppakäsitteen 

rinnalla.  

2.1 Käsitteet ja määritelmät  

Tässä kappaleessa päästökaupan mekanismia pyritään kuvailemaan sen 

taloustieteellisen pohjan avulla ja sen perimmäistä syytä siihen liittyvien ja sen alkuun 

saattaneiden kansainvälisten ilmastosopimuksien sekä Euroopan unionin 

ilmastopolitiikan myötä.  

2.1.1 YK:n ilmastosopimus  

Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimus (UNFCCC) valmisteltiin ja hyväksyttiin 

vuonna 1992 Rio De Janeirossa pidetyssä ympäristö- ja kehityskokouksessa Earth 

Summitissa, ja se tuli voimaan vuonna 1994 (YK 1992). Euroopan komission virallisen 

lehdistötiedotteen (2003) mukaan puitesopimuksen luominen on ensimmäinen 

globaali toimenpide ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ja 

ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Sen allekirjoittivat 154 YK:n jäsenmaata, ja tällä 

hetkellä sen on ratifioinut 197 maata. Sopimuksen myötä kaikkien sen 

allekirjoittaneiden maiden tulee kansallisesti vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja 

raportoida toimistaan säännöllisesti. Sopimus on historiallinen siltäkin kannalta, että se 

velvoittaa vain teollisuusmaat toimimaan aktiivisesti päästöjen vähentämiseksi, joten 

se tunnustaa, että teollisuusmaat tuottavat merkittävimmän osan 

kasvihuonekaasupäästöistä.  

Lehdistötiedotteessa kerrotaan, että sopimuksen tarkoituksena on vähentää 

kasvihuonekaasupäästöt tasolle, jolla ilmastolle ei aiheudu ihmisen toiminnasta 

vaarallisia haittoja. Puitesopimus tarkoitettiin yleissopimukseksi, jonka päämääränä 

tuottaa konkreettisia globaaleja sitovia päätöksiä osapuolien välille liittyen yhteiseen 



5 
 

ilmastopolitiikkaan. Tavoitteeksi asetettiin vähentää ja vakiinnuttaa vuoteen 2000 

mennessä kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 vertailuvuoden tasolle, mutta tavoite 

ei kuitenkaan ollut sitova.  

2.1.2 Kioton pöytäkirja ja joustomekanismit 

Euroopan komission lehdistötiedotteessa kerrotaan myös, että jo puitesopimuksen 

voimaantulovuonna 1994 oli selvää, etteivät siihen liittyvät sitoumukset edistäneet 

tarpeeksi toimia päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi vuonna 

1997 Kioton ilmastokokouksessa puitesopimuksen allekirjoittaneet maat valmistelivat 

ja hyväksyivät sopimuksen pöytäkirjan, jota kutsutaan Kioton pöytäkirjaksi. Euroopan 

unionin neuvosto ratifioi 25. huhtikuuta 2002 pöytäkirjan virallisesti osaksi YK:n 

puitesopimusta. 

Kioton pöytäkirja (1998) sisältää oikeudellisesti sitovia rajoja kuudelle yleisimmälle ja 

suurimman vaikutuksen ilmastoon aiheuttavalle kasvihuonekaasuille eli hiilidioksidille, 

metaanille, fluorihiilivedyille, perfluorihiilivedyille, typpioksiduulille (ilokaasu) ja 

rikkiheksafluoridille. Se sisältää myös konkreettisia markkinapohjaisia menetelmiä, 

jotka edistävät kasvuhuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamista 

kustannustehokkaasti. Pöytäkirja jakautuu velvoitekausiin, joiden pituuksista ja 

tavoitteista neuvotellaan erikseen. Ensimmäinen velvoitekausi asetettiin viiden vuoden 

mittaiseksi (2008–2012), ja EU:n yhteiseksi tavoitteeksi 15 vanhan jäsenvaltion kesken 

asetettiin kahdeksan prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite, joka 

jaettiin jäsenvaltioiden kesken niiden vähennysmahdollisuuksien mukaan. Tämä 

tavoite saavutettiin (Climate Action 2018). Tällä hetkellä käynnissä on Kioton 

pöytäkirjan toinen kausi (2013–2020), joka on kahdeksan vuoden mittainen.  

Pöytäkirja sisältää kolme joustomekanismiksi kutsuttua keinoa, joiden tarkoituksena 

on olla avuksi päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Joustomekanismit on 

tarkoitettu tukemaan EU-maiden omia kotimaisia päästövähennystoimia, joten niitä ei 

voi pelkästään käyttää päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Ne kuitenkin 

ohjaavat päästövähennystoimia rajakustannusten mukaan niin, että 

päästövähennystoimet olisivat mahdollisimman taloudellisia. Kioton pöytäkirjan 

joustomekanismit ovat puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development 

Mechanism, CDM), yhteistoteutus (Joint Implementation, JI) ja päästökauppa 

(Emissions Trading System, ETS).  
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Kioton pöytäkirjassa mainitut hankemekanismit JI ja CDM, antavat pöytäkirjan 

velvoittamalle valtiolle tilaisuuden suunnata päästövähennyksiä tuottavia investointeja 

pöytäkirjan velvoittamiin maihin (JI) tai pöytäkirjan ulkopuolisiin maihin (CDM). 

Ajatuksena on, että päästövähennystoimi tehdään muualla kuin kotimaassa ja sitä 

vastaava päästöyksikkö voidaan käyttää kattamaan kotimaan päästöjä. Kolmas Kioton 

pöytäkirjassa esitetty joustomekanismi on päästökauppa, johon keskitytään omassa 

alaluvussaan.  

2.1.3 Päästökauppajärjestelmän kansantaloustieteellinen perusta   

Kansantaloustieteen uranuurtaja ja taloustieteen raamatuksikin nimitetyn Principles of 

Economics -kirjan kirjoittaja Alfred Marshall esitteli ensimmäisen kerran vuonna 1890 

teorian ulkoisvaikutuksista (engl. externality); markkinoilla on olemassa kulu tai tuotto, 

jota markkinat eivät ota taloudellisissa päätöksissään huomioon ja täten yhteiskunnan 

rajakustannus ei kohtaa yksityistä rajakustannusta. (Marshall 1920) Hänen oppilaansa 

ja myöhemmällä iällä erittäin ansioitunut Nobelisti Arthur Pigou kehitti teoriaa 

ulkoisvaikutuksista vielä pidemmälle kirjassaan Economics of Welfare. Pigou (1932) 

esittää kirjassaan ajatuksen ulkoisvaikutusten hallitsemisesta julkisen vallan toimin ja 

toteaakin julkisen vallan intervention markkinoihin olevan perusteltua ulkoisvaikutusten 

tapauksessa.  

Pigou määrittelee ulkoisvaikutuksen tilanteeksi, jossa markkinoilla jää osa hyödyistä 

tai haitoista ottamatta huomioon päätöksentekotilanteissa. Ulkoisvaikutus voi olla 

negatiivinen tai positiivinen, ja se voi syntyä tuotannossa tai kulutuksessa. Kun 

päätöksentekijä ei huomioi jotain osaa taloudellisen toimen luomasta hyödystä tai 

haitasta, markkinat eivät toimi optimaalisella volyymilla eli ne tuottavat yhteiskunnan 

kannalta liian vähän tai liikaa. Saastuttavaa yritystä käytetään usein esimerkkinä 

negatiivisesta tuotannon ulkoisvaikutuksesta, jolloin yritys tuottaa voittoa ja näin myös 

yhteiskunnalle hyvinvointia, mutta samalla pilaa ympäristöä. Positiivinen kulutuksen 

ulkoisvaikutus on esimerkiksi koulutus, koska opiskelusta on hyötyä henkilölle 

itselleen, mutta myös yhteiskunnalle on hyötyä koulutustason noususta. Pigou itse 

ehdotti ratkaisuksi haittaveroa, joka oikein mitoitettuna sisäistää ulkoisvaikutuksen. 

(Pigou 1932) Erilaisia ulkoisvaikutusten ratkaisemiseksi säädettyjä haittaveroja 

kutsutaankin nykypäivänä Pigou-veroiksi (Pohjola 2014, 118).  
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Tässä tutkimuksessa keskitytään Euroopan Unionin päästökauppaan, jonka 

kansantaloustieteellinen perusta tulee suoraan ulkoisvaikutusten sisäistämisteoriasta 

(engl. internalizing an externality). Päästökauppa on luotu tuotannon negatiivisen 

ulkoisvaikutuksen, eli tässä tapauksessa päästöjen, hallitsemiseksi, koska markkinat 

tuottavat liikaa hiilidioksidipäästöjä. Tilanne on kuvattu kuviossa 2 alla. Markkinat 

epäonnistuvat, sillä yhteiskunnan rajakustannus ei ole sama kuin markkinoiden 

rajakustannus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuviossa piste 1 merkitsee markkinoiden tasapainoa. Piste 2 on taas optimaalinen 

markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta. Nähdään, että markkinat tuottavat liian 

paljon ja liian matalalla hinnalla (Pmarkkinat < Poptimi ja Qmarkkinat > Qoptimi), koska 

markkinaosapuolet jättävät päätöksissään huomioimatta päästöjensä vaikutuksen 

ilmakehään.  

Ronald Coasen, modernin taloustieteen uranuurtajan, julkaisussa The Problem of 

Social Cost (1960) esitellään pohja markkinalähtöiselle tavalle puuttua 

ulkoisvaikutuksiin. Coasen teoreemaksi kutsutaan teoriaa, jossa ulkoisvaikutukset 

sisäistyvät optimaalisesti neuvottelemalla, kun 1) omistusoikeudet on määritelty 

tarkasti ja 2) transaktiokustannukset ovat mitättömät. Coasen teoreema ei ota kantaa 

siihen, kenellä omistusoikeuksien kuuluisi olla, koska lopputulos on sama riippumatta 

omistusoikeuksien kantajasta. Coase esittikin, että ympäristön saastumisen 

ulkoisvaikutukset johtuvat huonosti määritellyistä omistusoikeuksista. (Coase 1960) 

Kuvio 2: Negatiivinen ulkoisvaikutus tuotannossa ilman julkisen vallan 
interventiota (mukaillen Pohjola 2014, 116) 
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Ilmaston lämpeneminen on syy miksi päästökauppajärjestelmä on perustettu, ja 

ilmaston lämpenemiseen liittyy vahvasti myös käsite yhteismaan tragedia (engl. the 

tragedy of the commons), jonka Garrett Hardin esitti vuonna 1968. Hardin (1968) esitti 

logiikan, jonka mukaan hyödykettä, joka ”ei ole kenenkään omaisuutta”, kulutetaan 

aina liikaa, koska yhden kuluttajan itselleen saama rajahyöty on suurempi kuin 

kulutuksesta aiheutuva rajahaitta, joka jakaantuu kaikkien hyödykkeen kuluttajien 

kesken. Tämä kannustaa kaikkia kuluttajia kuluttamaan enemmän kuin optimaalisessa 

tasapainossa kulutettaisiin. Hardin sivuaa julkaisussaan myös ilmastoa ja saasteita; 

ilmasto on hyödyke, jota ei omista kukaan. Ennen kuka tahansa sai päästää ilmaan 

mitä tahansa päästöä, ja kuluttaa ilmastoa esimerkiksi yritystoiminnassaan. Hyödyn 

sai jokainen ilmaston kuluttaja itselleen, mutta haitta jakaantui laajalti ympäri maailmaa 

kaikkien kuluttajien kesken, eikä kannustinta rajoittaa omaa toimintaa ollut. Hardin 

vetoaa julkaisussaan omistusoikeuksien määrittelyä ilmastolle ja samaa kirjoitti myös 

aiemmin mainitusti Coase (1960) julkaisussaan.  

Jean-Philippe Barde (1994) selventää osaltaan Euroopan Unionin päästökaupan 

taustaa OECD-maille tekemässään selvityksessä ympäristötaloustieteellisistä 

ohjauskeinoista. Selvityksessä esitellään kaksi lähtökohtaa ulkoisvaikutusten 

sisäistämiselle; hallinnollinen ja taloustieteellinen näkemys. Näkemykset ovat edelleen 

samat 20 vuotta myöhemmin. (kts. esim. Pohjola 2014, 118). Hallinnollisia keinoja ovat 

esimerkiksi lait, asetukset, kiellot ja säädökset. Barden tutkimuksen mukaan jo vuonna 

1994 taloudellinen lähtökohta oli saavuttamassa suosiota ja tutkimuksessa 

taloudellisia instrumentteja ulkoisvaikutusten käsittelyyn esitelläänkin monia; niitä ovat 

esimerkiksi päästö-, tuote- ja käyttöverot, tukiaiset, panttijärjestelmät sekä kaupattavat 

päästöluvat.  

Vaikka Coasen teoreemaa onkin kritisoitu vapaamatkustajuuden 

huomioimattomuudesta ja kohtuuttomasta oletuksesta koskien minimaalisia 

transaktiokustannuksia (Ellingsen & Paltseva 2016 ja Aivazian & Callen 1981), se loi 

ajatuksen optimaalisimmasta, joustavimmasta ja tehokkaimmasta tavasta sisäistää 

ulkoisvaikutukset, jolle päästökauppajärjestelmäkin perustuu. Coase painotti 

markkinoiden tehokkuutta ulkoisvaikutusten ratkaisussa (Coase 1960). Coasen 

teoreema ei ota kantaa kenellä omistusoikeus kuuluisi olla, mutta Barden (1994) 

selvityksestä käy ilmi, että OECD-maat noudattavat saastuttaja maksaa -periaatetta 

(engl. Polluter Pays Principle) taloudellisissa ohjauskeinoissaan.  
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Päästökauppa nojaa siis vahvaan kansantaloustieteelliseen perustaan, jonka 

kehittäjinä ovat eräät taloustieteen suurimmista nimistä. Päästökauppajärjestelmä 

nauttii myös sekä OECD-järjestön että Euroopan unionin luottamusta, mutta toimiiko 

se kuitenkaan kaikista tehokkaimpana päästöjen vähennysmekanismina?  

2.1.4 Päästökauppajärjestelmän toimintamekanismi 

Euroopan unionin päästöoikeuksien kauppa (engl. Emissions Trading System, EU 

ETS) on cap and trade -järjestelmä; päästöoikeuksia (engl. European Union 

Allowance, EUA) myönnetään tarkasti mietitty kappalemäärä (cap) ja ne jaetaan 

päästökauppaan osallistuvien valtioiden kesken. Tämän jälkeen oikeuksilla käydään 

markkinoilla kauppaa (trade) niin, että niille muodostuu hinta. Yksi EUA vastaa yhtä 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tavoiteltavaa on, että yhden EUA:n hinta muodostuu 

tarpeeksi korkeaksi, että se kannustaa vähentämään päästöjä ja investoimaan 

hiilineutraaleihin energiamuotoihin. Ensimmäisellä ja toisella kaudella päästöoikeuksia 

jaettiin kansallisten jakosuunnitelmien (engl. National Allocation Plan, NAP) mukaan 

valtioille, ja valtiot jakoivat oikeudet yrityksille. Kolmannen kauden alusta lähtien 

päästöoikeuksien määrää pyritään määrittämään keskitetysti. NAP:ien pohjalta luotiin 

alkuperäinen päästöoikeuksien katto. (EU ETS Käsikirja 2015)  

Päästökaupan tarkoituksena on luoda katto päästöjen määrälle, jonka sisällä 

päästökaupan alaiset yritykset saavat tuottaa päästöjä vain omistamiensa 

päästöoikeuksien määrän verran. Päästökattoa pyritään pienentämään vuosittain niin, 

että Kioton pöytäkirjan kausien tavoitteet saavutetaan. Vuonna 2020 päästökaton tulisi 

vuosittaisilla vähennyksillä saavuttaa 21% vähennyksen vuoden 2005 päästöihin 

nähden. (EU ETS Käsikirja 2015) Esimerkiksi kolmannella kaudella päästöoikeuksien 

vähennys niiden kokonaismäärästä on ollut vuosittain 1,74%, joka vastaa 37 435 387 

päästöoikeutta (Komission päätös 2010/634/EU).  

Osa päästöoikeuksista annetaan ilmaiseksi, esimerkiksi yhtiöille, joilla on potentiaalia 

hiilivuodolle eli mahdollisuus siirtää liiketoimintaansa EU-alueen ulkopuolelle 

halvemman hiilivoittoisen energian takia. Osa päästöoikeuksista huutokaupataan. 

Esimerkiksi vuonna 2013 hieman yli 40% päästöoikeuksista huutokaupattiin ja noin 

60% siis annettiin ilmaiseksi (Euroopan komissio 2018a). Yhtiön tulee vuoden lopussa 

palauttaa päästöoikeuksia tuottamiensa päästötonnien verran. Jos ilmaiseksi jaetut ja 

huutokaupassa ostetut päästöoikeudet eivät riitä kattamaan päästöjä, yhtiö voi ostaa 
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päästöoikeuksia lisää päästöoikeuksien markkinoilta tai toisilta yrityksiltä tai 

vaihtoehtoisesti pyrkiä vähentämään päästöjään esimerkiksi investoimalla uusiutuviin 

energiamuotoihin tai päästöjä vähentävään teknologiaan. Paavola (1996) toteaakin, 

että päästökauppajärjestelmä aiheuttaa yritykselle kaksi vaihtoehtoa, jos liiketoimintaa 

pyritään laajentamaan; teknologiset innovaatiot tai lisäpäästöoikeuksien ostaminen. 

Päästökauppajärjestelmä toimiessaan varmistaa päästöjen vähentämisen sieltä, 

missä se on helpointa, halvinta ja tehokkainta. (EU ETS Factsheet 2016, 5 ja EU ETS 

Käsikirja 2015)  

Kuviossa 3 esitetään päästöoikeuksien kaupan perusajatus, joka muodostuu 

saastuttamisesta koituvasta ”hyödystä”, saasteiden vähentämisen rajakustannuksista 

sekä päästölupien kokonaismäärästä eli tarjonnasta. Aiemmin esitetyn kuvion 2 

ulkoisvaikutuksen tapauksen voi ratkaista päästökauppajärjestelmällä, jonka toiminta 

on kuvattu kuviossa 3. Paavola (1994) kirjoittaa saasteiden vähentämisen 

rajakustannuksen muodostuvan lisäkustannuksista, joita puhdistaminen tai 

investoinnit puhtaampaan teknologiaan aiheuttavat yritykselle. Mitä suuremmat 

päästöt yrityksellä on, sitä pienempi lisäkustannus niiden vähentämiseen kuluu. 

Päästöjen vähentämisen rajakustannukset muodostavat oikealle laskevan suoran, ja 

suoran muoto voidaan selittää myös sillä, että se kuvaa samalla yrityksen rajahyötyä 

saastuttamisesta; jos saastuttaa saisi vapaasti, suora kuvaisi yrityksen välttämiä 

päästöjen vähentämisen aiheuttamia kustannuksia. Saastuttamisen rajakustannus-

suora taas kuvaa saastuttamisesta koituvia haittoja ja se luonnollisesti on oikealle 

nouseva. 
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Kuvio 3: Päästökauppajärjestelmän kansantaloustieteellinen tausta (mukaillen Paavola 1996, 
90) 

Optimitilanne näkyy kuviossa pisteenä 2, kun rajahyötykäyrä (päästöjen vähentämisen 

rajakustannuskäyrä) leikkaa saastuttamisen rajakustannuskäyrän. Päästöoikeudelle 

muodostuu hinta Poptimi. Kuvio 3 näyttää, että yrityksen, jonka päästöjen vähentämisen 

kustannukset maksavat P1 verran päästöjen Q1 määrällä, kannattaa maksaa 

saastuttamisen vähentämisestä aina niin kauan, kunnes päästöjen vähentämisen 

rajakustannus on sama kuin päästöoikeuden hinta. Jos päästöjen vähentäminen tulee 

yritykselle kalliimmaksi kuin päästöoikeuden hinta, sen kannattaa ostaa 

päästöoikeuksia muilta yrityksiltä, joille päästöjen vähentämisen kustannukset ovat 

halvemmat kuin päästöoikeuden hinta.  

Euroopan unionin päästökauppa on maailman suurin ja kansainvälisin 

päästökauppajärjestelmä, joka koskettaa 31 maata; se kattaa kaikki 28 EU-

jäsenmaata sekä Norjan, Liechtensteinin ja Islannin. Koska päästökauppaa ei 

aikaisemmin oltu toteutettu niin suuressa mittakaavassa ja monien valtioiden kesken, 

päästökaupasta pidettiin ensin testikausi (2005-2007) ennen Kioton pöytäkirjan 

joustomekanismin toteuttamista. EU ETS on siis toiminut jo kolmen kauden ajan, joista 

ensimmäinen oli vuosina 2005-2007, toinen ajoittui vuosille 2008-2012 eli Kioton 

pöytäkirjan ensimmäiselle velvoitekaudelle ja kolmas, tällä hetkellä käynnissä oleva 

kausi, sisältää vuodet 2013-2020. (EU ETS Käsikirja 2015, Euroopan komissio 2018b) 



12 
 

Tällä hetkellä EU ETS kattaa noin 11 000 raskaan teollisuuden eli paljon päästöjä 

tuottavien alojen yrityksiä, joiden lämpöteho on yli 20MW. Päästökaupan alaisiin 

teollisuuden toimialoihin kuuluvat esimerkiksi teräs-, paperi-, sementti-, sellu-, lasi-, 

kalkki-, tiili- sekä alumiiniteollisuus. Ensimmäisellä kaudella päästökauppa koski vain 

hiilidioksidipäästöjä, mutta kolmannella kaudella se laajennettiin koskemaan myös 

perfluorihiili- ja typpioksiduulipäästöjä, jolloin myös päästökauppajärjestelmän alaisten 

yhtiöiden lukumäärä kasvoi nykyiseen määräänsä. Kolmannella kaudella mukaan 

otettiin myös hiilidioksidin talteenotto ja varastointi -tekniikka (engl. Carbon Capture 

and Storage) sekä petro- ja muut kemikaalit. Toisella kaudella päästökaupan 

alaisuuteen lisättiin lentoliikenne, joka tapahtuu EU-alueen sisällä ja lennot, jotka joko 

lähtevät tai laskeutuvat EU-alueelle (direktiivi 2008/101/EY). Nykyisillään 

päästökauppajärjestelmä kattaa noin 45% Euroopan Unionissa tuotetuista 

kasvihuonekaasuista. Päästökaupan ulkopuolista sektoria kutsutaan 

taakanjakosektoriksi. (EU ETS käsikirja 2015) 

Yksittäinen toimija voi siis saada ilmaiseksi päästöoikeuksia tai se voi ostaa niitä. 

Nykänen (2006, 57-59) ja Kakkonen (2013) selventävät, että ostaminen tapahtuu: 

1) kahdenvälisesti yritykseltä yritykselle  

2) OTC eli Over The Counter -kauppana välittäjän välityksellä tai  

3) pörssien välityksellä.  

Pörssejä on useita, ja ne tarjoavat erilaisia tuotteita, kuten spot-, termiini-, optio- ja 

futuuri-instrumentteja. Huutokauppaperiaatteella toimivat EEX sekä ICE (Euroopan 

komissio 2018a). Nämä kaksi markkinapaikkaa toimivat myös kolmannen kauden 

alussa päästöoikeuksien jakamiseksi järjestettyjen huutokauppojen järjestäjinä.  

2.1.4 EU:n ilmastopolitiikka ja tavoitteet 

EU on saavuttanut aiemmat Kioton pöytäkirjan sille asettamat ilmastotavoitteet, ja tällä 

hetkellä tähdätään vuoden 2020 tavoitteeseen; 20% leikkaus päästöihin verrattuna 

vuoteen 1990. Euroopan komission (2018c) mukaan se on jo saavutettu, jo vuonna 

2016 vähennys oli 23% vuoteen 1990 nähden. 

Suurempi kysymys onkin Pariisin sopimuksen siivittämänä tehdyn 2030-

ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttaminen. Vuoden 2030 tavoitteisiin kuuluu 40% 

päästövähennys vuoteen 1990 verrattuna, EU:n energian käytön uudistaminen niin, 
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että uusiutuvat energiamuodot muodostaisivat energian käytöstä vähintään 27% sekä 

vähintään 27% parannus energiatehokkuudessa (Euroopan komissio 2018d).  

EU listaa päästökauppajärjestelmän tärkeimmäksi työkalukseen tavoitteiden 

saavuttamisessa, ja päästökauppaa pyritäänkin uudistamaan, jotta sen avulla 

saavutettaisiin vuoden 2030 tavoitteet (EU ETS Factsheet 2016). 

3 PÄÄSTÖKAUPAN EPÄONNISTUMINEN 

Euroopan unionin päästökauppamarkkinat toimivat samoin edellytyksin kuin mitkä 

tahansa muutkin markkinat – päästöoikeuden hinta ohjautuu kysynnän ja tarjonnan 

perusteella. Hiilidioksiditonnin hinnan asettaminen markkinaehtoisesti voidaankin 

nähdä EU ETS:n epäonnistumisena. Esimerkiksi de Perthuis ja Trotignon (2014, 101) 

sekä Carbon Market Watch (2017, 6) tiivistävät EU ETS:n suurimmaksi ongelmaksi 

päästöoikeuden matalan hinnan.  

Kuvio 4 kuvaa päästöoikeuksien kysynnän ja tarjonnan suhdetta hintaan sekä 

mallintaa niissä tapahtuvia muutoksia. Mallista voidaan lukea, mitä hinnalle tapahtuu, 

kun kysyntä kasvaa tai vastaavasti vähenee. Jos oletetaan, että tämänhetkiset 

päästöoikeuksien markkinat ovat pisteessa 1, päästöoikeuden hinta on silloin 

Pmarkkinat. Jos kysyntä kasvaisi tasosta D1 tasolle D2 ceteris paribus, tasapaino löytyisi 

pisteestä 3, jossa hinta on P*. Tästä voidaan todeta, että kysynnän kasvaessa hintakin 

kasvaa, ja kysyntää heikentävät tekijät laskevat myös EUA:n hintaa. Sama voidaan 

nähdä tarjonnan osalta. Kun tarjonta vähenee tasosta S1 tasolle S2 ceteris paribus, 

tasapaino onkin pisteessä 4, jossa hinta on P’. Tämäkin hinta on suurempi, kuin mitä 

markkinat tuottavat. Optimitilanteessa päästöoikeuksien kysyntä on suurempaa kuin 

mitä se tällä hetkellä markkinoilla on, ja toisaalta myös oikeuksien tarjonta on 

pienempää kuin markkinoilla tällä hetkellä. Hinta on tällöin Poptimi, eli selvästi enemmän 

kuin markkinoiden tämän hetkinen hinta Pmarkkinat.  
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Kuvio 4: Päästöoikeuksien kysynnän ja tarjonnan lainalaisuudet osittaistasapainomallina 

Alan kirjallisuuden perusteella (kts. mm. Hussain, York & Read 2016; Rickels Duscha, 

Keller & Peterson 2007 sekä Gilbert, Lam, Sachweh, Smith, Tashini & Kollenberg 

2014) voidaan yleistää, että päästöoikeuden hinnan romahtamisen takana on suuri 

ylitarjonta. Euroopan komission raportissa (2017) ylitarjontaa kerrotaan olleen hieman 

päälle 2 miljardia päästöoikeutta vuonna 2013, ja vaikka kehitys backloading-

menetelmän käytön takia on ollut parempaan suuntaan, ylitarjontaa oli vuonna 2015 

silti 1,78 miljardia. Tutkimuksista ja Euroopan Unionin tiedotteista tiivistäen 

ylitarjontatilanne syntyi sekä kokemuksen puutteesta eli päästöoikeuksien katon 

kokonaismäärän virhearvioinnista että talouden taantumasta.  

Kirjallisuuden perusteella voidaan myös sanoa, että päästöoikeuksien markkinoilla 

oikeuden hinta heilahtelee kysynnän vuoksi. Hinta on siis altis muutoksille, joita 

esimerkiksi uutisointi aiheuttaa. Mansanet-Bataller, Chevallier, Hervé-Mignucci ja 

Alberola (2010, 1058) ja Rickels et. al (2007) selvittivät EUA:n hinnan ajureita, ja saivat 

tutkimustuloksekseen, että uutisointi ja päätökset NAP:eista vaikuttivat EUA:n hinnan 

heilahteluun.  

Toisaalta, esimerkiksi Brown, Hanafi ja Petsonk (2012, 14-19) kirjoittavat, ettei hintojen 

heilahtelua tai matalaa hintaa voi pitää epäonnistumisena. Hintojen heilahtelevuus 

kertoo vain lyhyen tähtäimen hinnoista, joita ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella; 

vain pitkän tähtäimen hinta merkitsee. Tutkijat esittävätkin, että pitkällä tähtäimellä 

EUA:n hinta tulee nousemaan. Matala hinta voidaan tutkijoiden mukaan nähdä jopa 
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onnistumisena, sillä se kertoo, että investointeja uusiutuviin päästöttömiin 

energiamuotoihin on tehty ja päästöjen vähenemisen myötä myös päästöoikeuksien 

kysyntä on laskenut. Väite riitelee kuitenkin EUA:n hinnan ohjaavuusvaikutuksen 

logiikan kanssa; matala hinta ei innosta tuleviin päästöttömän energiantuotannon 

investointeihin.  

3.1 Hinta 

Kuviosta 5 nähdään päästöoikeuden hintakehitys vuosien 2005-2016 ajalta, 

oikeuksien kokonaiskysyntä ja -tarjonta sekä niiden ylitarjonta.  

 

Kuvio 5. EUA:n hinnan kehitys 2005-2016. (EEA 2017, 5)  

Valtaosa päästöoikeuksista jaettiin ensimmäisellä kaudella päästökauppaan 

osallistuvien valtioiden kesken NAP:ien perusteella. Tämä tarkoitti sitä, että valtaosa 

päästöoikeuksista jaettiin ilmaiseksi, ja vain 0,2% niistä huutokaupattiin. Kuviosta 

voidaan todeta, että aluksi yhden päästöoikeuden hinta oli 30 euroa, mutta hinta tuli 

rymisten alas vuonna 2006, ja painui loppukauden ajaksi lähelle nollaa. Hinnan 

putoaminen nollaan 2007 lopussa johtuu Parsonsin, Ellermanin ja Feihauerin (2009) 

tehdyn tutkimuksen mukaan siitä, ettei ensimmäisestä vaiheesta saanut säästää 



16 
 

EUA:ita tuleville kausille, joten ne pyrittiin myymään pois ja kauppa kuihtui. Silloinen 

mekanismi kielsi säästämisen eli bankingin, jota toisesta kaudesta lähtien on saanut 

tehdä. Tästä syystä myös kuvassa 5 hinnan kehityksen kuvaaja katkeaa vuosien 2007 

ja 2008 välissä.  

Testikauden jälkeen vuonna 2008 alkoi toinen kausi, joka oli ensimmäinen Kioton 

pöytäkirjan mukainen päästökauppakausi. Toisen kauden alussa noin 90% 

päästöoikeuksista jaettiin ilmaiseksi ja loput huutokaupattiin. Samalla 

päästöoikeuksien määrää vähennettiin suunnilleen 6,5%:lla vuoden 2005 

päästöoikeuksien määrästä, koska testikauden jälkeen saatavilla oli dataa yhtiöiden 

todellisesta päästöoikeuksien tarpeesta. (Euroopan komissio 2018e) Kuvio 5 näyttää 

toisen kauden hintakehityksen; kauden alussa hinta oli 20 eurossa ja lopussa se oli 

pudonnut lähelle viittä.  

Kolmas kausi alkoi suoraan matalalla hinnalla ja kauden loppuun saakka se pysytteli 

5–7 euron välillä. Hintakehitys on ollut samanlaista vuoden 2016 jälkeen, mutta vuoden 

2018 maaliskuussa hinta alkoi nousta pitkästä aikaa, ja se nousi 11 euroon (EEX 

2018).  

Yhtenä merkittävimpänä päästökaupan epäonnistumisena voidaankin pitää liian 

matalaa hintaa päästöoikeudelle. Carbon Market Watchin (2017) mukaan 

päästöoikeuden hinnan tulisi olla 40-80$ eli tämänhetkisellä kurssilla hieman päälle 32 

eurosta 65 euroon, jotta sen ohjaava vaikutus tuottaisi tarpeeksi päästövähennyksiä 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kun päästöoikeuden hinta on alhainen, se ei 

kannusta käyttämään ja kehittämään uusiutuvia energialähteitä. Päästökauppaa 

harjoitetaan juuri siitä syystä, että hiilidioksidipäästöjä voitaisiin kustannustehokkaasti 

vähentää vuosittain niin, että Euroopan Unioni saavuttaa Kioton pöytäkirjassa 

sopimansa päästövähennystavoitteen. Jos hiilidioksiditonnin hinta jää alhaiseksi, 

yritykset eivät motivoidu tekemään puhtaan energian investointeja, koska fossiilisten 

polttoaineiden hinta jää matalammaksi kuin uusiutuvien (Euroopan parlamentti 2014, 

World Bank Group 2014, 71). 

Hinnan määräytymisen ajurien tiedostaminen auttaa ymmärtämään hinnan mataluutta 

ja sitä kautta päästökaupan epäonnistumista. Päästöoikeuden hintaan vaikuttavat 

monet toisistaan riippuvat tekijät, joten päästöoikeuden markkinoilla hinnan 

määräytymistä on hankalaa määritellä. Alan tutkimuksissa ja kirjallisuudessa tulee ilmi 
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kuitenkin suurimman vaikutuksen hintaan aikaansaavia tekijöitä, joita käsitellään 

seuraavassa kappaleessa. Sekä Euroopan unionin virallisista materiaaleista (EEA 

2017, 24; Euroopan komissio 2018f) että kirjallisuudesta (World Bank 2014, 71; Koch, 

Fuss, Grosjean & Edenhofer 2014 ja Hussain et. al. 2016, 3 sekä Gilbert et. al 2014, 

1) nähdään hinnan epäsuotuisalle kehitykselle kolme pääsyytä: vuoden 2008 aikana 

maailmaan iskenyt finanssikriisi ja sen jälkeinen lama, kansainväliset päästöhyvitykset 

ja Euroopan unionin uusiutuvien energiamuotojen politiikka.  

3.1.1 Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi 

World Bankin selvityksessä (2014) vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeinen 

maailmanlaajuinen lama on nimetty päätekijäksi EU ETS:n päästöoikeuden hinnan 

mataluuteen. Koch et al. (2014) sekä Gilbert et. al. (2014) selventävät tutkimuksissaan, 

että taloudellinen taantuma vaikuttaa päästöoikeuden pitkän aikavälin hintatrendiin 

madaltavasti sen takia, että taloudellisen toiminnan vähetessä myös päästöjä syntyy 

automaattisesti vähemmän. Tällöin päästöoikeuksiakaan ei tarvita niin paljon, mikä 

laskee niiden kysyntää ja siten painaa hintaa alaspäin. Päästöt kyllä vähenevät, joka 

sinänsä on tavoiteltua, mutta taantuma sekoittaa päästökauppajärjestelmää. 

Päästöoikeuksien markkinoille syntyi taloudellisen taantuman vuoksi noin 2 biljoonan 

päästöoikeuden liikatarjontatilanne (Lehdistötiedote 2013), joka on nähtävissä myös 

kuvassa 5.  

Päästöoikeuden hinta laski jyrkästi liikatarjonnan vuoksi. EEA:n raportissa (2017) 

kerrotaan, että vuonna 2016 päästöoikeuksien kysyntä oli suurempaa kuin tarjonta, 

joka vähensi hieman liikatarjontaa. Tämä kehitys nähdään myös kuvasta 5, josta 

nähdään myös, että liikatarjonnan vähentyessä päästöoikeuden hinta ei silti noussut.    

Euroopan parlamentin julkaisemasta selvityksestä Reform of the EU carbon market 

(2014) voidaan lukea, että päästöoikeuden hintakehitys on ollut kolmannella kaudella 

suotuisampaa kuin kahdella aiemmalla kaudella, mutta suurin syy siihen oli Euroopan 

komission vuonna 2014 hyväksymän backloading-menetelmän hyödyntäminen. 

Menetelmän pääajatus on ottaa ylimääräisiä päästöoikeuksia 900 miljoonaa 

kappaletta pois markkinoilta osissa eli pienentää päästökattoa asteittain ja lisätä 

oikeudet markkinoille sopivampaan aikaan. Oikeuksien kokonaismäärä ei siis vähene 

backloading-menetelmän hyödyntämisellä.  Vuonna 2014 vähennys oli 400 miljoonaa 

oikeutta, vuonna 2015 määrä oli 300 miljoonaa ja vuonna 2016 määrää pudotettiin 200 
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miljoonaa (Euroopan komissio 2018f). Kuviosta 5 nähdään ja parlamentin 

selvityksestäkin tulee ilmi, että hinta on kolmannella kaudella vaihdellut 5 ja 7 euron 

välillä, joten suurta suotuisaa vaikutusta backloading-menetelmällä ei ole saatu 

aikaan. Parhaimmillaankin menetelmä on vain väliaikainen ratkaisu hinnan 

nostamisessa, koska se ei ratkaise ylijäämän ongelmaa.  

3.1.2 Kansainväliset päästöhyvitykset 

Kansainväliset päästöhyvitykset ovat toinen kirjallisuudesta esiin tullut EUA:n hintaan 

vaikuttava tekijä. CDM:n ja JI:n avulla valtiot voivat suorittaa päästöjen vähennystoimia 

muissa valtioissa, ja ansaita kansainvälisiä päästöhyvityksiä, jotka vastaavat 

ilmakehästä vähennettyä hiilidioksiditonnia (Euroopan komissio 2017). JI:n kautta maa 

voi hankkia itselleen päästövähennysyksiköitä (Emission Reduction Unit, ERU) ja 

CDM:n kautta taas sertifioituja päästövähennysyksiköitä (Certified Emission Reduction 

Unit, CER). Kolmannella kaudella järjestelmää muutettiin niin, CER:it ja ERU:t tulee 

vaihtaa päästöoikeuksiksi. (Euroopan komissio 2018g) 

Päästöhyvitykset toimivat päällekkäisenä järjestelmänä päästöoikeuksien kaupan 

kanssa. Esimerkiksi de Perthuis ja Trotignon (2014) sekä Gilbert et. al. (2014) toteavat 

päästöhyvitysten vaikuttavan päästöoikeuksien kysyntään heikentävästi, koska niiden 

käyttö lisää päästöoikeuksien ylitarjontaa, ja siten ne polkevat päästöoikeuksien hintaa 

alaspäin.   

World Bank (2014, 72) kuitenkin selventää, että päästöoikeuksien markkinoilla oleva 

ylijäämä oli merkittävästi suurempaa kuin käytetty määrä päästöhyvityksiä. Vaikka 

tällaista päällekkäistä järjestelmää ei olisi, päästöoikeuksien hinta markkinoilla jäisi silti 

liian matalaksi muiden tekijöiden, kuten taloudellisen taantuman, takia. World Bank on 

silti listannut hyvitykset yhdeksi pääsyistä epäedulliseen päästöoikeuksien 

hintakehitykseen.  

3.1.3 Maakohtaiset uusiutuvan energian tuet  

Kioton pöytäkirjassa (1998) on esitetty kolme jo edellä mainittua joustomekanismia, 

joita hyödyntämällä sopimuksen osapuolet voivat pyrkiä päästövähennystavoitettaan 

kohti. Pöytäkirjassa on kuitenkin myös määrätty, etteivät joustomekanismit saa olla 

valtion ainoita keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan valtion on perustettava myös 

kotimaisia päästövähennystoimia  
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Euroopan unionissa kotimaiset päästövähennystoimet tarkoittavat maakohtaisia 

toimia, joista jokainen jäsenmaa päättää erikseen. Tällaisia ovat esimerkiksi 

uusiutuvien energiamuotojen tukimekanismit. Kyläheiko ja Viljanen (2015, 23) toteavat 

selvityksessään, että uusiutuvan energian tuet muodostavat päällekkäisen 

järjestelmän päästökaupan kanssa, ja toimivat niin ikään päästökauppaa heikentävänä 

mekanismina. Selvityksestä käy ilmi, että mitä enemmän uusiutuvia energiamuotoja 

tuetaan, sitä enemmän niihin investoidaan ja sitä vähemmän päästöoikeuksia 

tarvitaan, joka suoraan vaikuttaa päästöoikeuden hintaan laskevasti. Kyläheikon ja 

Viljasen mukaan uusiutuvien energiamuotojen tukitoimet ovat heterogeenisia ja usein 

mielivaltaisia, sekä toimimattomia; kyse on väliaikaisesta ratkaisusta, joka yleensä jää 

pidempiaikaiseksi ja näin häiritsee päästökauppaa pitkään. Fais, Blesl, Fahl ja Voß 

(2015, 369) osoittivat tutkimuksessaan myös, että yhden maan uusiutuvien 

energiamuotojen tukitoimet vaikuttavat toisiin maihin päästökaupan välityksellä. 

Kyseessä on varsinkin suuret jäsenmaat, kuten Saksa.  

Uusiutuvien energiamuotojen tukien vaikutus päästökauppajärjestelmään on siis 

kysyntää vähentävä. Aiemmin esitetyssä kuviossa 4 maakohtaisten tukien vaikutus 

päästökauppaan voitaisiin kuvata pisteestä 3 siirtymistä pisteeseen 1 siten, että 

kysyntä tippuu suoralta D2 suoralle D1. Ollikka (2013, 290) toteaakin, että EU-

jäsenmaiden uusiutuvien energiamuotojen maakohtaiset tuet luovat epätasapainon 

päästökauppajärjestelmään pudottamalla kysyntää niin paljon, että hinta putoaa.  

3.1.4 Muut päästöoikeuden kysytään vaikuttavat tekijät 

Edellä kuviossa 4 esitellysti päästöoikeuksien kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat 

tekijät määrittelevät niiden hinnan. Tarjonta, eli päästöoikeuksien kokonaismäärä, on 

alun perin NAP:ien perusteella päätetty ja sitä pyritään vuosittain pienentämään. 

Kansalliset jakosuunnitelmat eivät kuitenkaan heti olleet täysin toteuttamiskelpoisia, 

joten EU korjaili ja pyysi maita uudelleen arvioimaan suunnitelmansa (Euroopan 

komissio 2018h). Korjauksista huolimatta, koska päästökauppaa ei oltu käyty 

aikaisemmin monikansallisesti, päästöoikeuksien kokonaismäärän estimointi 

epäonnistui, joka synnytti suuren ylitarjonnan päästöoikeuksille.  

NAP:eista uutisointi taas vaikuttaa päästöoikeuksien kysyntään; Rickels et. al (2007) 

saivat tutkimustuloksekseen selvittäessään EU:n päästökaupan päästöoikeuden 

hinnan määrittäjiä, että uutisointi kansallisista jakosuunnitelmista ja päästöistä 
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vaikuttivat päästöoikeuden hinnan määräytymiseen; pääasiassa jakosuunnitelmat 

voimaan tullessaan vaikuttavat pidempiaikaisesti päästöoikeuden hintaan, mutta 

ensimmäisen kauden alussa jakosuunnitelmien tarkastuksien ja 

hyväksyttämisprosessin aikana uutisointi vaikutti hinnan heilahteluihin. Mansanet-

Bataller, Chevallier, Hervé-Mignucci ja Alberola (2010, 1058) ovat saaneet 

tutkimuksessaan samanlaisia tuloksia jakosuunnitelmia koskevien uutisten 

vaikutuksista päästöoikeuden hinnan muutoksiin. Heidän tutkimuksessaan kävi ilmi 

myös, että uutisointi jakosuunnitelmista vaikutti hintaan enemmän vain ensimmäisessä 

vaiheessa.  

Muissa tutkimuksissa nousee esille myös säätilan ja polttoaineiden hinnan vaikutus 

päästöoikeuden kysyntään, ja sitä kautta hintaan, kuten kuviosta 4 voidaan havaita. 

(Gilbert et al. 2014, Hintermann 2009). Myös Mansanet-Bataller et al. (2010) osoittaa 

tutkimuksessa säätilan vaikuttavan samalla tavalla kuin NAP-uutisten, ja vaikutus on 

huomattavampi ensimmäisellä kaudella kuin toisella kaudella. Säätilojen ja 

polttoaineiden hinnat ovat lyhyen aikavälin kysyntään vaikuttavia asioita, joista ei 

esimerkiksi Brownin et. al. (2012) mukaan tarvitse välittää. Ne kuitenkin aiheuttavat 

EUA:n hintaan heilahteluja.  

3.2 Hiilivuoto 

Hiilivuoto tarkoittaa fossiilisia polttoaineita merkittäviä määriä käyttävän teollisuuden 

eli raskaan teollisuuden siirtymistä toiseen valtioon tiukentuneen ilmastopolitiikan 

seurauksena. Tuotannon siirtäminen kohdistuu maihin, joissa ilmastopoliittisia 

ohjauskeinoja ei käytetä tai ne eivät ole nostaneet fossiilisten polttoaineiden ja 

päästöjen hintoja korkeiksi. Korkeammat ilmastokustannukset eivät houkuttele 

investoimaan ja globaalisti toimivan raskaan teollisuuden kilpailukyky kärsii. 

Hiilivuodon myötä teollisuus ja investoinnit virtaisivat esimerkiksi Euroopan tilanteessa 

Aasiaan ja Yhdysvaltoihin, jonka seurauksena päästöt maailmanlaajuisesti 

kasvaisivat. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2018)  

Päästöjen kannalta hiilivuodon optimaalisin ehkäisytoimenpide olisi hyödyntää koko 

maailman kattavia, yhteisiä ilmastotavoitteita. Se ei ole mahdollista tällä hetkellä, joten 

päästökaupan vahingoittavuus globaalille kilpailukyvylle on huomioitu kompensoimalla 

päästökaupan alaisuudessa olevan kansainvälisesti kilpailevan raskaan teollisuuden 

menetyksiä. Kompensaatio on tapahtunut hyvittämällä sähkön hinnan nousua sekä 
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jakamalla päästöoikeuksia ilmaiseksi hiilivuodon kannalta riskisille yhtiöille. (EU ETS 

Käsikirja 2015, 24)  

Vaikka hiilivuodon toteutumista on tutkittu (kts. esim. EU ETS Käsikirja 2015, 60; 

Barker, Junankar, Pollitt & Summerton 2007 ja Carbon Market Watch 2016, 5), ei sen 

olemassaoloa ole voitu todistaa. Osasyynä siihen on tutkimusten mukaan ilmaisten 

päästöoikeuksien jakaminen ja esimerkiksi korkeat siirtymiskustannukset sekä 

paikallisten markkinoiden ominaisuudet. Toisaalta taas hiilivuodon ehkäisemiseksi 

toteutetut toimet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet päästöoikeuksien kysyntään 

vähentävästi ja siten hinnan epäsuotuisaan kehitykseen. Hiilivuodosta ei tutkimusten 

mukaan ole todisteita, mutta sen torjumisen keinot ovat johtaneet osaltaan 

päästökaupan epäonnistumiseen, koska mahdollisuutta hiilivuotoon on kompensoitu 

hiilivuotoalttiille yrityksille jakamalla EUA:ita ilmaiseksi.  

3.3 Päästökauppajärjestelmän valuviat 

Koska EU ETS on ensimmäinen monikansallinen päästökauppajärjestelmä, sen 

luominen ja käytäntöön tuominen on ollut aluksi kokeilua. Päätöksentekokoneisto 

toimii päästökaupan takana, johon liittyvät kaikki EU-jäsenmaat, Euroopan komissio, 

Euroopan neuvosto ja parlamentti. (EU ETS Käsikirja 2015) Kyse on siis useiden 

demokraattisten ja poliittisten päätöksentekoelinten yhteisymmärryksestä, joka jo 

lauseena kuulostaa mahdottomalta onnistuakseen. Jäsenmaat ajavat luonnollisesti 

omaa etuaan myös ilmastopoliittisten päätösten osalta ja jokaisella maalla on erilaiset 

intressinsä, joten EU ETS on eräänlainen kompromissi. Sen vuoksi se sisältää jo 

luomisvaiheessa syntyneitä valuvikoja.  

Valuvioiksi voidaan laskea myös jo esillä ollut ylitarjonta, jonka syitä on esitelty. Muita 

valuvikoja ovat esimerkiksi tapa jakaa päästöoikeuksia sekä tavoitteiden asettamiseen 

ja päästökauppajärjestelmän luonteeseen liittyvät seikat.  

Carbon Market Watchin (2016, 6) selvityksestä käy ilmi, että mahdollisen hiilivuodon 

perusteella päästöoikeuksia jaettiin ilmaiseksi vuosien 2008-2014 aikana 137 

miljoonan euron edestä, kun taas oikeuksia huutokaupattiin 6,4 miljoonalla eurolla. 

Päästöoikeuksien runsas jakaminen ilmaiseksi on synnyttänyt yhtiöille ylimääräisiä 

tuloja, joita kutsutaan Windfall-voitoiksi. Ne ovat tuloja, joita yhtiö saa päästökaupan 

takia syyttä. Tällaisia syntyy esimerkiksi, jos yritys saa ilmaiseksi päästöoikeuksia 

enemmän kuin se tarvitsee, ja myy ylimääräiset oikeudet pois. Selvityksen mukaan 
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raskaan teollisuuden tekemien Windfall-voittojen yhteissumma vuosilta 2008-2014 on 

suunnilleen 24 miljoonaa euroa. Määrä on suuri, ja Carbon Market Watchin selvityksen 

mukaan se on merkki siitä, että EUA:iden ilmaisjako ei ole määrällisesti oikea. Suuri 

ilmaisjaon määrä vähentää kannustimia investoida päästöttömään teknologiaan.  

EU ETS toimii monikansallisesti yhteisten markkinoiden kautta vailla maakohtaisia 

tavoitteita. Tämä aiheuttaa järjestelmän luonteen vuoksi sen, että jos yhdessä maassa 

hiilen käyttöä vähennetään, se lisää markkinoille päästöoikeuksia ja laskee näin EUA:n 

hintaa. Saastuttamisen hinta alenee muissa maissa yhden maan päästöjen 

vähentämisen takia, joka ei kannusta tekemään päätöksiä päästöjen vähentämiseksi. 

Vain päästökaton madaltaminen vähentää kokonaispäästöjä järjestelmän luonteen 

kannalta.  

4 PÄÄSTÖKAUPAN TULEVAISUUS 

Tämä osio kappaleineen muodostaa tutkielman empiirisen osuuden. Kappaleessa 

pyritään vastaamaan päätutkimuskysymykseen: miten EU:n päästökauppaa tulisi 

kehittää, että se saavuttaisi tavoittelemansa vaikutuksen hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisessä? Päätutkimuskysymykseen etsitään vastauksia kirjallisuudesta ja 

alan asiantuntijoiden haastattelujen perusteella ja pyritään muodostamaan synteesi 

siitä, miten EU:n kehittämistoimet tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan. Osiossa 

käsitellään myös hiiliveron vaihtoehtoa mahdollisena päästökaupan korvaajana ja 

haastateltavilta onkin kysytty mielipiteitä hiiliveron toteuttamisesta EU-tasolla.  

Euroopan unionin julkaisemassa päästökauppajärjestelmää koskevassa käsikirjassa 

(2015) on perusteltu, miksi päästöjen vähentämiseen on valittu 

päästökauppajärjestelmä ja miksi järjestelmä on toteutettu cap and trade -systeemillä. 

Käsikirjan mukaan systeemillä saavutetaan parhaimmin ja pienimmillä kustannuksilla 

Kioton pöytäkirjassa asetetut päästövähennystavoitteet. Sen mukaan perinteinen 

hallintaan ja kontrollointiin liittyvät lähestymistavat, eli esimerkiksi lait ja 

päästörajoitukset, eivät tuo tarpeeksi joustavuutta yrityksille päästöjen vähentämisen 

suhteen. Päästövero taas ei takaisi tavoitteeseen pääsyä, ja se olisi vaikeaa toteuttaa, 

koska toimiakseen se edellyttäisi jokaisen EU-maan saavuttavan yhteisymmärryksen 

veron suuruudesta. Myös veron määrän saaminen oikealle tasolle on vaikeaa ja 

saattaisi johtaa veron ali- tai ylihinnoitteluun.  
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Esimerkiksi Barde (1994) kuitenkin käsittelee yhdenvertaisesti ulkoisvaikutuksen 

sisäistämisen ratkaisuksi sekä päästökauppaa että hiiliveroa. Pohjola (2014, 115-118) 

toteaa, päästökauppajärjestelmällä saadaan sama tulos kuin oikealle tasolle asetettu 

verokin. EU on puuttunut päästökauppajärjestelmän toimintaan jo aiemmin mainitulla 

backloading-menetelmällä ja päätöksiä päästökaupan uudistamiseksi seuraaville 

kausille on tehty. Tulevatko uudistukset toimimaan ja voidaanko järjestelmää parantaa 

muilla keinoin, vai tulisiko päästökauppajärjestelmä korvata hiiliverolla?  

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena tutkimuksen aiheen ja 

tutkimuskysymysten luonteen perusteella. Metsämuuronen (2011) kuvaa laadullisen 

tutkimuksen menetelmien soveltuvan parhaiten, kun tavoitteena on ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohdetta tarkastellaan 

syvällisesti ja pyrkimyksenä on usein jonkin ilmiön kokonaisvaltainen käsittäminen 

sekä usein ratkaisujen löytäminen. Tutkimuskysymykset laadullisessa tutkimuksessa 

sisältävät usein kysymyssanoja ’miten’ ja ’miksi’.   

Teoriaosuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joten tutkimuksessa käytetään 

aiempien tutkimusten ja lähteiden tuottamaa sekundääriaineistoa. Empiriaosuudessa 

hyödynnetään haastattelujen avulla saatua primääriaineistoa sekä kirjallisuutta 

selvittäessä vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

Päästökaupan rakenteiden ymmärtämisen ja siihen liittyvien ilmiöiden selvittämisen 

perusteella tutkimukseen on valittu tutkimusotteeksi tapaustutkimus eli case study. 

Metsämuurosen (2011, 212) mukaan tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu 

yksittäisen tapauksen tutkiminen moninaisilla tavoilla. Laine, Bamberg ja Jokinen 

(2007, 10) selventävät, että tapaustutkimus ei ole vain tutkimus ilmiöstä, vaan sille 

ominaista on kiinnostus ilmiöön liittyvää jännitettä, tapausta, kohtaan. Tapaus on tässä 

tutkimuksessa Euroopan Unionin päästökaupan epäonnistuminen ja empiirinen osuus 

muodostuu pyrkimyksestä vastata tutkimuskysymyksiin sekä ymmärtää vallitsevaa 

tilannetta. Epäonnistumisen syiden selvittämisen jälkeen ja haastattelujen avulla on 

mahdollista selvittää päästökaupan tulevaisuuden suuntia. Tutkimus ei ole 

yleistettävissä, ja Metsämuuronen (2011, 224) toteaakin, että yleistettävyys ei ole 

tapaustutkimuksen päämäärä, vaan päämääränä on ilmiön syvä ymmärrys.  
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Haastattelut toteutetaan sähköpostihaastatteluina. Tutkimuskysymykset ja 

haastateltavien lukumäärä huomioon ottaen sähköposti on perusteltu valinta 

haastattelun toteutukselle. Sähköpostihaastattelu luo mahdollisuuden vastaajalle 

pohtia vastauksiaan pidempään kuin puhelimitse ja tapaamisessa ja se tuottaa jo 

valmiiksi litteroitua materiaalia tutkimukselle. Sähköpostiin vastaaminen ei sisällä 

aikataulullisia ongelmia kuten tapaamisten sopiminen saattaa sisältää. Se luo myös 

mahdollisuuden syventää tutkimuskysymyksiä ja selventää haastateltavien 

vastauksia, jos haastateltavat ovat suostuneet tarkentaviin lisäkysymyksiin 

sähköpostin välityksellä. Sähköpostihaastattelussa on suurimpana riskinä se, että 

vastaajasta ei voi olla varma. Tässä tutkimuksessa otetaan haastateltaviin etukäteen 

yhteyttä ja varmistetaan yhteistyöhalukkuus, joten riski, että vastaajana ei ole siihen 

tarkoitettu henkilö, on olematon.  

Haastattelutyyppinä käytetään puolistrukturoitua haastattelua. Eskola ja Suoranta 

(1998) kuvaavat sitä haastatteluksi, jossa tutkimuskysymykset ovat kaikille 

haastateltaville samat. Erona strukturoituun haastatteluun, puolistrukturoidussa 

haastattelussa ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vastaukset ovat vastaajan 

vapaata tekstiä. Tässä tutkimuksessa käytetty haastattelu muistuttaa läheisesti myös 

teemahaastattelua tutkimuskysymysten tiukan rajauksen takia, mutta luo 

mahdollisuuden jokaiselle haastateltavalle esittää omia yksilöllisiä pohdintojaan 

aiheesta. Haastattelukysymykset ovat nähtävissä liitteessä 1.  

4.2 Haastateltavien kuvaus 

Haastattelukysymykset pyrkivät tuottamaan vastauksia päätutkimuskysymykseen 

sekä selvittämään toiseen alatutkimuskysymyksen liittyviä asioita eli miksi EU:n 

päästökauppa epäonnistui? Haastatteluista ilmi tulevia seikkoja tuodaan esiin 

kirjallisuuteen sekä EU:n omiin julkaisuihin verraten.  

Haastateltavat ovat Euroopan unionin päästökaupan, ilmastopolitiikan ja 

kansantaloustieteen alojen asiantuntijoita, jotka työskentelevät päästökaupan parissa 

tai ovat tehneet tutkimuksia aiheesta ja heitä on yhteensä 6. Tutkimukseen on pyritty 

saamaan erilaisten alojen ammattilaisia päästökaupan osalta, jotta vastaukset 

haastattelukysymyksiin olisivat mahdollisimman monesta eri näkökulmasta ajateltuja. 

Näin vastauksien pohjalta tehtävään analyysiin saadaan syvyyttä, ja päästökaupan 

ongelmia tarkastellaan monipuolisesti.  
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H1 on pitkän uran kansantaloustieteen parissa tehnyt Emeritus-professori ja 

kauppatieteiden tohtori.  

H2 työskentelee ilmastoasioiden pääneuvottelijana ja toimii ministeriöiden välisen 

ilmastoneuvotteluryhmän puheenjohtajana sekä YK:n ilmastosopimuksen 

kansallisena yhteystahona. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden lisensiaatti 

(kansantaloustiede) ja ympäristöneuvos.   

H3 toimii Energiateollisuus ry:llä ilmastopolitiikan, päästökaupan, bioenergian, 

kestävän kehityksen ja aikaisemmin ympäristösäätelyn asiantuntijana. 

Koulutukseltaan diplomi-insinööri.  

H4 on sähkömarkkinoiden Emeritus-professori ja tällä hetkellä toimii energia-alan 

asiantuntijana konsulttitoimistossa. On aikaisemmin toiminut energia-alalla 

monenlaisissa tehtävissä, kuten tutkimusprofessorina, asiantuntijana sekä toimitus- ja 

tutkimusjohtajana.  

H5 on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja toimii tällä hetkellä 

tutkimuspäällikkönä. Työskennellyt ilmastopolitiikan parissa jo ennen Kioton 

sopimuksen solmimista.  

H6:n työtehtäviin kuuluvat ympäristöministeriön ilmastoyksikön oikeudelliset asiat, 

kansainvälisissä neuvotteluissa erityisosaamisalueena oikeudelliset tehtävät ja 

kansainväliset markkinamekanismit. Työskentelee EU:n päästökaupan parissa. 

Koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri.   

4.3 Päästökaupan kehittämistoimet  

Jo kappaleessa 3 esitetyn mukaan on kiistatonta, että EU ETS ei ole toiminut kuten 

sen tarkoitettiin toimivan; päästöoikeuden hinta ei ole ollut tavoitetasolla. Tämän on 

huomannut myös Euroopan unioni ja siitä syystä vuonna 2014 komissio julkaisi 

ehdotuksen markkinavakausvarannon perustamisesta ja näin myös 

päästökauppadirektiivin uudistamisesta (2003/87/EY). (Euroopan komissio 2018f)  

Euroopan komissio (2018f) selventää internetsivuillaan markkinavakausvarannon 

toimintalogiikkaa: se on pitkäaikainen päästöoikeuksien kokonaismäärää säätelevä 

mekanismi, jonka tarkoituksena on vastata EU ETS:n suurimpaan ongelmaan eli 

päästöoikeuksien ylitarjontaan. Markkinavakausvarannon tehtävänä on ottaa 

ylimääräiset EUA:t pois markkinoilta tai vaihtoehtoisesti tarpeen vaatiessa lisätä 
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EUA:iden määrää, riippuen missä suhteessa EUA:ita on markkinoilla optimaaliseen 

määrään verrattuna. Myös aiemmin mainittu backloading-menetelmä yhdistetään 

markkinavakausvarantoon, eli vuosina 2014-2016 otettuja 900 miljoonaa 

päästöoikeutta ei palauteta takaisin järjestelmään portaittain vuodesta 2019 lähtien 

kuten alkuperäinen suunnitelma oli, vaan ne siirretään suoraan 

markkinavakausvarantoon. Markkinavakausvaranto otetaan käyttöön 2019.  

Jo aiemmin mainitusti, EU on tehnyt uuden ilmastopolitiikan suunnitelman vuosille 

2021-2030 Pariisin ilmastosopimuksen siivittämänä. Samalla päätettiin uudistaa 

päästökauppajärjestelmää, ja päästökaupan uudistamispäätös saatiin aikaan vuoden 

2018 alussa (2015/0148/COD). Markkinavakausvarannon lisäksi päätökseen liittyy 

muitakin ylitarjontaa koskevia toimenpiteitä. Esimerkiksi EUA:iden kokonaismäärän 

vuosittainen vähennys on ollut 1,74%, mutta neljännen kauden alusta lähtien 

päästökattoa alennetaan vuosittain 2,2% vuodessa. Vuoteen 2023 asti 

markkinavakausvarantoon pyritään lisäämään suunnitelmiin nähden tuplattu määrä 

EUA:ita. Päästöoikeuksia tullaan edelleen jakamaan ilmaiseksi, mutta ilmaiseksi 

jaettavien oikeuksien määrä putoaa alemmas, ja 57% oikeuksista pyritään 

huutokauppaamaan. Ilmaiseksi oikeuksia saavat vain hiilivuodolle kaikista riskisimmät 

yritykset, ja ilmaisjakoa pyritään kohtuullistamaan niin, että yrityksen saamat määrät 

vastaisivat sen todellista päästöjen tuottoa. Päästökaupan uudistamisessa on pyritty 

entistä paremmin huomioimaan myös kannustimet uusiutuvaan energiaan ja 

päästöttömiin ratkaisuihin innovointirahaston ja nykyaikaistamisrahaston muodossa. 

Uudistukset, markkinavakausvarantoa lukuun ottamatta, astuvat käytäntöön neljännen 

kauden alusta eli vuonna 2021.  

4.4 Päästökaupan nykytilanteen analyysi 

Haastattelukysymys 2 käsitteli EU ETS:n epäonnistumista. Haastateltavat yleisesti 

ovat jokainen sitä mieltä, että päästökauppajärjestelmä on tähän mennessä paras ja 

järkevin keino vähentää monikansallisesti päästöjä. Suurin osa heistä ei kuvaa 

päästökauppajärjestelmää epäonnistuneeksi, vaikkakin tunnistavatkin sen ongelmat, 

joista esiin nousi ennen kaikkea liian matala hinta. EU ETS on yleisesti onnistunut 

luomaan hiilidioksidipäästölle ja myöhemmin myös muille päästöille likvidit markkinat.  

Muutamat haastateltavat nostivat esiin myös lobbaamisen ongelman, joka koskettaa 

päästökauppaa sen päätöksentekoasteella. H1, H3 ja H4 selventävät, että 
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päästökauppaan liittyy lobbausta sekä poliitikkojen että teollisuuden tahoilta. Raskas 

teollisuus on pyrkinyt vaikuttamaan päästöoikeuksien kokonaismäärään teollisuuden 

kannalta edullisesti eli nostamaan päästökattoa ja puhumaan ilmaisjaon puolesta. 

Ilmastopoliittisesti paljon hiiltä käyttävät maat ovat taas pyrkineet saamaan 

lievennyksiä ja vaikuttamaan päästökaupan kattavuuteen. H1 sanookin melko 

voimakkaasti, että ”poliittisilta päätöksentekijöiltä on puuttunut (ja puuttuu) aito halu 

saavuttaa päästökaupalle asetetut tavoitteet – – kansalliset intohimot ovat estäneet 

Euroopan energiaunionin synnyn osin kansallisin, osin esim. ympäristöpoliittisin 

argumentein (esim. kansalliset uusiutuvan energian tuet).” Tätä hän selventää sillä, 

että taustalla on teollisuuden lobbausta sekä poliitikkojen epävarmuutta 

hiiliteollisuuden alasajosta, työttömyyden lisääntymisestä ja energian hintojen 

noususta. Kirjallisuudessa tämä seikka on nostettu esiin myös. Esimerkiksi Fagan-

Watsonin, Elliottin ja Watsonin (2015) selvityksessä todetaan, että lobbaamisella on 

ollut vaikutus ilmastopolitiikkaan, myös EU ETS:n osalta. Lobbaajina toimivat yhtiöt 

ovat luonnollisesti niitä, joiden liiketoimintaan ilmastopoliittiset päätökset vaikuttavat 

eniten.  

Haastattelukysymykset 3 ja 4 käsittelivät juuri ilmastopolitiikan luonnetta ja EU ETS:n 

takana olevaa päätöksentekokoneistoa. Haastateltavien vastauksissa korostui jo 

tässäkin tutkielmassa aiemmin pohdittu seikka; poliittinen ja monikansallinen 

päätöksenteko ei välttämättä luo parhaita ratkaisuja, ainakaan jokaiselle 

osallistujamaalle, ja tämä on vaikuttanut päästökaupankin luomiseen. H4 toteaa, että 

”neuvottelevat ihmiset, joista useat ovat poliitikkoja, jotka vaihtuvat aina vaalien myötä 

4-6 vuoden välein. Harvat pääsevät ja osaavat nähdä kokonaisuuden.”  

Giddens (2009, 183-202) kirjoittaa EU:n ilmastopoliittisesta ilmapiiristä koskien 

päästökauppajärjestelmän luomista ja kuvaa kuinka paljon eri jäsenmaiden 

päätöksentekijät pyrkivät vaikuttamaan päästökauppajärjestelmän mekanismeihin. 

Juuri maiden, joilla oli raskasta teollisuutta, lobbaaminen vaikutti ilmaisjaon ja 

huutokaupan suhteeseen, ja näin synnytti markkinoille jo alun perin suuren ylijäämän, 

joka vain kasvoi taloudellisen taantuman myötä. H6:n sanoin: ”EU:n ilmastopolitiikan 

kunnianhimon taso riippuu vallitsevasta poliittisesta tahdosta EU-jäsenvaltioissa. 

Jäsenvaltioiden voidaan katsoa jakautuneen kunnianhimon suhteen: kunnianhimoiset 

vanhat jäsenvaltiot; maltilliset keskitien kulkijat sekä uudet jäsenvaltiot, jotka asettavat 

edullisen energian ja talouskasvun ilmastopoliittisen kunnianhimon edelle.” 
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Viidennen kysymyksen teema käsitteli EU ETS:n kanssa päällekkäisiä järjestelmiä, 

joita esimerkiksi aiemmin esitetyt maakohtaiset uusiutuvien energiamuotojen tuet ovat. 

Suurin osa haastateltavista nimesikin kansallisten tukien merkityksen varsin suureksi 

päästökaupan hinnan kehityksen osalta, ja kannattivatkin tukien poistamista vähitellen. 

Jo aiemmin mainitut Kyläheiko et. al. (2015) sekä Fais et. al. (2015) ovat selventäneet 

miten maakohtaiset tukimekanismit vähentävät päästöoikeuksien kysyntää, kun 

investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin lisääntyvät, jonka vuoksi päästöoikeuksien 

hintakin laskee.  

Mielenkiintoista oli haastateltavien mielipiteiden eriävyys CDM:stä saatavien 

kansainvälisten päästöhyvityksien merkityksestä EUA:iden ylitarjontaan ja hinnan 

kehitykseen. H2 ja H4 arvioivat päästöhyvitysten vaikutuksen melko vähäiseksi, kun 

taas esimerkiksi H6 kertoo, että ”kansainvälisten hyvitysten käyttöä etenkin 

päästökauppakaudella 2008-2012 pidetään yhtenä syynä EU-päästöoikeuksien 

ylijäämään ja niin ollen alhaiseen hintatasoon” ja H3:n mukaan: ”RES-tuet [uusiutuvan 

energian tuet] ja CDM-oikeudet heikentävät tutkitusti päästökaupan ohjausvaikutusta 

synnyttämällä ylijäämää, jos niiden vaikutusta ei ole huomioitu.” Sama epävarmuus 

kansainvälisten päästöhyvitysten vaikuttavuudesta tulee esiin myös kirjallisuudesta 

(mm. World Bank 2014, 72). Kyseessä on ensimmäinen monikansallinen 

päästökauppajärjestelmä, vastausten eriävyys sekä tutkimuksien tulokset voidaan 

nähdä myös siinä valossa, ettei dataa ja kokemusta vieläkään ole tarpeeksi 

määrittelemään tarkkaan, mikä seikka vaikuttaa järjestelmään missäkin määrin.  

Haastattelut kaiken kaikkiaan antavat myönteisen kuvan päästökauppajärjestelmästä 

kokonaisuudessaan. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan epäonnistuminen hinnan 

mataluuden suhteen on pientä verrattuna siihen, että se oli ensimmäinen 

monikansallinen päästökauppajärjestelmä ja onnistui luomaan likvidit markkinat 

hiilidioksidipäästöille. Yleisesti haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että 

kokemattomuus ja EU-alueen jäsenmaiden erityyppiset intressit aiheuttivat valuvikoja 

päästökauppajärjestelmän luomistilanteessa, joita nyt pyritään korjaamaan 

direktiiviuudistuksella. H3:n sanoin: ”päästökauppa ei ole epäonnistunut, mutta 

luottamus sen ohjausvaikutukseen on heikentynyt. Luottamus on vielä mahdollista 

palauttaa samoin kuin ohjausvaikutus.” 
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4.5 Päästökauppajärjestelmän kehittämistoimenpiteiden analyysi 

Haastattelukysymykset 8 ja 9 käsittelivät edellä mainittuja EU:n kehittämiä 

päästökaupan korjaustoimenpiteitä, ja samalla sitä, riittävätkö päästökauppadirektiivin 

uudistuksessa mainitut toimenpiteet korjaamaan päästökauppajärjestelmää niin, että 

tavoitteet tullaan saavuttamaan.  

Yleinen mielipide haastateltavien joukossa on, että korjaustoimenpiteet ovat 

ehdottomasti oikean suuntaisia ja supistavat ylitarjontaa päästöoikeuksien 

markkinoilta. Haastatteluista saa kuvan, että EU ETS sisältää tarvittavat 

säätömekanismit, ja poliittinen ilmapiiri vaikuttavat siihen, kuinka paljon 

korjausliikkeellä saadaan vaikutettua hintaan. H2 kertoo, että on vaikeaa määritellä 

korjausliikkeiden oikea taso ja tahti. H6:n mukaan ”erityisesti 

markkinavakausvarantoon siirrettyjen päästöoikeuksien mitätöiminen tulee 

tosiasiallisesti lisäämään päästökauppasektorin kunnianhimoa ja vaikuttaa myös 

päästöoikeuden hintaan. Todennäköisesti markkinavakausvarantoa tulee kuitenkin 

kehittää edelleen, jotta se toimisi tehokkaasti myös kauden 2021-2030 

loppupuoliskolla.”  

Suurin osa haastateltavista mainitsee myös talouskasvun merkityksen EU ETS:lle. 

Järjestelmä reagoi sille luonnollisella tavalla taantumaan, jolloin päästöoikeuksien 

kysyntä romahti taloudellisen toiminnan vähentyessä. Reagointi toimii myös toiseen 

suuntaan; talouskasvun tilanteessa EUA:iden kysyntä  kasvaa, jolloin hintakin nousee. 

Tämä ei suoranaisesti ole korjaustoimenpide, mutta yhtä kaikki vähentää liikatarjontaa 

markkinoilta ja tällöin, H5 sanoin, hintaohjaavuus toteutuu.  

Kuten aiemmin on mainittu, haastateltavat käsittelivät vastauksissaan uusiutuvan 

energian maakohtaisia tukia. H1 ja H4 tuovat esille kansalliset tukijärjestelmät ja niiden 

poistamisen puuttumisen EU:n kehitystoimenpiteistä. Vaikka Euroopan Unioni on 

hyväksynyt uusiutuvia energiamuotoja käsitteleviin direktiiveihin uudistuksen RES-

direktiivin myötä (2009/28/EC), ei uusiutuvien energiamuotojen tukia tahdota vähentää 

kriittisesti. Osasyynä on varmasti kunnianhimoinen tavoite nostaa uusiutuvien 

energiamuotojen taso 27%:iin kokonaisenergiantuotannosta. H2 sanoo, että ” – –  

jäsenmaat ovat oma-aloitteisesti sotkeneet markkinoita osin päällekkäisillä kansallisilla 

ohjauskeinoilla, kuten tukemalla avokätisesti uusiutuvaa energiaa.” Myös H1 ja H4 

nostivat tukien poistamisen tärkeyden esille haastatteluissa, ja niin on tehnyt myös 
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esimerkiksi Energiateollisuus ry. (2016), joka vetoaa tiedotteessaan siihen, että 

sähköntuotannossa uusiutuvat eivät enää kaipaa tukia ja päällekkäiset järjestelmät 

päästökaupan kanssa tulisi postaa; näin saavutettaisiin myös säästöjä sekä voitaisiin 

kohdentaa tukia muun muassa taakanjakosektorille.  

Haastattelukysymys 9 keskittyi ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja jakoi 

haastateltavien mielipiteet kolmeen osaan: osa oli täysin sitä mieltä, että tavoitteet 

tullaan saavuttamaan, osa ei uskonut siihen lainkaan ja osa ei ollut täysin varmoja, 

missä suhteessa korjausehdotukset tulevat toimimaan. H3, H5 ja H6 uskovat 

päästökaupan tekevän oman tehtävänsä EU:n ilmastotavoitteiden osalta, ja että 

tavoitteet tullaan saavuttamaan. Muut eivät ole niin positiivisia, ja esimerkiksi H4 

sanoo, että tavoitteiden alittaminen ”on valitettavan suuri uhka. Onneksi kaikki 

neuvottelevat osapuolet sen tietävät.”  

Euroopan Unionin ja sen sidosryhmän materiaaleissa (kts. esim. EU ETS Käsikirja 

2015, 95 ja Euroopan komissio 2018f) mm. markkinavakausvarantoa perustellaan niin, 

että se on joustava, läpinäkyvä ja pitkäaikainen, automaattisesti toimiva mekanismi, 

joka tuo varmuutta ja ennustettavuutta päästöoikeuksien markkinoille. Se ei myöskään 

vaikuta suoraan muihin ominaisuuksiin, kuten huutokaupattavien ja ilmaiseksi 

jaettavien oikeuksien määrän määrittämiseen. Kirjallisuudessa ilmenee taas kritiikkiä 

asiasta, ja esimerkiksi Koch et. al. (2014) toteavat tutkimuksessaan, että on 

kyseenalaista toimivatko EU ETS:ään tehtävät uudistukset korkeamman hinnan 

tavoittelussa. Kirjallisuuden ja haastateltavien mielipiteiden eroavuuksien perusteella 

voidaankin sanoa, että vuonna 2019 voimaan astuva markkinavakausvaranto on 

samalla tavalla kokeilu kuten päästökauppakin alussa oli, ja siitä ei voida täydellisesti 

vielä kertoa, kuinka se tulee vaikuttamaan EU ETS:ään. Suunta on kuitenkin oikea; se 

pyrkii vaikuttamaan päästökaupan suurimpaan ongelmaan eli päästöoikeuksien 

ylitarjontaan.  

Haastattelukysymys 12 toi esille teeman, joka on esillä kirjallisuudessa ja 

tutkimuksissa, jotka käsittelevät EU ETS:n kehittämistä, eli lattiahinnan. Knopf, Koch, 

Fuss, Flachsland, Pahle, Jakob ja Edenhofer (2014) perustelevat tutkimuksessaan 

hintakaton ja -lattian asettamista päästöoikeusmarkkinoille. Lattiahinta takaisi 

paremman ennustettavuuden hinnalle ja varmuutta markkinoille. Varmempi hinta 
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tuottaisi paremman ympäristön yrityksille tehdä päätöksiä pitkän aikavälin 

investoinneista puhtaampaan energiaan.  

Haastateltavat eivät kukaan olleet kovin myönteisiä lattiahinnan asettamisen suhteen, 

koska se ei tuo ratkaisua suurimpaan ongelmaan eli EUA:iden ylitarjontaan. H2:n 

mukaan ”EU:n laajuinen lattiahinta tuskin ratkaisisi ongelmaa, koska merkittävä osa 

teollisuudesta olisi edelleen ilmaisjaon piirissä. Ylipäätään ratkaisuja, jotka estävät 

hinnan määräytymisen normaalisti markkinoilla, ei voida pitää 

päästökauppajärjestelmän kannalta tehokkaina”. Myös H6 kertoo, että järjestelmä 

perustuu määräohjaukseen, ja siitä syystä ei ole optimaalista vaikuttaa hintaan 

muuten. H4 kertoo vastauksessaan, että ei usko lattiahinnan ratkaisevan tilannetta, 

koska siitä ei päästäisi sopuun ja mikä tahansa lattiahinta iskisi voimakkaasti tiettyihin 

EU-maihin. Myös H3 sanoo: ”alueellisena ratkaisuna se voisi onnistua, mutta silloinkin 

pitäisi saada mukaan suurempia päästäjiä (esim. Saksa). On jokseenkin hyödytöntä 

asettaa lattiahinta esim. pohjoismaisille markkinoilla, jossa energia on jo pääosin CO2-

vapaata – – lattiahinta olisi täysin uusi lisäelementti päästöohjaukseen ja 

hyväksyminen ottaa aikansa.” Kyse on siis jälleen myös päätöksentekokoneistosta ja 

ilmastopoliittisten päätösten toteuttamisen monimutkaisuudesta. Esimerkiksi Hirstin 

(2018, 25) selvityksen mukaan suurin osa sidosryhmistä ja päättäjistä eivät 

kannattaneet lattiahintaa samoista syistä kuin mitä haastatteluista tuli ilmi; EU ETS 

perustuu määrä- eikä hintaohjaukseen, ja ilmastopoliittinen ilmapiiri ei tällä hetkellä 

suosi lattiahinnan kaltaista ohjaustapaa.   

Haastattelukysymys 11 käsitteli EU ETS:n kattavuutta. Kysymys jakoi hieman 

mielipiteitä, esimerkiksi H5 on sitä mieltä, että ”päästökaupan laajentaminen on jo nyt 

mahdollista. Teoriassa kattavampi päästökauppa olisi nykyjärjestelmää parempi.” 

Samoin ajattelee H1, ja lisää, että tavoitteisiin päästään osaltaan, jos järjestelmän 

kattavuutta laajennetaan. H6:n mielestä toisaalta ”keskeistä ei välttämättä ole, minkä 

osan päästöistä ETS kattaa, vaan millaisen hintaohjauksen piirissä päästöt ovat 

riippumatta siitä kuuluvatko ne päästökaupan soveltamisalaan vai eivät.” Konkreettisia 

ehdotuksia kattavuuden laajentamisen suhteen antoi H3: ”Päästökauppa on ollut EU:n 

ilmastopolitiikan ykköskeino ja työkalua voisi käyttää myös taakanjakosektorin 

päästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi lämmityksen ja ehkä myös liikenteen siirto 

päästökaupan piiriin (alkaen 2030) toisi ilmastopolitiikkaan selkeyttä. Hiilibudjetti olisi 

ainakin selvästi kommunikoitavissa.” Toiselta kannalta lähestyi haastateltava H4, 
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jonka mukaan liikenne etenee markkinaehtoisesti sähköistymisen myötä, mutta 

päästökaupan piiriin voisi tuoda aina vain pienempiä laitoksia.  

Yksi kehitysehdotus liittyen päästökauppaan oli EU ETS:n laajentaminen 

globaalimmaksi järjestelmäksi. EU on tavoitellutkin päästöjen vähentämistä ja 

kansainvälistä yhteistyötä EU:n ulkopuolisissa maissa CDM:n avulla. H5 toteaa, että 

”keskeistä on globaalien markkinoiden luominen joko globaalin päästökaupan tai 

alueellisten päästömarkkinoiden ja joustomekanismien integroimisen kautta. Tähän on 

hyvät edellytykset, kun suuret päästäjät (Kiina, Intia) kohtaavat ongelman hyvin 

akuuttina paikallisestikin.” Myös H3 sivuaa vastauksissaan globaaliuden tärkeyttä 

esimerkiksi CDM:n osalta.  

4.5.1 Hiilivero  

Tässä tutkielmassa käsitellään hiiliveroa päästökauppajärjestelmän korvaajana sen 

kansantaloustieteellisen perustan takia. Hiilivero olisi jo aiemmin mainittu Pigou-vero, 

joka oikein mitoitettuna tuottaisi saman lopputuloksen kuin 

päästökauppajärjestelmäkin. Kun päästökauppa rajoittaa päästöoikeuksien määrää ja 

näin muodostaa hinnan markkinoille, hiilivero toimii päinvastoin: se antaa päästölle 

hinnan, mutta ei määritä päästöjen määrää (Ekins 2009, 248). Tässä kappaleessa 

käsitellään haastattelukysymystä 6, joka koski hiiliveroa ja kysymystä 7, jossa kysyttiin 

hiilivuodosta.  

Hiilivero vaikuttaa ratkaisuna yksinkertaisemmalta ja se ei sisällä samoja ongelmia 

kuin EU ETS, mutta jakaa mielipiteitä suuresti. Gouldner ja Schein (2013) ovat 

vertailleet hiiliveroa ja päästökauppaa sekä näiden hybridiratkaisuja, ja kertovat 

vallitsevasta kahtiajaosta tutkijoiden kesken, esimerkiksi Mankiwin muodostamasta 

”Pigou-klubista”, jonka kannattajat suosisivat päätöksenteossa veroratkaisua. 

Gouldner ja Schein vihjaavat, että ohjausmekanismin toiminnan suunnittelu on yhtä 

tärkeää, kuin itse mekanismin valinta, jolla he viittaavat puolueettomuuteen 

mekanismien valinnassa. He toteavat, että hiiliverolla ja päästökaupalla saadaan 

täysin samanlainen vaikutus ulkoisvaikutuksen sisäistämisessä. Samaan tulokseen 

ovat päätyneet He, Wang ja Wang (2012, 715).  

H1 kertoo haastattelussaan, että ”Sinällään hiilivero on Piqou-tyyppisenä verona 

tehokkuusvaikutuksiltaan hyvä ja helposti toteutettavissa, mutta se ei sisällä 

kannustimia paremman teknologian luomiseen kuten päästökauppajärjestelmä.” 
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Mekanismeissa onkin eroavaisuuksia esimerkiksi kannustinvaikutusten puolesta. 

Kyläheiko et. al. (2015) tiivistävät, että päästökaupasta hyötyvät uusiutuvaan 

panostavat eli innovatiivisuutta osoittavat yritykset, kun taas vero tuo valtiolle tuloja.  

Hiiliveroa vastaan on argumentoitu hiilivuodon mahdollisuudella, mutta tutkimukset 

eivät tue tätä väitettä (Barker, Junankar, Pollitt & Summerton 2009). Myös H2 

painottaa, että etenkin pidemmällä aikavälillä hiilivuodon uhka tasapainottuu; muutkin 

maat EU-alueen ulkopuolella aloittavat päästökaupan tai pyrkivät hallitsemaan veroilla 

päästöjään. Esimerkiksi Kiina aloitti päästökaupan 2017.  

Päästökauppa on kohdannut myös ongelmia kyberrikollisuuden ja 

arvonlisäverorikosten kanssa (Europol 2010). Tämä ei luonnollisesti olisi mahdollista 

hiiliveron tilanteessa. EU ETS on markkina, ja markkinoille tyypilliseen tapaan 

päästöoikeuden hinta heilahtelee kysynnän ja tarjonnan myötä. Hiilivero olisi kiinteä, 

ja näin helposti ennakoitavissa. Pizer (1999) ja Hepburn (2006) ovatkin sitä mieltä, että 

Kioton pöytäkirjan joustomekanismien tulisi olla enemmän hintaa kuin määrää 

kontrolloivia, koska veron on osoitettu toimivan paremmin, kun esimerkiksi yritysten 

rajakustannukset eivät ole hyvin tiedossa. Toisaalta Hepburn myöntää, että vaikka 

vero voisi olla tehokkaampi ratkaisu, sen kansainvälinen implementointi vaikuttaa 

mahdottomalta. Hän pohtiikin julkaisussaan veron roolia päästökauppaa täydentävänä 

systeeminä. Tämänkaltainen ratkaisu olisi esimerkiksi EUA:n lattiahinta.  

Haastateltavat suhtautuvat hiiliveroon negatiivisesti. Suurin syy siihen on, etteivät he 

usko kansainvälisen ilmastopolitiikan pääsevän sopuun veron suuruudesta. Vero 

kohtelisi kaikkia EU-jäsenmaita tasavertaisesti, mutta eri maiden talouden rakenteet 

esimerkiksi energiantuotannossa poikkeavat toisistaan niin suuresti, että vero iskisi 

voimakkaammin tiettyihin maihin. H4 vastauksista tuli ilmi edellä mainittu veron 

päästökauppaa täydentävä mahdollisuus ja ilmastopoliittinen mahdottomuus: 

”Hiiliveroa voidaan soveltaa päästöoikeuden hinnan päälle, kuten UK tekee. Sillä ei 

yksin pystytä ratkaisemaan ongelmaa koska yksimielisyyttä ja oikeaa hintaa ei löydy. 

Puola on EU:n jäsen ja tässäkin lähes mahdoton neuvottelija.” H6 on myös sitä mieltä, 

että ”yhtenäisen veron käyttöönotto edellyttäisi yksimielisyyttä jäsenvaltioilta eli ei ole 

realistinen vaihtoehto.” H5 tiivistää hiiliveron selkeästi suurimman ongelman 

ilmastopoliittiseen ympäristöön: ”Päästökauppa syntyi osin siksi, ettei yksimielisyyttä 
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edellyttävästä päästöverosta päästö sopuun. On vaikea nähdä, että sopu olisi 

sittemmin lähentynyt…” 

Barde (1994) kirjoittaa OECD-maiden PPP-säännöstä, jonka tarkoituksena on myös 

yhtenäistää maiden lakeja ja säädöksiä. Hän kuvaa tutkimuksessaan sitä, kuinka 

epäreilu asetelma syntyy markkinoille, jos toisessa maassa saastuttajia tuetaan 

rahallisesti ja toisessa maassa ei, koska se luo tuetulle maalle epäreilua kilpailuetua. 

Barde toteaa, että tilanne olisi ratkaistavissa yhtenevällä lainsäädännöllä ja rajoituksilla 

eli yhteisellä ilmastopolitiikalla, joka harvoin on täysin mahdollista.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Vastaamalla alatutkimuskysymyksiin päästään selville myös päätutkimuskysymyksen 

vastauksesta.  

Millainen mekanismi EU:n päästökauppajärjestelmä on ja miten se toimii? 

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on laajin kansainvälinen mekanismi 

ilmaston ja ympäristön suojelemisessa ja kasvihuoneilmiön hidastamisessa. Se on cap 

and trade -systeemi, jossa hiilidioksidipäästöt rajataan tiettyyn määrään ja 

kokonaismäärä jaetaan päästöoikeuksiksi. Päästöoikeuksilla käydään kauppaa ja näin 

hiilidioksidille muodostuu hinta. Päästökauppajärjestelmä on ympäristötaloustieteen 

keino sisäistää ulkoisvaikutukset, eli ratkaista tilanne, jossa yritys ei ota huomioon 

kaikkia toiminnastaan aiheutuvia kustannuksia ja täten tuottaa sekä liikaa että liian 

halvalla. Yhteiskunnan rajakustannus on suurempaa kuin yrityksen, ja 

ympäristötaloudellisin keinoin pyritään yksityisen yrityksen rajakustannus saamaan 

samalle tasolle kuin yhteiskunnan rajakustannus; näin tuotettu määrä laskee ja hinta 

nousee. Kun päästöoikeuden hinta on tarpeeksi korkea, se sisäistää ulkoisvaikutuksen 

markkinoiden keinoin mahdollisimman tehokkaasti. Yritykset joko vähentävät 

päästöjään tai ostavat oikeuksia muilta yrityksiltä, joiden on ollut helpompi vähentää 

päästöjään. 

Miksi EU:n päästökauppa epäonnistui? 

Päästökauppajärjestelmä ei ole toiminut hinnan asettamisessa kuten sen toivottiin. 

Syynä siihen on puhdas kokemattomuus järjestelmän luomisen osalta, jolloin 

päästöoikeuksien katto asetettiin tarpeettoman korkealle, ja tämä johtui esimerkiksi 
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raskaan teollisuuden lobbauksesta. Päästöoikeuksien markkinoille syntyi suurempi 

ylijäämä myös kolmesta pääsyystä: 

1) Vuoden 2008 finanssikriisi aiheuttaman taloudellisen taantuman takia teollisuus 

hiljeni, jolloin päästöt luonnollisesti vähenivät, eikä päästöoikeuksia tarvittu enää 

samalla tavalla kuin ennen.  

2) Päästöoikeuksien kysyntään vähentävästi vaikuttivat myös kansainväliset 

päästöhyvitykset, joita yritykset saivat hankkia päästökaupan rinnalla toimivista 

mekanismeista. 

3) Uusiutuvien energiamuotojen tuet vähensivät päästöoikeuksien kysyntää myös, sillä 

tuet kannustavat investoimaan päästöttömään energiaan.  

Haastateltavien joukossa usko päästökauppaan mekanismina on suuri. Esimerkiksi 

päästökauppajärjestelmän korvaamista hiiliverolla ei kannatettu. Suurimpana syynä 

siihen oli hiiliveron asettamisen vaikeus ilmastopoliittisen ilmapiirin takia. Hiiliveron 

kansainvälinen implementointi ei vaikuta mahdolliselta. H3 toteaakin, että ”jos meillä 

on aidosti kiire saada päästöjä alas ja voimakkaampaa hintaohjausta, niin kannattaa 

kehittää olemassa olevaa.”  

Miten EU:n päästökauppaa tulisi kehittää, että se saavuttaisi tavoittelemansa 

vaikutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä?  

Euroopan unionin materiaaleista, kirjallisuudesta ja haastateltavien vastauksista 

voidaan tiivistää: suurin ongelma päästökauppajärjestelmässä on ylitarjonta ja se on 

vaikuttanut hinnan kehitykseen epäsuotuisasti. Tärkein kehittämistoimenpide, joka tuli 

myös ilmi kaikista haastateltavien vastauksista, olisi vaikuttaa tarjontaan eli 

päästöoikeuksien määrään vähentävästi. Tätä EU onkin tekemässä 

markkinavakausvarannon avulla, joka aloittaa toimintansa jo ensi vuonna. Toinen 

EU:n tapa vaikuttaa tarjontaan on madaltaa vuosittain päästökattoa, ja neljännen 

kauden alusta vuosittainen päästöoikeuksien vähennys on kaavailtu suuremmaksi 

kuin aiemmin.  

Osaltaan myös päästökauppajärjestelmän kattavuuden parantaminen olisi 

haastateltavien mielestä hyvä keino kehittää järjestelmää. Tällä hetkellä järjestelmä 

kattaa vain 45% EU-alueen hiilidioksidipäästöistä, ja H3 ilmaiseekin huolensa 

päästökaupan ulkopuolisen sektorin puolesta: ”Yleisesti ottaen en olisi huolissani 
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päästökauppasektorin kehityksestä. Sen sijaan olen huolissani valtioiden kontolla 

olevien taakanjakosektorien päästöjen vähentämisestä (esim. liikenne ja lämmitys). 

Noiden kanssa työ on vielä alkumetreillä eikä helppoja ratkaisuja ole tarjolla.” 

Kaiken kaikkiaan EU ETS on vaikeuksistaan huolimatta selvästi menossa parempaan 

suuntaan ja poliittisten päättäjien tavoitteena on luoda toimiva, päästöjä oikeaan 

suuntaan ohjaava järjestelmä. Tarjontaan liittyvien kehitysehdotusten myötä 

haastatellut alan asiantuntijat ja kansantaloudellisten mekanismien tuntijat arvioivat 

EU ETS:n tulevaisuuden paremmaksi, vaikka täyttä luottamusta järjestelmä ei 

asiantuntijoidenkaan mukaan nauti. H6:n mukaan ”EU:n tämänhetkiset sitoumukset 

(vähintään -80 % 2050 mennessä) eivät ole riittäviä Pariisin sopimuksen pitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi (reilusti alle 2 astetta, pyrkimys 1,5 asteeseen). 

Toisaalta EU:lla on uskottava lainsäädäntökehikko sitoumustensa takana ja se 

toimeenpanee ilmastopolitiikkaansa tehokkaasti ja johdonmukaisesti toimien 

tiennäyttäjänä kansainvälisessä yhteisössä”.  

Euroopan unionin materiaaleista huokuu ylpeys päästökauppajärjestelmää ja yhteisiä 

tavoitteita kohtaan. Tämän tutkielman valmistuessa kirjoittaja ei ole enää aivan varma, 

onko EU ETS:n täydellinen toimiminen edes tärkeintä. Onko koko järjestelmän ohjaava 

merkitys paljon tärkeämpi globaalin ongelman äärellä, jollainen kasvihuoneilmiökin 

on? Se, että kansainvälinen yhteistyö keskittyy ratkaisemaan ongelmaa ja on 

onnistunut luomaan markkinat hiilidioksidille, voi olla pitkällä aikavälillä paljon 

merkityksellisempää, kuin se, että markkinat todella toimisivat täysin kuten pitää. 

Markkinoiden toimivuus on tavoiteltavaa, mutta EU tuottaa nykyisin alle 10% maailman 

kasvihuonekaasuista (Olivier, Schure ja Peters 2017, 6). Ratkaisevampaa voi olla, että 

EU toimii suunnannäyttäjänä. Tämä heijastuu myös haastateltavien vastauksissa, ja 

H5 toteaakin oivallisesti: ”EU:n ilmastopolitiikka saisi minusta tunnustaa sen 

muuttuneen lähtökohdan, ettei EU voi mitenkään olla ratkaisijan roolissa, kun se 

edustaa enää reilua kymmenesosaa globaaleista päästöistä. Ilmaston kannalta 

muiden aktivoiminen ja tukeminen on siksi keskeistä.” 

5.1 Tutkielman luotettavuus ja jatkotutkimusaiheita 

Tämä tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, joten tulokset eivät ole yleistettävissä 

muihin, esimerkiksi kansallisiin päästökauppajärjestelmiin. Tutkielma kuvaa EU 

ETS:ää ja sen ominaisuuksia, mutta käsittelee ilmiötä osittain myös alan 
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asiantuntijoiden mielipiteiden kannalta. Luotettavuuden kannalta on huomattava, että 

tutkielmassa on hyödynnetty vain kuuden alan asiantuntijan haastattelua. Toisaalta 

tutkielman aihe on haastateltavien erityisosaamisaluetta ja tieteellisten tutkimusten 

kanssa linjassa. Tutkielmassa on hyvin otettu huomioon haastateltavia valittaessa 

haastateltavien työtehtävät ja koulutustaustat, mikä osaltaan monipuolistaa 

tutkimusongelmiin vastaamista. Tälle tutkielmalle on paikkansa selvittämässä, 

tulevatko EU:n päästökaupan kehittämistoimenpiteet toimimaan ja korjataanko 

järjestelmää oikeaan suuntaan asiantuntijoiden ja toisaalta myös alan tutkimusten 

mukaan.  

Päästökauppajärjestelmästä löytyy paljon dataa ja siitä onkin tehty kvantitatiivisia 

tutkimuksia melko paljon ja laaja-alaisesti. Myös laadullisin kirjallisuuskatsauksin EU 

ETS:ää on tutkittu. Tätäkin tutkielmaa voisi laajentaa suuresti, koska tutkielma vastaa 

kysymyksiin melko yleisellä tasolla. Mielenkiintoista olisi myös tutkia toiselta kannalta 

aihetta, ja keskittyä ilmastopoliittisten päätöstentekoelinten tutkimiseen ja 

pullonkaulakohtien etsimiseen. Ilmastopoliittisen yhteisymmärryksen edistämisen 

tutkiminen olisi myös paikallaan. Myös pelkkä EU ETS:n parantaminen erilaisin 

mekanismein tai aiempien mekanismien parantelu olisi hyvä tutkimusaihe.  

Vasta muutamien vuosien päästä tullaan näkemään EU:n korjausehdotusten 

vaikutukset päästökauppajärjestelmässä ja EUA:n hinnassa. Silloin mielenkiintoista 

olisi tutkia korjaustoimenpiteiden aitoja vaikutuksia. Myös yksi tutkimusaihe voisi silloin 

olla EUA:n hinnan nousun vaikutus jonkin maan kilpailukykyyn.  
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LIITE 1. Haastattelukysymykset  

Taustakysymykset:  

1) Ammatti/titteli, koulutustaustasta tai työtehtävistä hieman.  

Haastattelukysymykset:  

2) Onko Euroopan Unionin päästökauppa yleisesti epäonnistunut? Selventäisittekö 

muutamalla pääsyyllä ja perustelulla miksi on tai miksei ole.  

3) Voisiko päätöksentekokoneistoa päästökaupan takana nimittää yhdeksi tekijäksi, 

miksei päästökauppajärjestelmä ole toiminut toivotunlaisesti? Miksi niin voidaan 

väittää tai miksei voida? 

4) Onko EU:n ilmastopolitiikassa parantamisen varaa? Onko teillä mielipidettä siitä, 

mitä siinä pitäisi muuttaa ja miten? Saadaanko nykyisellä systeemillä aikaan tarpeeksi 

napakoita päätöksiä tarpeeksi nopeasti ajatellen tavoitetta eli ilmaston lämpenemisen 

hillitsemistä?   

5) EU ETS:n kanssa on päällekkäisiä järjestelmiä, kuten kansalliset uusiutuvien 

energiamuotojen tuet (mm. tariffit) sekä kahdesta muusta päästökaupan ohella Kioton 

pöytäkirjassa esitetystä päästövähennystoimesta, Joint Implementationista ja Clean 

Development Mechanismista saatavat kansainväliset päästöhyvitykset. Vaikuttavatko 

ne mielestänne päästökauppajärjestelmään? Miten ja onko vaikutus mielestänne 

oleellinen ajatellen päästökaupan epäonnistumista? Onko tilannetta syytä korjata ja 

jos on, miten?  

6) Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä vai EU-alueelle yhteinen hiilivero? 

Hiiliveron asettamisen ongelmat EU-alueella?  

7) Näettekö, että hiilivuoto päästökauppaan osallistuvista valtioista muihin valtioihin on 

oleellinen seikka, joka pitää ottaa huomioon päästökauppajärjestelmän 

kehittämisessä? Pelätäänkö hiilivuotoa turhaan? Miten hiilivuoto olisi mahdollista 

estää, mutta samalla määrittää hiilidioksiditonnille korkeampi hinta?  

8) Mitä mieltä olette EU:n korjausehdotuksista päästökaupan osalta? Uskotteko, että 

korjausliikkeet ratkaisevat matalan hinnan ongelman? 



 
 

9) Uskotteko, että nykyisellä päästökauppajärjestelmällä (huomioiden EU:n 

korjausehdotukset) tullaan saavuttamaan Euroopan Unionille asetetut 

päästövähennystavoitteet? Onko mahdollista, että EU tekee liian pieniä korjausliikkeitä 

ja päästöoikeuksien määrää alennetaan liian hitaasti?   

10) Miten päästökauppaa tulisi kehittää, jotta se toimisi toivotunlaisesti? Mitä EU-

tasolla tulisi mielestäsi tehdä?  

11) Kattaako EU ETS tarpeeksi päästöistä? Tulisiko tätä seikkaa kehittää ja toisaalta 

toimisiko hiilivero tässä suhteessa paremmin hiilen hinnan määrittäjänä ja koskisiko se 

tasapuolisesti kaikkia aloja? Toisin sanoen olisiko tämä yksi ero hiiliveron ja 

päästökaupan välillä, voisiko kattavuuden ongelman ratkaista hiiliverolla?  

12) Voisiko päästölle asetettava lattiahinta (Carbon Price Floor) olla ratkaisu 

päästökaupan ongelmiin, jos se asetettaisiin samaksi jokaiselle päästökaupan 

osallistujamaalle eli yhteiseksi koko päästökaupalle? Olisiko sen asettaminen kaikille 

päästökaupan kattaville maille realistinen keino nostaa päästöoikeuden hintaa? 


