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Hiilipäästöjen hinnoittelu kansainväliseksi  – EU:ssa päästökaupan kanssa 
päällekkäisiä ohjausmekanismeja tulisi välttää  

EU:n tulisi jatkaa ilmastodiplomatiaansa, jotta hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu olisi mahdollisimman 
kattavaa ja mieluiten maailmanlaajuista. Tällainen kansainvälisen päästövähennysyksikön hinta toimisi 
”valuutan” tavoin, ja se mahdollistaisi yrityksille päästövähennysten toteuttamisen joustavasti ja 
tehokkaasti myös esimerkiksi kehitysmaissa. Globaalin hinnoittelun myötä yrityksille kohdistuisivat 
samankaltaiset ”ilmastokustannukset” sijaintimaasta ja maanosasta riippumatta. 
EU:ssa teollisuuden ja energian tuotannon päästövähennysten ohjauskeinoksi on valittu päästökauppa, 
joten muita kuin uusien teknologioiden ja ratkaisujen demonstrointiin ja markkinoille tuontiin tarkoitettuja 
tukia tai muuta päällekkäistä ohjausta olisi vältettävä myös kansallisesti. Päästökaupan kanssa 
päällekkäiset ohjausjärjestelmät saattavat aiheuttaa seuraavia ongelmia: 

 
• Eivät vähennä päästöjä EU-tasolla 

− vastaava määrä päästövähennyksiä jää toteuttamatta jossain päin Eurooppaa 
− voivat laskea päästöoikeuden hintaa ja olla siten tukea myös fossiilisten polttoaineiden 

käytölle muualla Euroopassa. 
 

• Vääristävät sähkömarkkinoita  
− lisäävät tarvetta tukea verovaroin muutakin energiatuotantoa (mukaan lukien fossiilinen 

varavoima) 
− heikentävät sähköntuotannon ja -kulutuksen yhteyttä ja vähentävät siten kannusteita 

energiatehokkuuteen ja kysyntäjoustoon. 
 

• Heikentävät markkinaehtoisten investointien mahdollisuuksia 
− luovat tuista riippuvaista liiketoimintaa ja heikentävät siten kilpailukykyä 
− laskevat sähkön tuottajahinnan osuutta sähkön kokonaishinnasta ja ovat siten pois 

myös niiltä uusiutuvilta, jotka eivät saa kyseistä tukea 
− estävät uusien vaihtoehtojen kehittämistä, koska todennäköisesti vain melko kypsään 

vaiheeseen ehtineet teknologiat voivat osallistua tukijärjestelmiin. 
 

• Ovat Suomelle taloudellisesti kannattamattomia 
− luovat tuista riippuvaista liiketoimintaa ja heikentävät siten kilpailukykyä 
− ovat vastoin ’saastuttaja maksaa’ -periaatetta 
− kansalliset tuet ovat ristiriidassa EU:n tavoitteeseen luoda yhteiset energiamarkkinat 
− kohdistavat Suomen varoja EU:n yhteiseen päästökiintiöön (päästökauppasektori), 

jolloin ne ovat pois kansallisen ilmastotavoitteen saavuttamisesta liikenteessä ja 
lämmityksessä (ei-päästökauppasektori) 

− kuluttavat verorahoja 
− vähentävät välillisesti Suomen tuloja päästöoikeuksien myynnistä. 

Hiilivuotosektorin yritysten kilpailukykyinen toimintaympäristö varmistettava 

Päästökaupassa kilpailuvääristymät on hyvitettävä hiilivuotosektorin yrityksille, kunnes tasapuoliset 
globaalit ilmastovelvoitteet ovat voimassa 

− Ilmaisjaon tulee olla täysimääräinen kunkin sektorin parhaille toimijoille 
− Suomessakin tulee hyvittää esimerkiksi sähkön hinnan noususta aiheutuvat 

päästökaupan epäsuorat kustannukset EU:n salliman maksimin mukaisesti. Hyvitys 
tulisi ottaa käyttöön vuoden 2015 alusta takautuvasti. Pidemmällä aikavälillä tämän 
hyvitysjärjestelmän tulisi olla EU-laajuinen, jotta vältetään myös EU:n sisäistä 
kilpailuvääristymää. 

 


	Hiilivuotosektorin yritysten kilpailukykyinen toimintaympäristö varmistettava

