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1. JOHDANTO 

	  
Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2012 niin sanotun rikkidirektiivin, joka 

rajoittaa merikuljetuksissa käytettävien polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuutta. 

Direktiivin mukaan enimmäispitoisuus saa vuodesta 2015 alkaen olla SECA-alueella 

(sulphur emission control area) enintään 0,1 prosenttia nykyisen yhden prosentin 

sijaan. Muilla merialueilla enimmäispitoisuus laskee nykyisestä 3,5 prosentista 

puoleen prosenttiin vuonna 2020. SECA-, eli erityisvalvonta-alueeseen, kuuluvat 

Euroopassa Itämeri, Pohjanmeri sekä Englannin kanaali. (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2012/33/EU) 

	  
Suomen on arvioitu olevan jopa maailman kuljetusintensiivisin ja 

logistiikkariippuvaisin valtio (Herrala 2013, 4). Sijainnistaan johtuen Suomi on 

erityisen riippuvainen merikuljetuksista. Tullihallituksen  (2013) mukaan vuonna 2012 

88 prosenttia (tonneissa mitattuna) Suomen viennistä ja 79 prosenttia Suomen 

tuonnista tapahtui meriteitse. Liikenne- ja viestintäministeriön logistiikkaselvityksen 

(2012) mukaan suomalaisten teollisuuden ja kaupan alan yritysten 

logistiikkakustannukset olivat vuonna 2011 yhteensä 33,1 miljardia euroa, 

keskimäärin 12,1 prosenttia  yrityksen liikevaihdosta. Logistiikkakustannusten suurin  

yksittäinen erä olivat kuljetuskustannukset (noin 38 prosenttia). 

Logistiikkaselvitykseen vastanneet teollisuusyritykset katsoivat logistiikan 

muodostavan keskimärin 35 prosenttia yrityksen kilpailukyvystä. Vastaajat arvioivat 

yrityksellä olevan mahdollisuus vaikuttaa omilla toimillaan noin puoleen logistisesta 

kilpailukyvystä.  

	  
Merikuljetusten suuresta roolista ja Itämeren erityisasemasta johtuen on rikkidirektiivi 

erityisen merkittävä Suomen kannalta. Rikkidirektiivin suorat vaikutukset kohdistuvat 

varustamotoimialaan, mutta heijastuvat edelleen suomalaiseen vienti- ja 

tuontiteollisuuteen. Rikkidirektiivin voimaantuloon liittyy useita uhkakuvia, joista ei 

kuitenkaan ole täyttä selvyyttä. Kustannusarviot direktiivin voimaantuloon liittyen ovat 

vaihdelleet suuresti. Vuoden 2012 lopulla valmistuneessa selvityksessä 

kustannusten arvioitiin olevan noin 400 miljoonaa euroa (Kalli 2012). Liikenne- ja 

viestintäministeriön vuonna 2009 teetättämässä selvityksessä kustannusten arvioitiin 

vielä vaihtelevan 200 miljoonan euron ja 1,2 miljardin euron välillä (Kalli et al. 2009). 
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Vaikka rikkidirektiivin voimaantulo lähestyy koko ajan, ei toimijoilla, joita rikkidirektiivi 

läheisesti koskettaa ole vielä täyttä varmuutta siitä, mitä direktiivi tuo tullessaan. 

	  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
	  
Rikkidirektiivin suorat vaikutukset kohdistuvat varustamoihin ja niiden operoimiin 

merikuljetuksiin. Uudet tiukemmat rajoitukset vaativat varustamoilta uusia ratkaisuja 

vanhastaan käytettyjen polttoaineiden ylittäessä direktiivin mukaisen 

enimmäisrikkipitoisuuden. Tämä vaatii varustamoilta investointeja ja nostaa 

merikuljetusten kustannuksia. Logistiikan ollessa yksi teollisuusyritysten tärkeimmistä 

kilpailutekijöistä, on tarpeellista selvittää, mitä kuljetusten nousevat kustannukset ja 

uudet logistiset ratkaisut merkitsevät suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn 

kannalta. Rikkidirektiivi on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä ja sen on pelätty 

heikentävän Suomen sekä muiden SECA-alueen maiden kilpailuasemaa 

olennaisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, onko kritiikki aiheellista, 

heikentääkö direktiivi yritysten kilpailukykyä kuten on pelätty vai voivatko yritykset 

jopa kääntää direktiivin vaatimat toimet edukseen.  

	  
Tutkimusongelmat on muotoiltu seuraavasti: 

Tutkimuskysymys: 
- Mitä vuonna 2015 voimaan tuleva rikkidirektiivi merkitsee suomalaisten 

teollisuusyritysten kilpailukyvyn kannalta? 

Alakysymykset: 
- Minkä tyyppisestä muutoksesta rikkidirektiivissä on kyse? 

- Mitä rikkidirektiivi merkitsee suomalaisten teollisuusyritysten merikuljetusten 

kannalta? 

- Onko direktiivin seurauksena nähtävissä positiivisia vaikutuksia innovoinnin 

kannalta? 

	  

1.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto 

	  
Tutkimusmenetelmät jaetaan sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin 

tutkimusmenetelmiin. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus perustuu lukuihin ja 

näiden välisiin tilastollisiin yhteyksiin (Alasuutari 2011, 34). Laadullinen tutkimus on 
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puolestaan vaikeammin määriteltävissä. Se soveltuu käytettäväksi erityisesti, kun 

ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista tai luonnollisista 

tilanteista. Laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluu useita eri tutkimusmetodeja, joista 

keskeisimpiä ovat havainnointi, tekstianalyysi, haastattelu sekä litterointi. 

(Metsämuuronen 2008, 14) 

	  
Tutkimuksen kannalta on olennaista arvioida sen reliabiliteetti, eli luotettavuus, sekä 

validiteetti, eli pätevyys. Reliabiliteetilla viitataan tutkimuksen mittaustulosten 

toistettavuuteen. Validiteetilla viitataan puolestaan tutkimuksessa käytetyn mittarin tai 

tutkimusmenetelmän kykyyn mitata juuri sitä kohdetta, jota tutkimuksessa on 

tarkoituskin mitata. Käsitteet soveltuvat paremmin kvantitatiiviseen tutkimukseen, 

mutta myös laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi arvioida jollakin 

tavoin. (Hirsjärvi et al. 1997, 213-214) 

	  
Tämä tutkimus on muodoltaan laadullinen tutkimus. Tutkimusmenetelmä on valittu 

tutkimuskohteen luonteen vuoksi. Rikkidirektiivi on vasta tulossa oleva muutos, jonka 

vaikutuksia ei vielä voida tarkasti arvioida kvantitatiivisin menetelmin.  Tutkimuksessa 

yhdistetään sekä teoriaa että empiriaa. Tutkimus on teoriapohjainen, eli 

ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan kirjallisuuden avulla tutkimukselle 

teoreettinen pohja, joka  jäljempänä yhdistetään empirian avulla todellisuuteen 

(Metsämuuronen 2008, 25). Tutkimuksen teoreettinen osuus on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen on tarkoitus luoda kuva tausta 

tarkasteltavalle ilmiölle ja asemoida tutkimusongelma. 

	  
Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu haastatteluin syksyllä 2013. Haastattelut 

ovat muodoltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluita (Liite 1. ja Liite 2.). Kyseinen 

haastattelumuoto antaa strukturoitua haastattelua enemmän liikkumavaraa ja 

vapauksia sekä jättää haastateltavalle mahdollisuuden nostaa esille myös uusia 

teemoja (Koskinen et al. 2005, 104). Puolistrukturoitu haastattelu sopii tutkimuksen 

tavoitteisiin strukturoitua paremmin, sillä aihe on laaja eikä kysymyksiin ole 

yksiselitteisiä vastauksia. Haastattelukohteina ovat Suomen Varustamoiden 

toimitusjohtaja Olof Widén sekä erään suomalaisen raaka-ainetoimittajan 

logistiikkajohtaja. Mahdollisimman toimivan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi 

haastattelut suoritettiin paikan päällä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin vielä 

myöhemmin. Haastatteluiden avulla on tarkoitus saada laaja-alainen näkemys 
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rikkidirektiivin tulevista vaikutuksista sekä varustamoiden että teollisuuden 

näkökulmasta. Molemmat haastateltavista pyrkivät tarkastelemaan aihetta laajemmin 

sekä varustamoiden että teollisuusyritysten kannalta, eivät vain oman 

organisaationsa näkökulmasta.  

	  

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

	  
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Kuvio 1.) kuvaa rikkidirektiivin, 

liiketoimintaympäristön sekä kilpailukyvyn suhdetta.  

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
	  
Liiketoimintaympäristön kuvaamiseen on viitekehyksessä käytetty PESTEL-mallia, 

joka on yrityksen makroympäristössä tapahtuvien muutosten hahmottamiseen 

käytetty työkalu (Johnson et al. 2005, 65). Rikkidirektiivi aiheuttaa  

liiketoimintaympäristön muutoksen uuden lainsäädännön kautta. Rikkidirektiivi on 

muodoltaan ympäristölainsäädäntöä, joten sen voidaan katsoa liittyvän läheisesti 

myös liiketoimintaympäristön ekologiseen ulottuvuuteen. Makroympäristön muutos 

heijastuu suoraan varustamotoimialaan sekä edelleen varustamoiden asiakkaisiin, 

tässä tutkimuksessa suomalaisiin teollisuusyrityksiin. 
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Kun voimaan tulee uutta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä ja 

liiketoimintaympäristö muuttuu, vaikuttaa se osaltaan yritysten kilpailukykyyn. 

Ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn suhteeseen perehdytään yleisemmällä 

tasolla kahden vastakkaisen näkemyksen, Porterin hypoteesin sekä niin sanotun 

perinteisen näkökulman, avulla.  

	  
Tutkimus on rajattu maantieteellisesti koskemaan rikkidirektiivin vaikutuksia 

Suomessa. Tarkoituksena ei ole tarkastella koko Suomen kansantalouden 

kilpailukykyä, vaan kyseessä on mikro- sekä mesotason analyysi, jossa tavoitteena 

on analysoida  suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukykyä teorian sekä empirian 

kautta.   

	  

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

	  
Liiketoimintaympäristön epävarmuutta ja muutosta on tutkittu johtamisen saralla jo 

kauan. Jo 1960-luvulla esitettiin yhden johdon tärkeimmistä tehtävistä olevan 

epävarmuuksien hallinta (Thompson 1967). Vuonna 1967 Aguilar esitteli 

liiketoimintaympäristön järjestelmällisen ja jatkuvan tarkastelun periaatteen (Aguilar 

1967). Muutoksessa ilmiönä ei ole mitään uutta, muutos tapahtuu vain nopeammin 

kuin koskaan (Hayen 1988).  

	  
Ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn suhde alkoi kiinnostaa tutkijoita 1970-luvulla 

ympäristöasioiden noustessa ensimmäistä kertaa pinnalle. Ensimmäiset 

vuoksikymmenet näkemystä ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn suhteesta 

hallitsi niin sanottu perinteinen näkökulma, jonka mukaan ympäristölainsäädäntö 

nostaa sääntelyn piirissä olevien maiden yritysten kustannuksia, laskee tuottavuutta 

sekä heikentää kilpailukykyä (ks. esim. McGuire 1982; Pethig 1975; Siebert 1977; 

Yohe 1979) 1990-luvulla perinteisen näkemyksen haastajaksi nousi M. E. Porterin 

(1991) esittämä hypoteesi, jonka mukaan ympäristölainsäädäntö kiihdyttää 

innovointia ja tätä kautta parantaa kilpailukykyä. On huomioitava, että suuri osa 

olemassa olevasta tutkimuksesta kohdistuu tutkimaan suoraan sääntelyn kohteena 

olevien toimijoiden kilpailukykyä (ks. esim. Jaffe et al. 1995; Jaffe & Palmer 1997). 

Tässä tutkimuksessa kohteena on sääntelyn välillisten vaikutusten merkitys 

kilpailukyvyn kannalta.  
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Tutkimus rikkidirektiivin vaikutuksista koostuu lähinnä erinäisten intressityhmien 

selvityksistä. Suomessa selvityksiä ovat teettäneet muun muassa liikenne- ja 

viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikenteen turvallisuusvirasto 

(Bachér & Albrecht 2013; Kalli et al. 2009; Kalli 2012; Virtanen et al. 2013). 

Pääasiallinen fokus tutkimuksissa on kohdistunut rikkidirektiivin vaikutuksiin 

kuljetuskustannuksiin. Rikkidirektiivin merkitystä teollisuusyritysten kilpailukyvylle ei 

ole juurikaan tutkittu.  

	  

1.5 Tutkimuksen käsitteet 

	  
Kilpailukyky 
Kilpailukyky jaetaan makro-, meso- sekä mikrotason kilpailukykyyn (Iraldo et al. 

2011). Mikrotason kilpailukyky viittaa yrityksen kykyyn selviytyä taloudellisen kilpailun 

olosuhteissa, mesotaso toimialan, sektorin tai muun useamman yrityksen yhteiseen  

kilpailukykyyn ja makrotaso koko kansantalouden kilpailukykyyn (Taloussanomat 

2013). 

	  
Liiketoimintaympäristö 
Liiketoimintaympäristö, jossa organisaatio toimii muodostuu yrityksen ulkopuolisista 

tekijöistä, jotka vaikuttavat sen päätöksiin sekä suoriutumiseen (Grant 2010, 64). 

Liiketoimintaympäristö koostuu organisaatiota ympäröivistä eri kerroksista (Johnson 

et al. 2005, 64).  

	  
Ympäristölainsäädäntö 
Ympäristöä koskevan lainsäädännön ja sääntelyn tavoitteena on korjata 

liiketoiminnasta ympäristölle aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia (Iraldo et al. 

2011). Kansantaloustieteilijöiden perinteisen näkemyksen mukaan 

ympäristölainsäädäntö heikentää kilpailukykyä, Porterin hypoteesi puolestaan esittää 

sääntelyn parantavan kilpailukykyä innovaatioiden kautta (Porter & van der Linde 

1995b). 
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2. LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOS 

	  
Tässä kappaleessa esitellään liiketoimintaympäristön sekä muutoksen käsitteitä. 

Kappaleen alussa käydään läpi liiketoimintaympäristön eri kerrokset ja näiden 

merkitys organisaation kannalta. Kappaleessa on listattu myös joitakin nykyisen 

liiketoimintaympäristön hallitsevimpia piirteitä ja näiden merkitystä organisaatioiden 

toimintaan. Yksi liiketoimintaympäristön merkittävimmistä piirteistä on sen jatkuva 

muutos. Olennaista on tunnistaa, millainen muutos organisaatiota tai sen toimialaa 

on kohtaamassa. Myös rikkidirektiivissä on pohjimmiltaan kyse 

liiketoimintaympäristön muutoksesta, minkä takia on olennaista perehtyä malleihin, 

joiden valossa rikkidirektiivin merkitystä voidaan analysoida. Kappaleessa tehdään 

katsaus eri tapoihin, joilla kirjallisuudessa on luokiteltu erilaisia muutostyyppejä. 

Kappaleen lopussa perehdytään keinoihin, joiden avulla yritykset voivat muokata 

strategiaansa ja selviytyä odottamattomienkin muutosten asettamista haasteista. 

	  

2.1 Liiketoimintaympäristö 

	  
Liiketoimintaympäristö muodostuu yrityksen ulkopuolisista tekijöistä, jotka vaikuttavat 

sen päätöksiin sekä suoriutumiseen (Grant 2010, 64). Ympäristön luomat puitteet 

yhdistettynä organisaation omiin kyvykkyyksiin, vaikuttavat siihen, millainen strategia 

organisaatiolla tulisi olla (Johnson et al. 2005, 17). Liiketoimintaympäristöön 

vaikuttavat tekijät vaihtelevat maa-, ala-, markkina- sekä yrityskohtaisesti. 

Liiketoimintaympäristö koostuu useista eri kerroksista (Kuvio 2.). (Johnson et al. 

2005, 64-68)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2.Liiketoimintaympäristön kerrokset (Johnson et al. 2005, 64) 
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Liiketoimintaympäristön uloin ja kaikkein yleisluontoisin kerros on niin sanottu 

makroympäristö. Makroympäristön ominaisuudet ja muutokset  vaikuttavat jollain 

tasolla jokaiseen organisaatioon. Yrityksen makroympäristön analysointi toimii 

lähtökohtana liiketoimintaympäristön tarkemmalle ja syvällisemmälle analyysille. 

Yleisesti, ja tässäkin tutkimuksessa käytetty, työkalu makroympäristön 

hahmottamiseen on PESTEL-analyysi. Kyseisen työkalun avulla yrityksen 

makroympäristön muodostavat tekijät luokitellaan niiden alkuperän perusteella 

kuuteen eri luokkaan, poliittisiin (political), taloudellisiin (economical), 

sosiokulttuurisiin (social), teknologisiin (technological), ekologisiin (environmental) 

sekä lainsäädännöllisiin (legal) tekijöihin. Vaikka liiketoimintaympäristöön vaikuttavat 

tekijät on PESTEL-analyysissa eroteltu omiksi osa-alueikseen, on huomioitava, että 

todellisuudessa liiketoimintaympäristö on tätä monimutkaisempi ja useat 

makroympäristön eri ulottuvuudet liittyvät kiinteästi toisiinsa (Johnson et al. 2005, 65-

68)  

	  
Toimialaympäristö on asteen makroympäristöä spesifimpi. Toimialalla tarkoitetaan 

yrityksiä, jotka tuottavat samaa palvelua tai tuotetta tai laajemman käsityksen 

mukaan toimialoja, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa toimintojen, teknologian, 

tuotteiden tai asiakkaiden osalta (Johnson et al. 2005, 77). Avainkysymys 

yritysjohdolle on, kenen kanssa ja miten organisaatio kilpailee (Thomas et al. 1999). 

Toimialaympäristöön vaikuttavat toimialan sisällä sekä sen ulkopuolella tapahtuvat 

muutokset. Toimiala-analyysin päätarkoituksena on selvittää, miten makroympäristön 

analyysin kautta selvitetyt muutoksen avaintekijät vaikuttavat toimialaan (Grant 2010, 

64). Jotta yrityksen on mahdollista muodostaa oikea kuva toimialastaan ja sen 

tilanteesta, täytyy sen tuntea sen koko liiketoimintaympäristö syvällisesti ja nykyisen 

tilanteen lisäksi huomioida myös pidemmän tähtäimen näkymät (McGahan 2004). 

	  
Vaikka liiketoimintaympäristö on kullekin organisaatiolle omanlaisensa ja sen 

ominaisuudet vaikuttavat yrityksiin eri tavoin, on sillä joitakin kaikille organisaatioille 

yhteisiä ominaisuuksia. Yksi nykyisen liiketoimintaympäristön hallitsevimmista 

piirteistä on sen jatkuva muutos. Epävarman liiketoimintaympäristön ainoana 

varmana ja kaikille yhteisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että ympäristö kehittyy ja 

muuttuu jatkuvasti (Eisenhardt 1999). Huomattavaa on lisäksi se, että ympäristön 

muutos tapahtuu nopeammin kuin koskaan (Sharifi & Zhang 1999).  
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Lahirin et al. (2008)  mukaan nykyisen kilpailuympäristön merkittävimmät muutokset 

koskevat globalisaatiota, teknologian nopeaa kehitystä sekä  yritysten välistä 

hyperkilpailua. Globalisaatio yhdistää eri markkina-alueita ja lisää niiden keskinäistä 

poliittista, taloudellista sekä kulttuurista riippuvuutta (Czinkota & Ronkainen 2005). 

Globalisaation vaikutukset ovat kaikkein kokonaisvaltaisimpia ja ne vaikuttavat lähes 

jokaiseen toimialaan. Teknologian nopea muutos taas lyhentää tuotteiden elinkaaria 

ja pakottaa yritykset suunnittelemaan uudelleen sekä tuotteitaan että prosessejaan. 

Kolmantena muutostyyppinä mainittu hyperkilpailu viittaa yritysten väliseen 

äärimmäiseen kilpailuun, jossa haastajan asemassa olevat organisaatiot pyrkivät 

heikentämään johtavien toimijoiden kilpailuetua. Globalisaation ja teknologian 

nopean muutoksen yhteisvaikutus johtavat hyperkilpailun tilaan. (Lahiri et al. 2008)  

	  
Vaikka muutoksia tapahtuu yhä enenevissä määrin ja nopeammalla tahdilla, tulisi 

organisaatioiden silti pystyä reagoimaan niihin. Muutoksien seurauksena yrityksillä 

on kaksi vaihtoehtoa, organisaation kasvu tai heikkeneminen. Kestävän ja 

kilpailukykyisen strategian kehittäminen on vaikeaa, joten useimmilla yrityksillä 

kasvua todennäköisempi vaihtoehto on organisaation heikkeneminen (Lahiri et al. 

2008). Toinen liiketoimintaympäristön hallitseva piirre on sen monimutkaisuus.   

Liiketoimintaympäristön erilliset osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja yhdessä 

tekijässä tapahtuva muutos heijastuu paljon laajemmin koko liiketoimintaympäristöön  

(Johnson et al. 2005, 64). Monimutkaisuuden johdosta liiketoimintaympäristön 

pienessä segmentissä tapahtuvilla muutoksilla voi olla todella iso merkitys ja välilliset 

vaikutukset ovat suuressa roolissa. Ympäristön monimutkaisuus vaikeuttaa myös 

organisaatiota kohtaavien haasteiden ennakoimista ja tunnistamista (Lahiri et al. 

2008). Johdon on entistä haastavampaa arvioida, mikä toimet ovat parhaita 

ympäristön muutoksiin sekä kilpailijoiden toimiin vastaamiseen.  

	  

2.2 Muutoksen tunnistaminen 

	  
Organisaatiolle ei riitä nykyisessä kilpailussa selviytymiseen pelkkää jatkuvan 

muutoksen tiedostaminen. Tiedostamisen lisäksi tulee yrityksen ymmärtää 

syvällisemmin, miten sen koko toimiala on muuttumassa. McGahanin (2004) mukaan 

Ilman tätä ymmärrystä, on yrityksen mahdotonta yrittää varautua muutoksiin ja tehdä 

tarkoituksenmukaisia investointeja. Muutoksen laatu vaikuttaa siihen, millaisia 
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keinoja yrityksen tulisi käyttää strategian uudistamiseen niin, että organisaatio 

säilyttäisi kilpailukykynsä.  

	  
Jo aiemmin mainittu PESTEL-analyysi auttaa hahmottamaan, missä 

liiketoimintaympäristön ulottuvuudessa muutos tapahtuu. PESTEL-analyysin pohjalta 

tulisi yrityksen johdon erottaa organisaation sekä sen toimialan kannalta relevantti 

informaatio ja tämän tiedon perusteella tunnistaa niin sanotut muutoksen avaintekijät 

oman organisaationsa kannalta. (Johnson et al. 2005, 65-68)  

	  
Sharifi ja Zhang (1999) jakavat liiketoimintaympäristön muutoksien yrityksille luomat 

paineet viiteen eri kategoriaan. Muutokset voivat liittyä markkinoihin (mm. niche-

markkinan kasvu, kansalliset sekä kansainväliset poliittiset muutokset ja tuotteen 

elinkaaren lyhentyminen), kilpailuun (mm. nopeasti muuttuvat markkinat, kasvava 

kustannuspaine ja innovoinnin kasvava tahti),  asiakkaiden vaatimuksiin (mm. 

yksilöllisempien tuotteiden ja palveluiden kysyntä, kasvaneet laatuvaatimukset sekä 

nopeammat toimitusajat), teknologiaan (mm. tehokkaammat tuotantomahdollisuudet 

sekä tietokannat)   sekä yhteiskunnallisiin tekijöihin (mm. ympäristönsuojelullinen 

paine ja lainsäädännöllinen sekä poliittinen paine).    

	  
Perinteisesti muutoksen asteet on luokiteltu kahteen eri tyyppiin, asteittaiseen sekä 

radikaaliin (Sheaffer et al. 2011). McGahan (2004) on kehittänyt perinteistä 

luokittelua pidemmälle ja jakaa muutoksen asteet neljään luokkaan. Luokittelu 

perustuu siihen, koskeeko muutos yrityksen ja sen toimialan ydintoimintoja vai 

ydinomaisuutta (Kuvio 3.). Ydintoiminnoilla viitataan niihin toimintoihin, joilla alalla on 

perinteisesti tuotettu voitot. Ydintoimintojen avulla organisaatiot ylläpitävät ja 

säilyttävät asiakassuhteitaan. Ydinomaisuudella puolestaan tarkoitetaan 

organisaation omaisuutta, jota käytetään arvon luomiseen ja jonka avulla 

organisaatio on tehokas ydintoimintojensa suorittamisessa. Ydinomaisuus voi olla 

joko aineellista tai aineetonta. McGahanin (2004) perinteisten asteittaisen sekä 

radikaalin muutoksen rinnalle tunnistamat muutoksen kehityskaaret ovat luova sekä 

keskitason muutos.  
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Kuvio 3. Toimialan muutoksen kehityskaaret (McGahan 2004) 

	  

2.3 Muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamiin haasteisiin vastaaminen 

	  
Kun organisaatio on tunnistanut, minkälainen muutos sen toimialaa ja 

liiketoimintaympäristöä on kohtaamassa, yrityksen tulee suunnitella toimenpiteet, 

joilla se vastaa tulevaan muutokseen ja joilla se joko pyrkii minimoimaan 

muutoksesta aiheutuvat haitat tai hyödyntämään muutoksen tarjoamat 

mahdollisuudet. 

	  

2.3.1 Ketteryys 

	  
Muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamiin haasteisiin vastaamiseen liittyy 

läheisesti ketteryyden käsite. Strategista ketteryyttä vaaditaan nykyään käytännössä 

kaikilta toimijoilta ja sitä voidaan pitää jopa elinehtona muuttuvassa ympäristössä 

selviytymiselle. Aiemmin esitellyt Sharifin ja Zhangin (1999) luokittelemat 

muutostyypit ovat tekijöitä, jotka ajavat organisaatioita ketteryyteen. Ketteryys 

koostuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin yritys pystyy vastaamaan niin ennakoituihin 

kuin odottamattomiinkin muutoksiin oikealla tavalla ja ajoissa. Toisekseen yritys 

kykenee kääntämään muutokset hyödykseen ja ottamaan muutokset vastaan 
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mahdollisuuksina. (Shafiri & Zhang 1999) Kun liiketoimintaympäristö muuttuu, tulee 

organisaatioiden etsiä uusia tapoja säilyttää kilpailukykynsä. Yrityksen tulee 

tarkastella ja kehittää strategiaansa uudestaan ja ketteryydellä on tässä prosessissa 

suuri rooli.  Strategisesti ketterän yrityksen ketteryyden taustalla on Dozin ja Kososen 

(2008) mukaan kolme eri tekijää: strateginen herkkyys, johdon yhtenäisyys sekä 

resurssien liikuteltavuus. 

	  
Strategisella herkkyydellä viitataan yritysjohdon jatkuvaan tietoisuuteen ja 

havainnointiin sen ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Yrityksen tulee kyetä 

havaitsemaan jo liiketoimintaympäristön orastavat muutokset ja havaintojen pohjalta 

tehdä nopeitakin päätöksiä, joita muuttuva liiketoiminta- ja kilpailuympäristö vaativat. 

Johdon yhtenäisyys puolestaan mahdollistaa radikaalienkin päätösten teon nopeasti 

ilman, että päätöksenteko kärsii johdon sisäisistä ristiriidoista ja valta-asetelmista. 

(Doz & Kosonen 2008) Toimivan strategian perusta onkin organisaation johdon kyky 

tehdä nopeasti laajalti tuettuja sekä korkeatasoisia päätöksiä (Eisenhardt 1999). 

Resurssien liikuteltavuus käsittää yrityksen kyvyn uudistaa liiketoimintaprosessejaan 

sekä siirtää resursseja nopeasti kohteisiin, joissa niitä liiketoimintaympäristön 

muuttuessa tarvitaan entistä enemmän. Strategisesti ketterältä yritykseltä vaaditaan 

ketteryyden kaikkien kolmen eri osa-alueen täyttämistä. Vaikka ketteryys vaatiikin 

yritykseltä ja sen johdolta nopeaa reagointia, tulee johdon ennen lopullisia päätöksiä 

ja toimia varmistaa, että yrityksen strateginen tilanne ja sen mahdollistamat 

vaihtoehdot on kaikki tutkittu huolella. (Doz & Kosonen 2008) 

	  
Myös Sharifi ja Zhang (1999) ovat luokitelleet organisaation ketteryyteen vaikuttavia 

ominaisuuksia. Herkkyys, kompetenssi, joustavuus sekä nopeus ovat pitkälti 

yhteneväisiä Dozin ja Kososen (2008) määrittelemien ominaisuuksien kanssa. 

Herkkyydellä viitataan käytännössä samaan asiaan kuin strategisella herkkyydellä, 

joustavuus ja nopeus taas sijoittuvat samalle osa-alueelle resurssien nopean 

liikuteltavuuden ja nopean reagointikyvyn kanssa. Organisaation kompetenssi 

koostuu laajasta joukosta kykyjä, jotka vaikuttavat organisaation tuottavuuteen ja 

tehokkuuteen. Näitä kyvykkyyksiä ovat muun muassa strateginen visio, soveltuva 

teknologia sekä kustannustehokkuus. (Sharifi & Zhang 1999; Doz & Kosonen 2008) 
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2.3.2 Muutoksen  kehityskaaren eri vaiheiden vaatimukset 

	  
McGahanin (2004) mukaan ydintoimintoja uhkaavasta muutoksesta on kyse sekä 

radikaalissa että keskitason muutoksessa. Muutoksen koskettaessa organisaation ja 

sen toimialan ydintoimintoja vaaditaan yrityksiltä niin sanottua tasapainottavaa 

liikettä. Tällä tarkoitetaan organisaation toimia, joiden avulla pyritään takaamaan 

lyhyen aikavälin tuotto, mutta samalla välttämään epävarmoja investointeja, joihin 

organisaatio joutuisi sitoutumaan pitkäksi aikaa. Muutoksesta hyötymiseksi ja 

kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen havainnoimiseksi tulee muutoksen kohtaajan 

päästä irti vanhoista tavanomaisista ajattelumalleista. Esimerkiksi toimijat, jotka 

ennen on nähty kilpailijoina saattavat tulevaisuudessa olla potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita. Uusien mahdollisuuksien kartoittamisen ohella on tärkeää 

pyrkiä välttämään organisaation sisäisiä konflikteja, joita muutostilanteessa syntyy 

herkästi.  

	  
Jos muutoksen kohteena on ydintoimintojen sijaan ydinomaisuus, on kyseessä joko 

radikaali tai luova toimialan kehityskaari. Lähtökohta muutoksen käsittelylle on 

selvittää, kuinka nopeasti ydinomaisuus menettää arvoaan ja paljonko sen uusiminen 

maksaa. Ensiarvoisen tärkeää on ylläpitää hyvät suhteet  mahdollisiin investoijiin ja 

varmistaa pääoman saanti, kun investointeja on  tehtävä. (McGahan 2004) 

Liiketoimintaa säädellään nykyään huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin 

esimerkiksi Euroopan unionin taholta. Yritysten tulee olla yhä valmiimpia 

tunnistamaan sekä ydintoimintoja että -omaisuutta uhkaavat säädösmuutokset ja 

reagoimaan niihin nopeasti. 

	  
Muutostyypeistä yleisin, on asteittainen muutos, joka ei uhkaa ydintoimintoja eikä 

ydinomaisuutta  (McGahan 2004). Jotta organisaatio voi selviytyä asteittaisesta 

muutoksesta tulee sen toimia vähitellen. Periaatteena on puuttua ensin organisaation 

selviytymisen kannalta kriittisimpiin tekijöihin ja tämän jälkeen toteuttaa muut 

tarvittavat toimenpiteet niiden tärkeysjärjestyksessä. (Sheaffer et al. 2011) McGahan 

(2004) kuitenkin toteaa, että vaikka ydintoiminnot eikä -omaisuus ole kumpikaan 

uhattuna, ei asteittainen muutos ole helposti hallittavissa. Vähittäisten muutosten 

yhteisvaikutus voi olla suuri ja standardit liiketoiminnan harjoittamiselle nousevat niin 

korkeiksi, että enää muutama toimija on toimialalla kilpailukykyinen. Strategiat, jotka 

ovat kaikkein tehokkaimpia asteittaisen muutoksen vaiheessa olevilla toimialoilla 
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kilpailemiseen, eivät perustu niiden vaikealle kopioitavuudelle tai ymmärrettävyydelle 

vaan niiden voittoa tuottaville ominaisuuksille. Organisaatiot, jotka onnistuvat 

kääntämään asteittaisen muutoksen edukseen, kehittävät itselleen maantieteellisesti, 

teknillisesti tai markkinoinnillisesti kilpailijoista erottuvan aseman.  
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3. YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA KILPAILUKYKY 

	  
Ympäristölainsäädäntö näyttäytyy yrityksille usein lähinnä sen luomina taloudellisina 

haasteina. Taloudellisten haasteiden kääntöpuolena on kuitenkin ympäristösääntelyn 

luomat mahdollisuudet. Sääntely luo yrityksille uusia markkinarakoja ja 

mahdollisuuden innovoinnille, kun toimijat pyrkivät täyttämään lainsäädännön 

asettamat vaatimukset. (Polonsky et al. 2011) Ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat 

vaikutukset voivat olla sekä suoria että välillisiä. Sääntelyn suorat vaikutukset liittyvät 

tuotteiden ja prosessien uudelleensuunnitteluun niin, että ne täyttävät uudet 

rajoitukset. Yritykset ottavat käyttöön entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita 

sekä muuttavat toimintatapojaan kestävämmiksi. (Gurtoo & Anthony 2007) 

Valitettavan moni yritys ottaa silti edelleen alaansa koskeva ympäristölainsäädännön 

vastaan toimialan kuoliniskuna ja sivuuttaa sääntelyn  mukanaan tuomat 

mahdollisuudet (Polonsky et al. 2011).  

	  
Lainsäädännöllä, niin myös ympäristölainsäädännöllä, on kuitenkin aina myös 

laajemmalti heijastuvia vaikutuksia, jotka kohdistuvat varsinaisen sääntelyn kohteen 

sidosryhmiin. Välilliset, ja joskus myös tahattomat vaikutukset, voivat olla 

ympäristölainsäädännön aiheuttamia suoria vaikutuksia huomaamattomampia ja 

niiden näkyminen sekä havaitseminen saattaa viedä enemmän aikaa. (Gurtoo & 

Anthony 2007) Vaikka välilliset vaikutukset ovat huomaamattomampia ja tapahtuvat 

hitaammin, voi niiden vaikutus olla kokonaisuudessaan kuitenkin huomattavasti 

suurempi kuin suorien vaikutusten. Gurtoon ja Anthonyn (2007) mukaan välillisten 

vaikutusten johdosta saattavat sääntelyn alkuperäiset tavoitteet jäädä toteutumatta. 

Jos sääntely esimerkiksi koskee vain yhtä tiettyä alaa, saattaa sääntely kääntyä 

suosimaan muita aloja säännellyn alan kustannuksella. Sääntelyn piirin ulkopuolella 

olevat alat kasvavat rajoitetun alan kustannuksella jopa ympäristölle haitalliselle 

tasolle.  

	  
Tutkimusta ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn suhteesta hallitsee vahvasti 

kaksi eri näkökulmaa, perinteinen näkemys sekä Porterin hypoteesi, jotka esitellään 

myöhemmin kappaleessa. Ennen näiden kahden näkökulman esittelyä määritellään 

kappaleessa lyhyesti kilpailukyvyn käsite. Kappaleen lopussa perehdytään 

ominaisuuksiin, joita lainsäädännöltä edellytetään positiivisten vaikutusten 

syntymiseksi. 
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3.1 Kilpailukyvyn käsite 

	  
Kilpailukyvyn käsite ei ole täysin yksiselitteisesti määriteltävissä, sillä sitä voidaan 

tarkastella useista eri näkökulmista ja useilla eri tasoilla. Tyypillisesti kilpailukyky 

jaetaan  mikro-, meso- sekä makrotason kilpailukykyyn (Iraldo et al. 2011). 

	  
Mikrotason kilpailukyky tarkoittaa yksittäisen yrityksen kilpailukykyä. Yritystason 

kilpailukyky on eri tasoista helpoimmin käsitettävissä, kilpailu markkinoilla perustuu 

kuitenkin yksittäisten yritysten väliseen kilpailuun (Jenkins 1998). Francis et al. 

(1989; 15-16) määrittelevät kilpailukykyisen yrityksen pystyvän tarjoamaan 

laadultaan ensiluokkaisia tuotteita tai palveluita edullisemmin kuin sen kotimaiset ja 

ulkomaiset kilpailijat. Porterin ja van der Linden (1995b)  määritelmä on 

samansuuntainen. He kuvaavat yrityksen kilpailukyvyn muodostuvan ylivoimisesta 

tuottavuudesta, joka perustuu joko kilpailijoita alhaisempiin tuotantokustannuksiin tai 

ylivoimaiseen laatuun, joka oikeuttaa tuotteiden korkeamman hinnan. Porterin ja van 

der Linden (1995b) mukaan  mahdollisimman pienet tuotantokustannukset eivät 

kuitenkaan takaa kilpailukykyä vaan siihen liittyy lisäksi kyky innovoida ja kehittyä 

jatkuvasti. Yrityksen kilpailukyky johtaa sen menestykseen pitkällä aikavälillä.  

	  
Mesotasolla tarkoitetaan toimialan, sektorin tai muun useamman yrityksen yhteistä 

kilpailukykyä (Iraldo et al. 2011). Toimialan kilpailukyvyn perustana ovat pitkälti 

samat asiat kuin mitkä ovat myös yksittäisten yritysten kilpailukyvyn taustalla. Vaikka 

mesotason kilpailukyky liittyy mikrotason kilpailukykyyn vahvasti, ei toimialan 

kilpailukyky tarkoita väistämättä, että kaikki toimialan muodostavat yritykset olisivat 

kilpailukykyisiä (Iraldo et al. 2011). Parhaan kuvan toimialan kilpailukyvystä saa 

vertaamalla sitä saman toimialan kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen muissa maissa. 

Vaihtoehtoisesti  toimialan kilpailukykyä voidaan arvioida vertaamalla sitä muiden 

toimialojen kilpailukykyyn saman maan sisällä. (Jenkins 1998)  

	  
Kaikkein laajimman tason kilpailukyky on makrotason kilpailukyky, jolla viitataan 

valtion koko kansantalouden kilpailukykyyn. Porterin ja van der Linden (1995b) 

mukaan makrotason kilpailukyvyn arviointi on mesotason kilpailukyvyn 

määrittelemistä vaikeampaa, koska yksikään valtio ei voi olla kilpailukykyinen kaikilla 

toimialoilla. World Economic Forumin (2013) määritelmän mukaan valtion kilpailukyky 

muodostuu instituutioista, harjoitetusta politiikasta sekä tekijöistä, jotka määrittelevät 



18 
	  

valtion tuottavuuden tason. Tuottavuuden taso puolestaan määrittää, millainen 

hyvinvoinnin taso valtion on mahdollista saavuttaa sekä kuinka vetovoimainen kohde 

se on investoinneille. Investointien ollessa talouden ja hyvinvoinnin kasvun 

olennainen osa, voidaan todeta kilpailukykyisen kansantalouden olevan sellainen, 

joka todennäköisimmin kasvaa nopeasti tulevaisuudessa. World Economic Forum 

julkaisee vuosittain kansainvälisen kilpailukykyä käsittelevän raportin, jossa eri 

valtioiden kilpailukykyä on vertailtu suhteessa muiden valtioiden kilpailukykyyn. 

Vuoden 2013-2014 kansainvälisen kilpailukykyindeksin mukaan on Suomi maailman 

kolmanneksi kilpailukykyisin maa heti Sveitsin sekä Singaporen jälkeen. Suomi 

kuuluu maailman kehittyneimpien ja  kilpailukykyisimpien maiden joukkoon, joiden 

kilpailukyvyn tulisi perustua innovoinnille.   

	  

3.2 Ympäristölainsäädäntöön ja kilpailukykyyn liittyvät näkökulmat 

	  
Kaksi hallitsevaa näkemystä ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn suhteesta ovat 

niin sanottu perinteinen näkökulma sekä perinteisen näkökulman haastava Porterin 

hypoteesi. Näkökulmat ovat syntyneet eri ajankohtina ja eri lähtökohdista. 

	  

3.2.1 Perinteinen näkökulma 
	  
Perinteinen näkemys ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn välisestä suhteesta 

juontaa juurensa jo 1970-80-luvuille (Jaffe et al. 1995). Näkökulma perustuu 

sääntelystä seuraavien positiivisten ympäristövaikutusten sekä kyseisten vaikutusten 

saavuttamiseksi vaadittujen kustannusten vertailuun (Palmer et al. 1995). 

Perinteisesti ympäristöä koskevien tavoitteiden ja kilpailukyvyn välillä on nähty 

olevan niin sanottu trade-off, toisin sanoen ympäristöä koskevat hyödyt syntyvät  

kilpailukyvyn kustannuksella (Porter & van der Linde 1995b). 

	  
Ympäristöä koskevan lainsäädännön ja sääntelyn tavoitteena on korjata 

liiketoiminnasta ympäristölle aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia (Iraldo et al. 

2011). Ympäristöön kohdistuvilla ulkoisvaikutuksilla viitataan tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuviin vaikutuksiin, jotka vaikuttavat kuluttajien kokemaan hyötyyn 

sekä yritysten kustannuksiin  markkinamekanismin ulkopuolelta. Negatiivisten 

ulkoisvaikutusten seurauksena yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset nousevat 
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tuotannon kustannuksia korkeammiksi. (United Nations 1997) Sääntelyn avulla 

ympäristölle aiheutuvat kustannukset siirretään joko kokonaan tai osittain 

negatiivisten ulkoisvaikutusten aiheuttajien maksettavaksi (Iraldo et al. 2011; Jenkins 

1998). 

	  
Sääntelyllä on sekä taloudellisia että yrityksen muihin resursseihin kohdistuvia 

vaikutuksia (Jenkins 1998). Koska yritykset ovat jo optimoineet kustannuksensa, 

nostaa sääntely väistämättömästi niiden kustannuksia (Porter & van der Linde 

1995b). Kustannusten nousun lisäksi sääntely pakottaa yrityksiä investoimaan 

keinoihin, joilla hillitä päästöjä. Tämä syö yritysten mahdollisuuksia investoida ja 

kohdistaa resurssejaan muihin mahdollisiin kehityskohteisiin sekä samalla hidastaa 

tuottavuuden kasvua. (Jenkins 1998) Taloudellisten resurssien lisäksi lainsäädännön 

asettamien vaatimusten täyttäminen vaatii työvoimaa sekä johdon panostuksia 

(Ambec et al. 2011; Jenkins 1998).  

	  
Näiden vaikutusten seurauksena lainsäädännön piirissä olevat toimijat joutuvat 

vähentämään tai mahdollisesti jopa luopumaan saastuttavien tuotteiden 

tuottamisesta ja tuotanto siirtyy maihin, joissa on ympäristölainsäädäntö on höllempi. 

Kireästä lainsäädännöstä kärsivät maat menettävät vetovoimaansa ja investoinnit 

niihin hiipuvat. Organisaatiot, joita sääntely koskettaa, menettävät 

markkinaosuuksiaan niin kotimaan kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. (Iraldo  et al. 

2011; Jenkins 1998) 

	  

3.2.2 Porterin hypoteesi 

	  
Nykyisessä tutkimuksessa jalansijaa on saanut kuitenkin perinteisen näkökulman 

vastakkainen näkemys, jonka mukaan sääntely edesauttaa kilpailukykyä. Niin 

kutsuttu Porterin hypoteesi on ehkä tunnetuin perinteisen näkökulman haastaja. M. 

E. Porter esitteli hypoteesin ensimmäistä kertaa vuonna 1991. Hypoteesin ydin on, 

ettei tiukka ympäristölainsäädäntö väistämättä heikennä yrityksen kilpailukykyä 

kilpailijoihin verrattuna, vaan itse asiassa usein  vahvistaa sitä (Porter 1991). 

	  
Hypoteesin mukaan perinteinen näkökulma lainsäädännön ja kilpailukyvyn 

ristiriidasta on virheellinen, sillä näkemys perustuu staattiseen kuvaan 

liiketoimintaympäristöstä ja kilpailusta. Mikäli liiketoimintaympäristö on muuten 
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muuttumaton,  mutta yritys joutuu investoimaan kalliisiin ympäristöystävällisiin 

ratkaisuihin, jotka noustavat sen kustannuksia, pitää perinteinen näkemys paikkansa. 

Liiketoimintaympäristö ja yritysten kilpailuasema muuttuvat kuitenkin jatkuvasti. 

Kilpailukykyisimpiä yrityksiä eivät ole ne, joilla on pienimmät kustannukset, vaan ne 

jotka pystyvät innovoimaan ja kehittymään jatkuvasti. (Porter 1991; Porter & van der 

Linde 1995b) 

	  
Ympäristösääntely voi hyödyntää yrityksiä usealla eri tapaa. Porterin ja van der 

Linden (1995b) mukaan sääntelyn tuottamat hyödyt syntyvät innovoinnin kautta. 

Ensinnäkin sääntely luo painetta, joka kannustaa yrityksiä innovoimaan ja 

kehittymään. Yritysjohdolla on usein taipumus välttää innovointiin liittyviä 

investointeja, sillä innovoinnin avulla tavoiteltavat rahalliset hyödyt saavutetaan usein 

vasta paljon niiden saavuttamiseksi vaadittujen investointien jälkeen (Ambec et al. 

2011). Ulkoisen paineen rooli onkin innovaatioprosessin kannalta olennainen. Paine 

lisää luovuutta ja saa organisaation toimimaan ripeämmin. Toisekseen sääntely 

myös ohjaa innovointeja oikeaan suuntaan. Se osoittaa organisaatioille, millä osa-

alueilla resursseja ei käytetä mahdollisimman tehokkaasti. Tätä kautta yritysten on 

mahdollista löytää potentiaalisia investointikohteita, joiden teknologiaa olisi 

hyödyllistä kehittää. Parhaimmillaan sääntely, joka velvoittaa yritykset 

ympäristövaikutuksisensa tarkempaan raportointiin, lisää organisaatioiden 

tietoisuutta. Lisääntynyt tietoisuus organisaation aiheuttamista päästöistä voi 

puolestaan johtaa ympäristöä koskeviin parannuksiin jopa ilman pakottavaa 

sääntelyä. (Porter & van der Linde 1995b) 

	  
Innovointiin kannustava tekijä on myös sääntelyn luoma varmuus. Sääntely vähentää 

organisaatioiden epävarmuutta ympäristöä koskevien investointien kannattavuudesta 

ja varmistaa, että  muun muassa panostukset  uusiin teknologioihin ovat kannattavia. 

Näin ollen sääntely myös varmistaa, ettei yksittäinen yritys hyödy välttelemällä 

investointeja. (Porter & van der Linde 1995b)  Siirtymäajan jälkeen innovoijat 

menestyvät. Nopeasti sääntelyyn reagoivat organisaatiot voivat lisäksi saavuttaa niin 

sanottua first-mover advantagea, eli ensimmäisen toimijan etua, verrattuna 

vanhoissa toimitavoissa pitäytyviin organisaatioihin (Jenkins 1998). 

	  
Porterin ja van der Linden (1995b) mukaan tiukempi sääntely voi kannustaa 

innovointiin jopa enemmän kuin höllempi. Maat, joilla on aggressiivisin 
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ympäristölainsäädäntö näyttävät kansainvälisessä vertailussa olevan 

kilpailukykyisimpiä ja taloudellisesti menestyvimpiä (Esty & Porter 2002). On 

kuitenkin huomioitava, että maat ovat voineet olla jo lähtökohtaisesti 

kilpailukykyisempiä ja niillä on näin ollen ollut myös paremmat mahdollisuudet 

reagoida kireämpään sääntelyyn. Ympäristölainsäädäntö voi johtaa jopa kokonaan 

uusien toimialojen syntymiseen (Sorsa 1994). Tiukentuva sääntely luo 

mahdollisuuksia etenkin niin sanotulla cleantech-alalla. Nopeasti sääntelyyn 

reagoivien yritysten lisäksi myös maat, joissa ympäristölainsäädäntö tulee voimaan 

ensimmäisten joukossa,  pystyvät todennäköisesti hyödyntämään ensimmäisen 

toimijan etua kansainvälisillä markkinoilla. Porterin ja van der Linden (1995b) mukaan 

kireämpi lainsäädäntö vaatii lisäksi perustavammanlaatuisia uudistuksia tuotteisiin 

sekä prosesseihin. Kokonaisvaltaisemman innovoinnin kautta on mahdollista 

saavuttaa kilpailuetua suhteessa maihin, joissa ei vastaavaa sääntelyä ole. Vaikka 

lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvat kustannukset saattavat nousta 

lainsäädännön kireyden myötä, kasvavat kuitenkin myös innovoinnista aiheutuvat 

hyödyt samalla. Näin saavutetut hyödyt voivat olla jopa suuremmat kuin 

kustannukset. 	  

	  
Porter ja van der Linde (1995a; 1995b) myöntävät kuitenkin, ettei 

ympäristölainsäädäntö väistämättä johda yllä mainittuihin hyötyihin. Sekä ympäristön 

että liiketoiminnan kannalta positiivisiin vaikutuksiin pyrkivän sääntelyn tulee täyttää 

tiettyjä edellytyksiä. Toinen ratkaiseva tekijä on, miten lainsäädäntö otetaan vastaan. 

Kiristyvästä ympäristölainsäädännöstä hyötyäkseen tulisi yritysten käyttää 

resurssinsa sääntelyn vastustamisen sijaan aktiiviseen ratkaisujen keksimiseen. 

Toimialat ja yritykset, jotka onnistuvat kääntämään ympäristölainsäädännön 

hyödykseen ottavat kiristyvän sääntelyn vastaan haasteina, joista on mahdollista 

selvitä.  

	  

3.2.3 Näkökulmiin liittyvä empiria ja kritiikki 

	  
Molempia teorioista on tutkittu runsaasti ja ne ovat saaneet osakseen niin tukea kuin 

kritiikkiäkin. Pohja perinteiselle näkökulmalle taloudellisten ja ympäristöä koskevien 

tavoitteiden välisestä ristiriidasta on pääosin teoreettinen empiirisen näytön ollessa 

heikompaa (Ziesemer 2013). Jaffe et al. (1995) ovat tutkineet 
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ympäristölainsäädännön ja kilpailukyvyn suhdetta yhdysvaltalaisissa 

tuotantolaitoksissa. Tutkimuksessa havaittiin kireän ympäristöä koskevan sääntelyn 

ja kilpailukyvyn välillä vain pieni negatiivinen korrelaatio tai ei korrelaatiota lainkaan. 

Toisaalta samaisessa tutkimuksessa myös Porterin hypoteesille löydettiin vain vähän 

tai ei lainkaan tukea. Myöhemmissä tutkimuksissa on havaittu positiivinen yhteys 

ympäristölainsäädännön ja muun muassa patentoinnin, tutkimus- ja 

kehitystoimintaan käytetyn panostuksen sekä tuottavuuden välillä (Berman & Bui 

2001; Jaffe & Palmer 1997; Lanjouw & Moody 1996; Lanoie et al. 2011). Nämä 

empiiriset tutkimustulokset asettavat perinteisen näkemyksen kyseenalaiseksi.  

	  
Myös Porterin hypoteesi on saanut osakseen kritiikkiä. Ehkä isoimpana ongelmana 

hypoteesin suhteen nähdään oletus siitä, että tarjolla on laajoja ja moninaisia 

vaihtoehtoja kustannuksia pienentäville innovaatioille, joita ilman sääntelyä ei 

osattaisi hyödyntää. Jos mahdollisuudet todella ovat niin laajoja kuin hypoteesi 

esittää, tartuttaisiin niihin ilman sääntelyäkin. Sääntely saattaa synnyttää joitakin 

helppoja ratkaisuja uusien standardien täyttämiseksi, mutta tyypillisesti kustannukset 

päästöjen vähentämiseksi nousevat jyrkästi heti ensimmäisen vaiheen jälkeen, jolloin 

sääntelyn negatiiviset vaikutukset alkavat tuntua. (Jenkins 1998) Hypoteesi myös 

esittää sääntelyn luomien mahdollisuuksien olevan ennemmin sääntö kuin poikkeus 

(Porter & van der Linde 1995b). Myös perinteisen näkökulman puolustajat 

tunnustavat sääntelyn synnyttämän innovoinnin hyötyjen olevan mahdollisia, mutta 

syntyviä hyötyjä ei pidetä väistämättöminä (Palmer et al. 1995). 

	  
Asiaa ei ehkä kannata katsoa mustavalkoisesti ja  näkökulmia asettaa täysin 

vastakkain. Jaffe et al. (1995) toteavatkin tutkimuksensa perusteella totuuden 

ympäristösääntelyn ja kilpailukyvyn suhteesta löytyvän jostakin näiden kahden 

ääripään väliltä. Sääntelystä seuraavat vaikutukset riippuvat pitkälti olosuhteista ja 

sääntelystä seuraavat mahdolliset hyödyt tai haitat  vaihtelevat muun muassa 

toimialoittain. Myös yksittäisten organisaatioiden ominaisuudet vaikuttavat sääntelyn 

vaikutuksiin. Kansainvälinen suuryritys todennäköisesti pystyy helpommin 

saavuttamaan kustannussäästöjä, ja mahdollisesti jopa kilpailuetua, pienempiin 

kotimaan markkinoilla toimiviin kilpailijoihinsa nähden. Myös päästöjen taso ennen 

sääntelyä vaikuttaa sääntelyn kautta saavutettavissa oleviin hyötyihin. Jos päästöt 

ovat jo ennen uutta sääntelyä matalalla tasolla, ovat päästöjen edelleen 
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vähentämisen kustannukset todennäköisesti korkeat ja vaikutus tuottoihin 

negatiivinen. Jos päästöt ovat vanhastaan korkealla tasolla, voi sääntely tarjota 

mahdollisuuden kustannussäästöihin helpostikin. (Jenkins 1998)  

	  

3.3 Hyvän ympäristölainsäädännön ominaisuuksia 

	  
Hyvä ja onnistunut sääntely johtaa ympäristön kannalta negatiivisten 

ulkoisvaikutusten vähentymiseen, mutta toisaalta myös tarjoaa tietämystä uusista 

teknologioista ja keinoista, joiden avulla vaatimusten täyttämisestä aiheutuvia 

kustannuksia on mahdollista pienentää (Barrett 2006). Olennaista lainsäädännöstä 

hyötymisen kannalta ei ole sääntelyn tiukkuus, vaan sen muotoilu ja sisältö (Porter & 

van der Linde 1995a).  

	  
Yksi tärkeimmistä seikoista sääntelyn onnistumisen kannalta on sen vaikutus 

liiketoimintaympäristön epävarmuuteen. Onnistunut sääntely jättää mahdollisimman 

vähän sijaa epävarmuudelle. Sääntelyn tulee olla sisällöltään selkeää, sen asettamat 

vaatimukset ovat yksiselitteisiä ja siitä käy selväksi, kehen sääntely kohdistuu. 

Toimiala, jota sääntely koskee tulisi ottaa mukaan päätöksentekoprosessiin ja sen 

tulisi hyväksyä sääntely sen sijaan, että sen voimaantuloa yritetään estää tai 

viivästyttää tai sisältöä muuttaa. Uusista määräyksistä päättävien tahojen tulisi myös 

ottaa huomioon päätöksenteossaan toimitusketjun eri vaiheiden teknologinen 

osaaminen ja muut resurssit, jotka vaikuttavat innovoinnin todennäköisyyteen. 

Tämän lisäksi toimialalla tulee olla varmuus siitä, että sääntely tulee voimaan 

jäädäkseen, ja uusien määräyksien täyttämiseksi tehdyt investoinnit kannattavat 

eivätkä mene täysin hukkaan. (Porter & van der Linde 1995b)  

	  
Polonsky et al. (2011) ovat määritelleet CO2-päästöjen vähentämiseen liittyvää 

lainsäädäntöä käsittelevässä artikkelissaan neljä tekijää, joista lainsäädännössä tai 

muussa ympäristöä koskevassa sääntelyssä tulee päättää. Tähän tutkimukseen on 

yleistettävissä näistä tekijöistä kolme. 

	  
Ensimmäinen kysymys liittyy ympäristösääntelyn tai -lainsäädännön 

maantieteelliseen laajuuteen. Sääntely voi olla luonteeltaan kansallista, alueellista tai 

maailmanlaajuista. On päätettävä, ovatko ympäristöä koskevat standardit yhtenäiset 

kaikilla alueilla vai vaihtelevatko määräykset maakohtaisesti ja kenellä on 
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lainsäädäntöä koskeva täytäntöönpanovalta. Tehokkain ympäristöä koskevan 

lainsäädännön muoto on kansainvälinen sääntely. Globaalin ongelman ratkaisu vaatii 

globaalia sääntelyä. (Polonsky et al. 2011) Porterin ja van der Linden (1995a; 1995b) 

mukaan ideaalitilanteessa sääntely on joko muiden alueiden kanssa samalla tasolla 

tai hieman tiukempaa. Jos sääntely on hieman edellä muita maita, auttaa se 

saavuttamaan ensimmäisen toimijan etua. Muita alueita huomattavasti tiukemman tai 

kireämmän sääntelyn riskeinä ovat negatiiviset vaikutukset kilpailuetuun. 

Maakohtainen sääntely ohjaa joitakin toimijoita käyttämään hyödykseen eri alueiden 

välisiä eroja sääntelyssä ja ryhtymään niin sanotuksi vapaamatkustajiksi esimerkiksi 

siirtämällä tuotantoaan maihin, joissa sääntely on höllempää (Nehrt 1998). 

Huomattavan tiukka ja muista alueista poikkeava sääntely saattaa myös ohjata 

innovointeja väärään suuntaan ja estää niiden hyödyntämisen tulevaisuudessa 

(Porter & van der Linde 1995a, 1995b).  

	  
Toinen kategoria, johon sääntelyn on annettava vastaus on sääntelyn maksaja. 

Päätettävä on, onko sääntelystä aiheutuvien kustannuksien maksajana tuottaja, koko 

toimitusketju vaiko loppuasiakas. Tähän ei ole yhtä yksiselitteistä vastausta kuin 

kysymykseen sääntelyn laajuudesta, kumpaankin vaihtoehdoista liittyy sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Malli, jossa kustannukset kohdistuvat joko 

osaan tai koko toimitusketjuun perustuu periaatteelle, jonka mukaan päästöjen 

aiheuttaja myös kantaa aiheuttamistaan päästöistä johtuvat kustannukset. 

Kustannusten nousu voi ajaa pyrkimykseen vähentää päästöjä ja tätä kautta myös 

kustannuksia koko toimitusketjussa kokonaisvaltaisesti. Jos sanktiot määräyksien 

rikkomisesta toisaalta ovat pienet, ei toimijoilla ole suurta motivaatiota innovoinnille. 

Vaihtoehtoinen malli, jossa kuluttaja maksaa sääntelystä aiheutuvat kustannukset 

ohjaa suoraan kuluttajakäyttäytymistä. Uusien innovaatioiden myötä syntyville entistä 

vihreämmille tuotteille on laaja asiakaskunta. On kuitenkin huomioitava, että 

vähittäinen hinnanmuutos vaikuttaa vain vähän kuluttajakäyttäytymiseen. Toisaalta 

radikaali hinnanmuutos ja uusien tuotteiden korkeat käyttöönoton kustannukset 

puolestaan vähentävät kuluttajien halukkuutta uusien innovaatioiden 

vastaanottamiseen. (Polonsky et al. 2011) Euroopan unionissa suositaan ”saastuttaja 

maksaa”-periaatetta kun taas Kiinassa, Intiassa ja monissa muissa kehittyvissä 

maissa kustannukset kohdistuvat kuluttajalle (Kissel, 2010; Watts, 2009). Porter ja 

van der Linde (1995a; 1995b) ovat esittäneet, että kaikkein innovatiivisimpia 
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ratkaisuja ja kokonaisvaltaisimpia hyötyjä on mahdollista saavuttaa, kun sääntely 

tapahtuu niin lähellä tuotteen loppukäyttäjää kuin mahdollista, mutta kannustaa 

tuotteiden ja prosessien kehittämiseen ympäristöystävällisemmiksi heti toimitusketjun 

alkupäässä. Tämä sallii suurimman mahdollisen joustavuuden innovoinnille niin itse 

lopputuotteessa kuin toimitusketjun ja tuotannon eri vaiheissa.  

	  
Olennaista sääntelyn onnistumisen kannalta on myös sen toimeenpanomekanismi. 

Sääntely voi olla joko lainsäädäntö- tai markkinaperusteista (Polonsky et al. 2011). 

Lainsäädäntöön perustuvalla sääntelyllä on mahdollista saavuttaa nopeampia 

vaikutuksia ympäristön kannalta, mutta toisaalta kustannukset yrityksille sekä niiden 

sidosryhmille saattavat olla markkinaperusteisen sääntelyn aiheuttamia kustannuksia 

merkittävämpiä (Hovi & Holtsmark, 2006). Lainsäädäntöön perustuva sääntely on 

usein pohjimmiltaan rankaiseva järjestelmä, joka tarjoaa vain vähän positiivisia 

kannustimia (Polonsky et al. 2011). Jos lainsäädännössä esimerkiksi määrätään 

tietty päästöraja tai käytettävissä olevat teknologiset ratkaisut, voi sääntely olla hyvin 

rajoittavaa ja estää yrityksiä kehittämästä innovatiivisia ratkaisuja päästörajoitusten 

täyttämiseen (Libecap 2009; Porter & van der Linde 1995b).  

	  
Markkinaperusteista sääntelyä edustaa muun muassa päästökauppa. Päästökauppa 

luo taloudellista hyötyä päästöoikeuksien myyjälle ja vähentää usein myös 

lainsäädännön noudattamisen aiheuttamia kustannuksia päästöoikeuksien ostajalle. 

Olennaista on päästöoikeuksien hinnoittelu. Päästöoikeuksien liian alhainen hinta ei 

kannusta yrityksiä investoimaan uusiin teknologioihin ja prosessien kehittämiseen, 

vaan ohjaa niitä hankkimaan lisää päästöoikeuksia omien päästöjensä vähentämisen 

sijaan. (Polonsky et al. 2011) Hinnoittelun onnistuessa tulokset ovat kuitenkin 

päinvastaiset. Kaupattavat päästöoikeudet tarjoavat kannustimen jatkuvaan 

innovointiin ja parannuksiin ja saattaa lopulta johtaa jopa nykyisten 

ympäristömääräyksien asettamien standardien ylittämiseen (Porter & van der Linde 

1995a).  

	  
Sääntelyn toimeenpanoon liittyy läheisesti myös aikataulu, jolla sääntely pannaan 

voimaan. Sääntelyn vaiheittainen voimaantulo ja siirtymäajat auttavat organisaatiota 

kehittämään innovatiivisia ja resursseja säästäviä teknologioita nopeiden pakon 

edessä tehtyjen investointien sijaan. Tiukat vaatimukset lyhyessä ajassa voivat 

karkottaa osan toimijoista pois alueelta, jota sääntely koskettaa. (Porter & van der 
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Linde 1995a)  Kun sääntelyprosessi on vakaa, sääntelyn muutokset ennakoitavissa 

ja siirtymäajat sekä mahdollisimman ajoissa tiedossa että tarpeeksi pitkät, yritykset 

voivat keskittyä sääntelyn aiheuttamien vaatimusten täyttämiseen mahdollisten 

vaikutusten arvailun asemasta.  
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4. RIKKIDIREKTIIVIN MERKITYS  

	  	  
Tutkimuksen empiirisien osan tavoitteena on perehtyä haastatteluin kerätyn 

materiaalin avulla rikkidirektiiviin ja sen merkitykseen merikuljetusten sekä 

suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn kannalta. Alussa esitellään lyhyesti 

rikkidirektiiviä ja sen taustaa. Seuraavaksi tavoitteena on selvittää, millaisia 

kustannuksia rikkidirektiiviin liittyy, mistä kyseiset kustannukset muodostuvat ja 

kehen ne ensisijaisesti kohdistuvat.  Tämän jälkeen analysoidaan, millaisia 

skenaarioita ja uhkakuvia direktiivin voimaantuloon liittyy ja mitä nousevat 

kustannukset ja muut mahdolliset vaikutukset merkitsevät suomalaisten 

teollisuusyritysten logististen ratkaisujen sekä kilpailukyvyn kannalta. 

	  

4.1 Rikkidirektiivin taustaa 

	  
Euroopan unionin hyväksymä rikkidirektiivi (2012/33/EU) perustuu kansainvälisen 

merenkulkujärjestön, IMO:n, MARPOL-yleissopimukseen ja sen liitteeseen IV. 

Sopimuksen IV liite on niin sanottu ilmansuojeluliite, jonka IMO hyväksyi vuonna 

1997. Ilmansuojeluliitteessä Itämeri nimettiin rikkipäästöjen osalta erityisvalvonta-

alueeksi (SECA-alue). SECA-alueeseen kuuluu Euroopan unionin aluevesistä 

Itämeren lisäksi Pohjanmeri sekä Englannin Kanaali (Kuvio 4.) (Virtanen et al. 2012). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. SECA-alue  (Kalli et al. 2009) 
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IMO antoi vuonna 2008 päätöslauselman, jolla liitettä IV muutettiin ja alusliikenteestä 

aiheutuvia typenoksidi- ja  rikkidioksidipäästöjä rajoitettiin aiempaa tiukemmin. 

Tiukempien rajoitusten tavoitteena on siirtyä käyttämään laivaliikenteessä kevyitä 

polttoöljyjä aiempien raskaiden sijaan ja näin vähentää liikenteestä aiheutuvia 

hiukkaspäästöjä. Meriliikenteessä käytettävien rikkipitoisten polttoaineiden käytöstä 

aiheutuvat päästöt vaikuttavat niin ihmisten terveyteen kuin ympäristöönkin 

negatiivisesti. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/33/EU) 

 

Nykymuotoinen tarkistettu ilmansuojeluliite tuli voimaan heinäkuussa 2010. SECA-

alueilla polttoaineen enimmäisrikkipitoisuuden raja laski vuonna 2010 1,5 prosentista 

1,0 prosenttiin ja vuoden 2015 alusta enimmäispitoisuus laskee edelleen 0,1 

prosenttiin. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/33/EU) Globaalilla 

tasolla enimmäispitoisuudet ovat korkeammat. Tällä hetkellä voimassa on 3,5 

prosentin raja, joka laskee vuonna 2020 tai 2025, vuonna 2018 tehtävästä 

polttoaineen saatavuustarkastuksesta riippuen, 0,5 prosenttiin. Euroopan unionissa 

raja laskee puoleen prosenttiin vuonna 2020 tarkastuksesta riippumatta. Euroopan 

parlamentti ja neuvosto antoivat vuoden 2012 lopulla muutosdirektiivin 2012/33/EU, 

jossa uudistettu ilmansuojeluliite otettiin osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. 

Jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi 18.8.2014 

mennessä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/33/EU, Virtanen et al. 

2013) 

	  

4.2 Mahdolliset ratkaisut  

	  
Suomen Varustamoiden toimitusjohtajan Olof Widénin mukaan varustamoilla on 

vuonna 2015 rikkidirektiivin voimaan tullessa kolme vaihtoehtoa. Realistisin 

vaihtoehto lyhyellä aikavälillä on dieselin käyttöönotto. Arviolta yli 90 prosenttia 

aluksista siirtyy käyttämään dieseliä. 

	  
Toinen vaihtoehto ovat rikkipesurit, jotka mahdollistavat raskaan polttoöljyn käytön. 

Rikkipesureiden määrä tulee oleman kuitenkin äärimmäisen pieni, Widénin arvion 

mukaan pesureita tullaan käyttämään kuudesta seitsemään prosentissa aluksista. 

Testikäytössä olleiden rikkipesureiden kanssa on havaittu suuria teknisiä ongelmia ja 
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teollisuuden edustaja näkeekin rikkipesureilla merkitystä lähinnä 

tuotekehitysmielessä.  

 

Kolmantena vaihtoehtona Widén mainitsee LNG:n, eli nesteytetyn maakaasun 

käytön. Tämä ratkaisu soveltuu hänen mukaansa kuitenkin lähinnä rakennettaviin 

uusiin aluksiin, jotka ovat säännöllisessä linjaliikenteessä (kuten Viking Grace). 

Teollisuuden edustaja pitää LNG:tä hyvin rajoitetun liikenteen ratkaisuna. Hän 

muistuttaa, että Suomessa käy paljon aluksia, jotka operoivat pääasiassa muualla ja 

vierailevat Suomessa hyvin satunnaisesti. LNG:hen vaadittava infrastruktuuri on yhä 

heikko ja kallis ja toimittajia on myös melko vähän. LNG:n käyttöön liittyy myös 

strategisia riskejä.  

	  

4.3 Arvioidut kustannusvaikutukset  

	  
Ensimmäinen kustannusarvio rikkidirektiivin vaikutuksista Suomessa laskettiin 

Suomen Varustamoissa vuonna 2008. Kustannusarvioksi saatiin tuolloin 838 

miljoonaa euroa vuotuisia lisäkustannuksia. Liikenne- ja viestintäministeriölle ja 

Elinkeinoelämän keskusliitolle nämä luvut tulivat täytenä yllätyksenä, vaikka ne olivat 

olleet valtuuskunnassa Suomen edustajina asiasta päätettäessä. 

	  
Molemmat haastateltavista pitävät merkittävimpänä ja varmana kustannusten 

aiheuttajana vähärikkisen polttoaineen hintaa verrattuna nykyisin käytettävään 

matalarikkiseen raskaaseen polttoöljyyn. Lähtökohtana laskelmille on  Suomen 

meriliikenteen viennin ja tuonnin polttoaineen kulutus. Suomen Varustamoiden 

laskelmissaan käyttämä arvio on noin 2,2 miljoonaa tonnia polttoainetta per vuosi. 

	  
”Se hintaero mitä laskimme siinä siihen aikaan oli, että marine diesel tai marine gas 

oil oli 70 prosenttia kalliimpaa. Nyt hintaero on pikkuisen kaventunut. Sehän on siitä 

kiinni, tämä absoluuttinen luku, mikä on bunkkerin noteeraus sinä päivänä 

Rotterdamin bunkkeripörssissä. Suhteellinen hintaero on kuitenkin aina sama. Mutta 

sanotaan että tämän päivän, juuri tällä hetkellä, niin veikkaisin että se on tommoinen 

600 miljoonaa euroa.” 
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Teollisuuden edustaja ei ole täysin vakuuttunut, kuinka tarkasti kustannuksia 

pystytään arvioimaan.  Kustannusarvio, jossa kustannusnousu rajoittuu pelkkään 

polttoaineen hintaan on hänen mukaansa niin sanottu best case -skenaario.  

	  
”Maailmalla harvoin on sellainen tilanne, että jonkun tuotteen kysynnän 

kymmenkertaistuessa sitä ei yritettäisi hyödyntää. On selvää, että kustannusten 

todellinen nousu tulee olemaan arvioitua paljon isompi ainakin joksikin aikaa.” 
	  
Dieselin käyttö vaatii suurelta osalta aluksista myös teknisiä päivityksiä. Jotta dieselin 

viskositeetti säilyy vaaditaan osassa tonnistoa esimerkiksi jäähdyttäjän asentamista 

putkistoon tai polttoaine- ja pakokaasuventtiilien säätöjä. Suomen Varustamot ovat 

arvioineet myös nämä kustannukset. 

	  
”Arvio per alus on 200-500 tuhatta euroa. Se on ainakin yksi nolla pois 

pakokaasupesurista, kun vertaa siihen tämä on pieni paukku.” 

	  
Vaikka alusten teknisiin valmiuksiin liittyvät kustannukset ovatkin huomattavasti 

pienempiä verrattuna rikkipesurin kustannuksiin, ihmettelee teollisuuden edustaja 

sitä, että aihe on ohitettu lähes kokonaan julkisuudessa. 

	  
Rikkipesuri-investoinnin arvioidaan Widénin mukaan maksavan asennuksineen 

kolmesta viiteen miljoonaan euroa. Vanhemman tonniston osalta varustamoilla ei ole 

minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä investointeja rikkipesureihin investoinnin arvon 

ollessa aluksen arvoa korkeampi. Teollisuuden edustaja huomauttaa myös itse 

pesureista aiheutuvan kustannuksia.  

	  
”Täytyy muistaa, että skrubbereiden käytöstä aiheutuu myös se, tästä ei ole hirveästi 

puhuttu, että jotkut mallit painaa kaks kolmesataa tonnia, niin se on pois siitä 

lastinottokyvystä joka ikinen matka… Niin kannattaa miettiä, kuinka paljon se tekee 

varustamolle.”  

	  
Pienempi lastinottokyky aiheuttaa varustamoille suoria tulonmenetyksiä. Lisäksi 

rikkipesurit lisäävät polttoaineen kulutusta. Polttoaineen kulutus nousee luultavasti 

muutamia prosentteja, mikä laivayhteydessä on kuitenkin suhteellisen paljon. 
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Molemmat haastateltavista korostavat varustamoiden heikkoa tilannetta. 

Varustamoiden edustaja toteaa tavaran liikkuvan maailmalla tällä hetkellä erittäin 

huonosti ja jokaisen varustamon olevan miinuksella. Teollisuuden edustaja toteaa  

varustamoiden tehneen huonoa tulosta niin pitkään, etteivät ne pysty adaptoimaan 

kustannuksista senttiäkään. Käytännössä varustamoiden on pakko siirtää 

kustannukset edelleen suoraan vienti- ja tuontituotteiden kustannuksiin. Siihen, 

kuinka paljon rahtikustannukset nousevat, vaikuttaa muun muassa se, minkälaisesta 

tuotteesta on kyse. Widén toteaa yleistyksiä olevan vaikea tehdä. Eri toimialoilla on 

eri maksukyky ja logististen kustannusten osuus lopputuotteen hinnasta vaihtelee. 

Teollisuuden edustaja kuvaa tilannetta seuraavasti: 

	  
”Jos sä tuot Samsungin kännyköitä ja konttirahti nousee, niin tuskinpa sillä  sen 

kännykkäkauppiaan kannattavuudessa on paljonkaan merkitystä, jos se on vaikka 

sen viis senttiä kilo. –Täähän kohdistuu raskaaseen teollisuuteen, tai sanotaan että 

raaka-ainevoittoiseen, jossa se jalostusaste ei ole niin valtavan korkea  ja missä 

kuljetuskustannus on suuri. Ja sitten kun katsoo Suomen viennin ja tuonnin tilastoja, 

on suhteellinen osuus nimenomaan kasvanut tällä aika vähän jalostetun teollisuuden 

alalla. –Tavallaan se osuu just siihen väärään segmenttiin, joka ei kestäisi sitä 

olenkaan.” 

	  
Toinen vaikuttava tekijä on rahtausmuoto. Teollisuuden edustaja uskoo suurimpien 

vaikutusten kohdistuvan aikarahtiin, jossa asiakas maksaa polttoaineen. 

	  
Varustamoiden tilanteen ollessa äärimmäisen heikko, eivät ne pysty vaadittuihin 

investointeihin yksin. Widénin mukaan myös teollisuusyritysten panosta ja 

sitoutumista vaaditaan. Varustamot tarvitsevat pitkäaikaisia sopimuksia ja näin 

pääomaa investointeja varten. Myös teollisuusyritys, joka lähtee tähän mukaan 

edesauttaa kilpailukykynsä säilymistä. Toimijat, jotka eivät varaudu direktiivin 

voimaantuloon millään tavoin saattavat vuonna 2015 olla tilanteessa, jossa aluksia ei 

yksinkertaisesti riitä kaikille. Aluksista, jotka täyttävät määräykset on huutava pula. 

	  
”Tällä hetkellä aluksia vuokrataan puoli-ilmaiseksi, esimerkiksi 10 000 euron 

vuorokausivuokralla. Tämä johtaa siihen, että varustamo tulee tekemään tappiota. 

Jos yhtäkkiä joku samalla lähtöviivalla tekee sopimuksen, joka on 50 000 euroa per 

vuorokausi, mikä nyt vaikuttaa korkealta, pääsee varustamo jo plussalle ja 
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suunnittelemaan investointeja etukäteen. Asiakkaan kanssa sovitaan, että varustamo 

tekee sellaisia teknillisiä installaatioita, että teollisuusyrityksen 

polttoainekustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla seuraavat kymmenen vuotta.” 

 

Molemmat haastateltavista kuitenkin korostavat talouden epävarmaa tilannetta. 

Teollisuuden edustaja sanoo syklin kääntyneen yhä lyhyempiin sopimuksiin, koska 

huomisesta ei ole tietoa.  

	  
Teollisuuden edustaja tiivistää nousevien rahtikustannusten vaikuttavan loppujen 

lopuksi kaikkeen. Kuluttajahinnat tulevat nousemaan jollain tasolla ja nousevat 

rahtikustannukset nostavat myös esimerkiksi kivihiilen ja energian hintaa. Erityisesti 

hän uskoo tämän tulevan näkymään raskaassa teollisuudessa, kuten 

terästeollisuudessa.  Rahtikustannusten nousu osuu kahteen suuntaan, raaka-

aineiden tuontiin sekä vientiin. Energian nouseva hinta puolestaan nostaa 

tuotantokustannuksia. Suomalaisten teollisuusyritysten on kuitenkin vaikea siirtää 

kustannuksia edelleen, sillä kansainvälinen kilpailu on niin tiukkaa. 

	  
”Kaikki kulut tulee käytännössä siirtymään eteenpäin, mutta eivät ne siirry ulkomaille. 

Ei niitä lopputuotteeseen voida siirtää. Globaali markkinatalous toimii kuitenkin niin ja 

kilpailu on aina olemassa. Et sä saa mitään good williä siitä, että sä oot Suomessa. 

Se tulee varmaan näkymään sitten heikentyneenä kilpailukykynä… Vaikea nähdä, 

millä muulla tavalla se voisi vaikuttaa.”  

	  

4.4  Vuoden 2015 skenaariot ja logistiset vaikutukset  

	  
Molemmat haastateltavista pitävät vuonna 2015 suurimpana uhkakuvana tonniston 

jakautumista. Widénin mukaan suomalaiset ja muut pohjoiseurooppalaiset 

varustamot tuntevat rikkidirektiivin asettamat vaatimukset varsin hyvin. Itämerellä 

liikkuvista tuontipuolen satunnaisista kävijöistä kuitenkin vain pieni osa tietää, mitä 

tuleman pitää. Ainakaan lyhyellä aikavälillä kaikki toimijat eivät tule tekemään 

tarvittavia muutoksia ja Itämereltä sekä muualta Pohjois-Euroopasta katoaa osa 

tonnistosta. Widénin mukaan aluksia ollaan jo nyt siirtämässä SECA-alueen 

ulkopuolelle, esimerkiksi Välimerelle. Varustamotoiminta on hyvin likvidi toimiala, 

alukset suunnataan sinne, missä on eniten kysyntää ja hyvä rahtitaso. Kun tonniston 
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normaali liikkuvuus häiriintyy, vaikuttaa se väistämättä hintatasoon. Varustamot, jotka 

ovat varautuneet hyvin ja täyttävät kaikki vaatimukset vuonna 2015 voivat 

käytännössä sanella hintatason. Teollisuuden edustajan mukaan tämä johtaa 

aikarahdin hinnannousuun ja  tilanteeseen, jossa hinnannousulla ei ole enää 

korrelaatiota polttoaineen hinnannousun kanssa.  

	  
Tonniston jakautumiseen vaikuttaa teollisuuden edustajan mukaan myös dieselin 

käytöstä aiheutuvat mahdolliset tekniset ongelmat. Isommat alukset eivät pysty 

käyttämään dieseliä ilman modifiointia tarvittavia jaksoja. Polttoaineesta toiseen 

vaihdettaessa myös polttoainejärjestelmän tekniset häiriöt ovat mahdollisia. Jos 

Itämerellä joutuu lyhyen ajan sisällä muutamia laivoja hinattavaksi saa asia shipping-

piireissä runsaasti negatiivista julkisuutta ja vähentää varustamoiden halukkuutta 

ottaa riskiä. Varustamoissa saatetaan tehdä periaatepäätös tai saada jopa 

vakuutusyhtiöltä ohjeistusta, siitä kuinka pitkälle ajetaan.  

	  
”Kun katsoo SECA-alueen karttaa, voidaan ehkä millä vaan koneella ajaa 

Rotterdamiin, mutta voitko enää ajaa Hampuriin? No ehkä, mutta voitko ajaa Kemiin? 

Varmasti et, jos ei ole jotain tehty. Voi olla, että tonnisto jakautuu niin, että ne tekee 

periaatepäätöksen, että uskalletaan ajaa vielä vaikka Hampuriin, mutta sitten ei 

oikein enää.” 

	  
Teollisuuden edustajan mukaan tällainen kehitys ei ole pitkällä tähtäimellä 

kenenkään etujen mukaista, ei edes sen varustamon, jolla on valmiudet hoitaa 

kuljetuksia. Itämeri on talousalue, jossa tavaraa liikkuu runsaasti eri Itämeren alueen 

maiden välillä. Kaikki tavara, erityisesti raaka-aineet bulk-puolella, ei mene vientiin 

Suomesta Itämeren ulkopuolelle. Jos nämä tavaravirrat häiriintyvät, koska tonnistoa 

ei ole saatavilla, se  ei ole loppujen lopuksi kenenkään etujen mukaista. Pahimmassa 

tapauksessa vaikutukset saattavat ulottua jopa huoltovarmuuteen. Todennäköisesti 

alusten määrä tulee kuitenkin tasaantumaan jossain vaiheessa. Yleensä shipping-

markkinat toimivat siten, että kun jossain alueella tuotot kasvavat, kaikki toimija 

pyrkivät siirtymään sinne, jolloin tarjonta saattaa normalisoitua. 

	  
Merikuljetukset kattavat yli 80 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista. Kumpikaan 

haastateltavista ei näe merikuljetuksille realistista vaihtoehtoa Suomen 

ulkomaankaupassa. Teollisuuden edustajan mukaan polttoaineen kysynnän nousu ja 
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hinnankorotus heijastuvat todennäköisesti myös muihin kuljetusmuotoihin. 

Teollisuuden edustajan mukaan merikuljetusten siirto kumipyörille olisi muutenkin 

täysin väärä suuntaus. Hän uskoo Suomessa pikemminkin kuljetusten 

kokonaismäärän vähenemiseen kuin niiden siirtymiseen merikuljetuksista muihin 

kuljetusmuotoihin.  

	  
Teollisuuden edustajan mukaan varustamot yrittävät hillitä polttoainekuluja muun 

muassa hidastamalla alusten vauhtia ja suurentamalla yksiköitä, mikä käytännössä 

tarkoittaa lähtöjen vähenemistä ja suurempia lasteja. Yhteislastaukset ja uudelleen 

sijoitetut keskusvarastot tai jakelukeskukset tukisivat sitä, ettei frekvenssi heikkenisi 

niin paljon. Näihin tuskin löytyy kuitenkaan kaupallista intressiä. Suomen kaukaisen 

sijainnin kannalta olennaista olisivat säännölliset ja tiheät lähdöt sekä nopea toimitus. 

Varustamoiden toimet eivät tue kaupallista puolta ja yrityksille aiheutuu lisäkuluja 

siitä, että kuljetusyritykset korjaavat ongelmaa väärään suuntaan.  

	  
Jos kustannusvaikutukset jäävät arvioituun 600 miljoonaan euroon, muistuttaa 

teollisuuden edustaja, ettei tämä bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ole valtavan 

iso määrä. Ongelmana on, että vaikutukset kohdistuvat Suomen teollisuuden 

kannalta arkaan paikkaan, etenkin, kun talouden tilanne on muutenkin heikko. 

Ulkomaisten toimijoiden kiinnostus investoida Suomeen saattaa vähentyä jopa 

entisestään. 

	  
Teollisuuden edustajan arvion mukaan teollisuusyrityksissä ei ymmärretä tarpeeksi 

syvällisesti, kuinka laajasti direktiivin voimaantulo vaikuttaa niihin. Vaikutukset 

käsitetään liian suppeasti ja niiden ajatellaan kohdistuvan lähinnä rahtikustannuksiin. 

Rikkidirektiivi koetaan teollisuusyrityksissä lähinnä varustamoiden ongelmaksi. 

	  

4.5 Rikkidirektiivin tarjoamat mahdollisuudet innovoinnille 

	  
Rikkidirektiivin voidaan nähdä tarjoavan myös joitakin mahdollisuuksia innovoinnille 

ja uudelle liiketoiminnalle.  

	  
Yhden mahdollisuuden tarjoaa nesteytetyn maakaasun käytön lisääntyminen. LNG 

on jo aiemmin havaittu toimivaksi ratkaisuksi, mutta maainfrastruktuuri on vielä 

saatava kuntoon. Suomeen ei synny LNG-terminaalia muutaman LNG:llä kulkevan 
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aluksen takia, joten myös maateollisuus tulisi saada mukaan LNG-projektiin. Jos 

myös maateollisuus lähtee mukaan, edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ovat 

olemassa. 

 

Toisena mahdollisuutena Widén näkee biopolttoaineiden kehityksen. Erityisen 

lupaavana hän näkee pyrolyysiöljyn, jota valmistetaan metsäteollisuuden hakkeesta. 

Jos Suomi pääsisi ensimmäisenä toimijana pyrolyysiöljyn massatuotantoon ja se 

pystyttäisiin kaupallistamaan todellisena vaihtoehtona niin maantie- kuin 

merikuljetuksiin olisi merkitys Suomelle valtaisa. Suomesta tulisi käytännössä öljyä 

tuottava maa. Hanke ei kuitenkaan etene muun muassa kustannuksista johtuen ja 

vaatii toteutuakseen vielä paljon. 

	  
”Meillä on jo katse vähän niin kuin nostettu, että tämmöinen on mahdollista. Kyllä se 

olisi hienoa, jos siinä syntyisi tällainen kehitystyö tämän ympärillä. Jos me saisimme 

nyt hyötykäyttöön näiden innovaatioiden kautta, niin kyllä tämä olisi sellainen 

tulevaisuuden kasvuala Suomessa. –Greentech olisi enemmän kuin juhlapuhe.” 

	  
Teollisuuden edustaja näkee yhtenä mahdollisuutena Suomen korkealuokkaisen 

alussuunnittelun. Alussuunnittelupuolen osaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi 

polttoainetaloudellisempien alusten suunnittelussa. 

	  
Läpimurtojen ja ensimmäisen toimijan edun saavuttaminen on kuitenkin kiven alla. 

Teollisuuden edustaja muistuttaa, että esimerkiksi rikkipesureiden suunnittelussa, ei 

suomalaisilla toimijoilla, kuten Wärtsilällä, ole yksinoikeutta niiden kehittämiseen, 

vaan kuka tahansa alalla toimiva voi ryhtyä tähän. 

	  
Molemmat toimijoista näkevät suurempana mahdollisuutena vuonna 2020 (tai 2025) 

voimaan tulevan globaalin sääntelyn. Jos suomalaisilla yrityksillä on tällöin tarjota 

ratkaisuja ja valmiita tuotteita, on olemassa mahdollisuudet merkittävälle 

liiketoiminnalle. Widén ei usko, että vielä vuonna 2015 suomalaisilla toimijoilla olisi 

valmiita ratkaisuja. Kun globaali sääntely astuu voimaan myös Kaukoidän	  

rahtikustannukset kallistuvat. Tämä saattaa johtaa   tuotannon vetämiseen 

takaisinpäin ja logistiikan järkevöittämiseen. Teollisuuden edustajan mukaan rahdit 

ovat nykyisellä tasolla yleisesti ottaen liian halpoja ja yrityksissä kuljetetaan paljon 

turhiakin asioita. 
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4.6 Direktiivin kritiikki 

	  
Molemmat haastateltavista löytävät rikkidirektiivistä ja sen pohjana olevasta IMO:n 

ilmansuojeluliitteestä runsaasti kritisoitavaa. Teollisuuden edustaja korostaa, ettei 

sääntelyssä ja sen tavoitteissa sinänsä ole vikaa, toteutus vain on väärä. Paremmat 

lopputulokset ilman teknisiä ongelmia olisivat hänen mukaansa mahdollisia. Hän 

myös toteaa, ettei ole ennen törmännyt aiheeseen, josta olisi yhtä hankala saada 

puolueetonta asiatietoa kuin kyseisestä aiheesta. 

	  
Molemmat haastateltavista kritisoivat päätöksentekoprosessia, joka IMO:n 

ilmasuojeluliitteen uudistukseen ja EU:n lopullisen rikkidirektiivin hyväksymiseen on 

liittynyt. Teollisuuden edustaja  muistuttaa, että EU:n direktiiviä merkittävämpi on 

IMO:n päätöslauselma, EU:n roolina on lähinnä toimeenpanna sääntely. Molempien 

haastateltavien mukaan päätöksentekoon liittyy sekä huonoa valmistelua että 

epämääräisyyttä. Varustamoiden edustaja kuvaa IMO:n päätöstä hatusta vedetyksi 

kompromissiratkaisuksi. Teollisuuden edustaja näkee päätöksen olleen enemmän 

tunne- kuin faktapohjalta tehty. IMO:n päästöstä vuonna 2008 ei edeltänyt 

minkäänlaisia kustannusarvioita ja  kaikki vaikutusarviot tehtiin jälkikäteen.  

	  
Myös ajankohta direktiivin voimaantulolle on molempien haastateltavien mukaan 

äärimmäisen huono. Varustamopuolen edustaja toteaa: 

	  
”Kaikki ovat sellaisessa tilanteessa, että puhutaan vain yt-neuvotteluista ja 

irtisanomisista, niin rahaa ei ole investointeihin. Sitä olisi pitänyt käyttää silloin 2000-

luvun alussa. Ajankohta on todella huono.”  

	  
Teollisuusyrityksen edustaja pitää suurimpana ongelmana alueellista rajausta. 

Esimerkiksi Englannin jakaminen kahtia SECA-alueella (Kuvio 4.) on hänen 

mukaansa täysin absurdi päätös. Teollisuuden edustaja näkisi järkevämpänä 

ratkaisuna  globaalin, yhtenäisen sääntelyn. Parempana vaihtoehtona hän olisi 

pitänyt  rajan asteittaista laskemista puoleen prosenttiin globaalisi, myös SECA-alue 

mukaan lukien, tai yhden prosentin säännön laajentamista. Globaalia rikkipitoisuutta 

hillitysti riittävällä aikavälillä pudottamalla olisi saavutettu jopa parempia ekologisia 

tuloksia pienemmillä riskeillä. Kummallakaan haastateltavista ei ole myöskään 
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selkeää käsitystä, miksi Euroopan unionin direktiivistä on jätetty IMO:n 

tarkistuslauseke pois. 

 

Widénin mukaan yksi vuoden 2014 suurimmista kysymyksistä on sääntelyn valvonta, 

josta EU:n direktiivi ei yksiselitteisesti määrää. Nyt voimassa olevaa yhden prosentin 

rajaa vastaan on rikottu muun muassa Ruotsissa. On ollut tapauksia, joissa 

polttoaine on toimittajan kirjallisen ilmoituksen mukaan ollut oikeanlaista, mutta 

testatut näytteet eivät ole kuitenkaan täyttäneet vaatimuksia. Koska varustamo on 

toiminut hyvässä uskossa ja luottanut polttoainetoimittajaan, on koettu liian 

hankalaksi käynnistää oikeusprosessi varustamoa vastaan ja yhtäkään syytettä ei ole 

nostettu. Widénin mukaan kehitys on väärä. 

	  
”Se on myöhästä  ruveta miettimään tätä asiaa 2015 ja siinä pitää olla vielä 

yhtenäinen linja. On pakko suojata ne jäsenvarustamot, jotka tekevät suuria 

investointeja, meidän on ihan pakko taata se, ettei  ne investoinnit mene ihan 

hukkaan. Se alus, joka tekee suuren investoinnin voi joutua tilanteeseen, missä alus 

tulee täysin kilpailukyvyttömäksi siitä syystä, että on tehnyt ympäristöinvestoinnin.” 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

	  
Rikkidirektiivi vaikuttaa yhteiskunnallisiin tekijöihin ja muuttaa Suomen sekä muiden 

EU-maiden lainsäädäntöä. Direktiivin suorat vaikutukset kohdistuvat 

varustamotoimintaan, mutta välilliset vaikutukset heijastuvat varustamoiden 

asiakkaisiin. Ympäristösääntelyn välilliset vaikutukset näyttävät rikkidirektiivin 

tapauksessa nousevan jopa suoria vaikutuksia suuremmiksi. Kun varustamot voivat 

huonosti, voivat myös niiden asiakkaat huonosti. 

	  
Muutoksen eri kehityskaariin suhteutettuna varustamoille tapahtuva muutos on 

radikaali.  Rikkidirektiivin voimaantulo uhkaa niin varustamoiden ydinomaisuutta kuin 

ydintoimintojakin. Tämä edellyttää varustamoilta ketteryyttä ja nopeaa reagointia. Jos 

aluksille ei tehdä tarvittuja muutoksia, ovat ne SECA-alueella arvottomia. Samalla 

myös varustamoiden ydintoiminnot vaarantuvat. Ilman muutoksia alukset eivät pysty 

operoimaan SECA-alueella lainkaan. Vallitsevasta taloustilanteesta johtuen on 

kuitenkin erittäin epävarmaa, onko varustamoilla mahdollisuuksia tehdä tarvittavia 

investointeja, joilla turvata aluskannan käytettävyys sekä ydinliiketoiminnot. Vaikka 

aluksiin tehtäisiinkin tarvittavat muutokset, ei ole kuitenkaan varmaa, kuinka pitkiä 

matkoja niillä pystytään ajamaan. Vaikka taloudellisia resursseja tarvittaviin 

investointeihin löytyisikin, ei voida olla varmoja, mikä investointien kokonaishyöty 

tulee olemaan.  

	  
Teollisuusyrityksille rikkidirektiivin voimaantulo tarkoittaa asteittaista muutosta, 

muutos ei uhkaa niiden ydintoimintoja eikä -omaisuutta. Vaikka muutos ei 

kohdistukaan ydintoimintoihin tai -omaisuuteen, ei se tarkoita, että muutos olisi 

helposti hallittavissa. Teollisuusyrityksissä ei ole käsitetty tarpeeksi syvällisesti, 

kuinka käsillä oleva muutos tulee vaikuttamaan niihin. Rikkidirektiivi nähdään 

varustamoiden ongelmana ja sen oletetaan vaikuttavan lähinnä rahtihintoihin. 

Rikkidirektiivi tuleekin vaikuttamaan rahtihintoihin, sillä käytännössä varustamoiden 

ainoa mahdollisuus on siirtää nousevat kustannukset eteenpäin. Direktiivin 

vaikutukset tulevat kuitenkin näkymään myös rahtihintojen nousua laajemmin. 

Molemmat haastateltavista näkevät suurimpana uhkana tonniston jakautumisen. 

Vuonna 2015 saatetaan olla tilanteessa, jossa alusten määrä Itämerellä on 

vähentynyt huomattavasti ja hintojen nousulla ei ole enää korrelaatiota polttoaineen 

hinnannousun kanssa. Riskinä on, että  sopivan aluskapasiteetin niukkuudesta 
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johtuen kuljetuskustannukset muodostuvat niin korkeaksi, että vaikutukset ulottuvat 

jopa viennin määrään tai pakottavat teollisuusyritykset miettimään muita 

kuljetusvaihtoehtoja tai toimintatapoja. Koska Suomessa muut kuljetusvaihtoehdot 

ovat hyvin vähäisiä, on mahdollista, että vaikutukset painottuvat nimenomaan 

toimintatapojen muutoksiin, esimerkiksi toimintojen siirtämiseen pois Suomesta 

SECA-alueen ulkopuolelle. 

	  
Koska teollisuusyrityksissä ei ole ymmärretty rikkidirektiivin vaikutusten laajuutta,  on 

harva yritys varautunut tilanteeseen riittävän hyvin. Tärkeintä olisi varmistaa 

tonniston saatavuus vuonna 2015 ja pyrkiä ennakoimaan tätä jo nyt tehtävillä 

sopimuksilla.   

	  
Useissa tapauksissa ympäristölainsäädäntö toimii innovoinnin ja näin myös 

kilpailuedun lähteenä. Suurin este positiivisten vaikutusten syntymiselle on sääntelyn 

muotoilu. Rikkidirektiivi ei näytä täyttävän Porterin hypoteesin mukaisia innovointia 

edistävän sääntelyn vaatimuksia. Ehkä suurimpana ongelmana voidaan pitää 

sääntelyn alueellista rajausta. Sääntely osuu alkuvaiheessa hyvin paikallisesti SECA-

alueelle, jossa se tulee aiemmin sekä kireämpänä voimaan.  

	  
Toinen merkittävimmistä kysymyksistä on sääntelyn valvonta ja määräysten 

rikkomisesta aiheutuvat seuraukset, joista ei yksiselitteisesi ja konkreettisesti 

määrätä direktiivissä. Sääntelyn tulisi vähentää epävarmuutta ja varmistaa, että 

ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin kohdistuvat investoinnit eivät mene hukkaan. 

Jos vuoden 2014 aikana ei saada päätettyä konkreettisista valvontatoimenpiteistä ja 

seurauksista, joita rikkidirektiivin rikkomisesta seuraa, toimii rikkidirektiivi jopa 

epävarmuuden lisääjänä. Pahimmassa tapauksessa huonosti muotoillusta 

sääntelystä joutuvat kärsimään ne varustamot sekä niiden asiakkaat, jotka toimivat 

rikkidirektiivin velvoittamalla tavalla. Suomessa EU-määräyksiin on tyypillisesi 

suhtauduttu vakavasti ja niitä on pyritty noudattamaan erittäin tarkasti. Kun ottaa 

tämän huomioon, saattavat suomalaiset toimijat, jotka toimivat rikkidirektiivin 

vaatimusten mukaisesti, joutua kärsimään suhteessa niihin SECA-alueen toimijoihin, 

joita direktiivin vaatimukset myös velvoittavat, mutta jotka eivät niitä noudata, koska 

tietävät valvonnan olevan puutteellista ja sanktioiden näin ollen epätodennäköisiä. 
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Molemmat haastateltavat näkevät suurempana mahdollisuutena vuonna 2020 

voimaan tulevan globaalin sääntelyn. Suomalaiset toimijat joutuvat yhdessä muiden 

SECA-alueen toimijoiden kanssa harjoittelemaan tilannetta viisi vuotta kauemmin 

kuin muu maailma. Jos suomalaisilla toimijoilla on globaalin sääntelyn astuessa 

voimaan tarjota valmiita ratkaisuja, tarjoaa tämä merkittävät 

liiketoimintamahdollisuudet näille toimijoille. Parhaassa tapauksessa rikkidirektiivi 

kannustaa jopa uusien toimialojen, kuten biopolttoaineiden  tuotannon syntymiseen 

Suomessa, mikä hyödyttäisi laajemmin koko Suomen taloutta. Talouden 

tämänhetkinen heikko tilanne estää kuitenkin hankkeiden etenemistä. Innovointiin on 

vaikeaa saada rahoitusta eikä kehittämiseen liittyviä riskejä uskalleta ottaa.  Pelkkä 

valmiiden ratkaisujen kehittäminenkään ei yksin riitä, vaan näitä tekevien 

suomalaisten yritysten tulee onnistua myös ratkaisujen kaupallistamisessa. Yksi 

mahdollisuus Suomen kannalta liittyy vuonna 2020 globaalisti nouseviin 

kuljetuskustannuksiin, joiden seurauksen tuotantoa saatetaan alkaa vetää muun 

muassa Kaukoidästä takaisin Suomeen. 

	  
Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, mitä rikkidirektiivi merkitsee 

suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn kannalta. Rikkidirektiivi osuu 

suomalaisiin teollisuusyrityksiin erityisen pahasti Suomen sijainnin sekä viennin 

rakenteen takia. Suomi on maa, jolla on kaikkein pisin kuljetusmatka SECA-alueella. 

Sijainnistaan johtuen on Suomi myös äärimmäisen riippuvainen merikuljetuksista, 

eikä niille ole nähtävissä realistista vaihtoehtoa. Toiseksi, rikkidirektiivin vaikutukset 

kohdistuvat erityisesti raskaaseen ja raaka-ainevoittoiseen teollisuuteen, joissa 

kuljetuskustannusten osuus on korkea. On huomioitava, että rikkidirektiivi nostaa 

myös tuonnin kustannuksia. Erityisesti tämä vaikuttaa raskaaseen teollisuuteen. 

Suomalaisten teollisuusyritysten on kuitenkin lähes mahdotonta siirtää kustannuksia 

edelleen ulkomaille hintakilpailun ollessa niin kovaa. Näin ollen suomalaiset 

teollisuusyritykset tekevät heikompaa tulosta ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Myös 

ajoitus rikkidirektiivin voimaantulolle on äärimmäisen huono. Taloudellinen tilanne on 

heikko, eikä Suomi houkuttele tällä hetkellä teollisuusinvestointeja muutenkaan. 

Rikkidirektiivin seurauksena laskee Suomen kiinnostavuus investoijien silmissä 

entisestään, ellei houkuttelevuutta pystytä muilla keinoin nostamaan. 
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Teorian sekä empirian valossa rikkidirektiivi näyttäisi vaikuttavan ainakin 

alkuvaiheessa negatiivisesti suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukykyyn. Uusien 

teknologioiden mahdollinen kehittäminen ja kaupallistaminen vuoteen 2020 

mennessä ei poista sitä tosiasiaa, että ensimmäisinä vuosina suomalaiset yritykset 

joutuvat maksamaan korkeampia kuljetuskustannuksia kuin esimerkiksi Välimeren 

alueen yritykset. Voidaan myös todeta, että vaikka suomalaiset toimijat, kuten 

Wärtsilä, pystyisivät tuomaan markkinoille toimivia ratkaisuja, tällä voi olla merkitystä 

koko talouden, mutta ei yksittäisen teollisuusyrityksen kilpailukyvyn kannalta. 

Teollisuusyritykset joutuvat joka tapauksessa maksamaan ratkaisun kustannukset 

kohonneina kuljetuskustannuksina, riippumatta siitä, minkä maalainen yritys 

ratkaisun on kehittänyt.  

	  
Vaikka haastateltavia oli vain kaksi, voidaan todeta, että edustivat nämä eri tahoja ja 

puhuivat rikkidirektiivin merkitytyksestä yleisellä tasolla, eivät ainoastaan oman 

yrityksensä näkökulmasta. Haastattelujen kattavuutta olisi toki voitu lisätä 

suuremmalla lukumäärällä, jolloin myös eri teollisuusalojen edustajien näkemyksiä 

olisi saatu paremmin esille. 

	  
Koska rikkidirektiivin vaikutuksia pystytään arvioimaan tarkasti vasta direktiivin 

voimaantulon jälkeen, on perusteltua tehdä jatkona nyt tehdylle tutkimukselle 

kvantitatiivinen tutkimus vuonna 2015 tapahtuvan voimaantulon jälkeen. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tulisi selvittää direktiivin toteutuneet 

kustannusvaikutukset ja näiden vaikutukset suomalaisten teollisuusyritysten 

kilpailukyvylle ja verrata näitä tuloksia tässä tutkimuksessa esitettyihin arvioihin 

direktiivin vaikutuksista. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Haastattelukysymykset – Suomen Varustamot, toimitusjohtaja Olof Widén 
 

Miten rikkidirektiivi vaikuttaa Suomen merikuljetusten kustannuksiin? 
- Millaiset ovat rikkidirektiivin arvioidut kustannusvaikutukset? Kuinka tarkasti 

direktiivistä aiheutuvia kustannuksia pystytään arvioimaan? 

- Millaisista asioista kustannuksia aiheutuu (esim. vähärikkisen polttoöljyn hinta, 

kaluston  uusiminen jne. ts. mistä kustannuksia syntyy)? 

- Miten rikkidirektiivi vaikuttaa suomalaisten varustamojen kilpailukykyyn? 

Pystyvätkö varustamot siirtämään direktiivistä aiheutuvia kustannuksia 

merikuljetusten hintoihin? 

- Millaisia investointeja direktiivi vaatii varustamoilta? Onko varustamoilla 

tarvittavia resursseja tehdä näitä investointeja? 

 

Miten varustamot ovat varautuneet rikkidirektiivin voimaantuloon? 
- Kuinka selviä rikkidirektiivin asettamat vaatimukset ovat varustamoille? Onko 

varustamoille selvää, mitä niiltä vaaditaan? 

- Millaisia ratkaisuja direktiivin voimaantuloon on tarjolla? Mitkä vaihtoehdoista 

ovat realistisia? Kuinka hyvin varustamoissa tunnetaan mahdolliset ratkaisut?  

- Mitä mahdollisia haasteita uusien ratkaisujen käyttöönottoon liittyy? Onko 

esimerkiksi vähärikkisen polttoaineen käyttöönotto yhtä yksinkertaista kuin 

julkisuudessa on esitetty? 

- Millaiset ovat alusten tekniset valmiudet? 

- Onko direktiivin voimaantulon aikataulu realistinen? 
 

Millaisia ovat tulevaisuuden skenaariot? 
- Millaisia muutoksia direktiivin voimaantulo saattaa aiheuttaa teollisuusyritysten 

viennin ja tuonnin logistiikkaratkaisuihin?  

- Kuinka todennäköisenä vaihtoehtona pidätte kuljetusten siirtymistä muille 

kuljetusreiteille? 

 

 
 



 
	  

Innovointi 
- Onko rikkidirektiivissä nähtävissä joitain positiivisia vaikutuksia? 

- Sääntelyn katsotaan useissa tapauksissa lisäävän innovointia ja tätä kautta 

kilpailukykyä, onko rikkidirektiivillä nähtävissä tällaisia vaikutuksia? 

- Sääntely tulee voimaan muillekin alueille myöhemmin (lievempänä tosin), 

voivatko suomalaiset hyötyä ns. first-mover advantagesta? Esim. kehitettyjen 

ratkaisujen kaupallistaminen? 

- Miten direktiivin mahdolliset positiiviset vaikutukset tai hyödyt voisivat näkyä 

varustamoiden ja heidän asiakkaiden (teollisuusyritysten) toiminnassa? 

 

  



 
	  

Liite 2. Haastattelukysymykset – Erään suomalaisen raaka-ainetoimittajan 
logistiikkajohtaja 
 

Miten rikkidirektiivi vaikuttaa Suomen merikuljetusten kustannuksiin? 
- Millaiset ovat rikkidirektiivin arvioidut kustannusvaikutukset? Kuinka tarkasti 

direktiivistä aiheutuvia kustannuksia pystytään arvioimaan? 

- Millaisista asioista kustannuksia aiheutuu (esim. vähärikkisen polttoöljyn hinta, 

kaluston  uusiminen jne. ts. mistä kustannuksia syntyy)? 

- Miten rikkidirektiivi vaikuttaa suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukykyyn? 

Kenelle direktiivistä aiheutuvat lopulliset kustannukset kohdistuvat? 

- Rikkidirektiiviin varautuminen vaatii varustamoilta suuria investointeja, joihin 

osaltaan myös teollisuusyritysten tulee sitoutua. Onko teollisuusyrityksillä 

resursseja  ja uskallusta sitoutua pitkiin yli vuoden 2015 meneviin 

kuljetussopimuksiin? 

 

Miten teollisuusyrityksissä ollaan varautuneita rikkidirektiivin voimaantuloon? 
- Kuinka selviä rikkidirektiivin asettamat vaatimukset ja niiden aiheuttamat 

vaikutukset ovat teollisuusyrityksille?  

- Millaisia ratkaisuja direktiivin voimaantuloon on tarjolla? Mitkä vaihtoehdoista 

ovat realistisia? Kuinka hyvin mahdolliset ratkaisut tunnetaan?  

- Mitä mahdollisia haasteita uusien ratkaisujen käyttöönottoon liittyy? Onko 

esimerkiksi vähärikkisen polttoaineen käyttöönotto yhtä yksinkertaista kuin 

julkisuudessa on esitetty? 

- Millaiset ovat alusten tekniset valmiudet? 

- Onko direktiivin voimaantulon aikataulu realistinen? 
 

Millaisia ovat tulevaisuuden skenaariot? 
- Millaisia muutoksia direktiivin voimaantulo saattaa aiheuttaa teollisuusyritysten 

viennin ja tuonnin logistiikkaratkaisuihin?  

- SECA-alueella operoivien alusten määrä tulee laskemaan todennäköisesti 

radikaalisti, miten uskotte tämän vaikuttavan? 

- Kuinka todennäköisenä vaihtoehtona pidätte kuljetusten siirtymistä muille 

kuljetusreiteille? 

- Millaisia vaikutuksia toimitusajoille, toimitusvarmuudelle ym.? 



 
	  

- Uskotteko rikkidirektiivin vaikuttavan Suomeen tehtäviin investointeihin 

negatiivisesti? 

 

Innovointi 
- Onko rikkidirektiivissä nähtävissä joitain positiivisia vaikutuksia? 

- Sääntelyn katsotaan useissa tapauksissa lisäävän innovointia ja tätä kautta 

kilpailukykyä, onko rikkidirektiivillä nähtävissä tällaisia vaikutuksia? 

- Sääntely tulee voimaan muillekin alueille myöhemmin (lievempänä tosin), 

voivatko suomalaiset hyötyä ns. first-mover advantagesta? Esim. kehitettyjen 

ratkaisujen kaupallistaminen? 

- Miten direktiivin mahdolliset positiiviset vaikutukset tai hyödyt voisivat näkyä 

teollisuusyritysten toiminnassa? 

 
 
 
 

 


