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Komission kesäpaketin taakanjakoehdotus (ESR, effort sharing regulation) sekä sen si-
sältämien joustokeinojen vaikutukset taakanjakosektorin päästövähennystavoitteeseen 

 
Suomelle esitetty päästövähennysvelvoite päästökaupan ulkopuolisilla eli ns. taakanja-
kosektoreilla on kolmanneksi suurin EU:ssa, 39 %. Velvoitteeseen sisältyy mahdollisuus 
käyttää joustokeinoja, mutta ne voivat joustaa sekä alas- että ylöspäin ja pahimmillaan 
kasvattaa merkittävästi jo ennestään kovaa velvoitetta. Suomen kannattaa hyödyntää ko-
mission sallima ns. kertajousto eli ostaa päästökaupan puolelta vähennyksiä taakanja-
kosektorin hyväksi (maksimi 2 %-yksikköä vuosittain), vaikka se merkitseekin valtiolle huu-
tokauppatulojen vähenemistä.  
 
Maankäytön ja metsätalouden muutosten (LULUCF) hiilidioksidipäästöt on kytketty taakan-
jakoon, ja ne voisivat tuottaa komission esityksen mukaisesti parhaimmillaan 1,3 %-yksi-
kön aleneman Suomen päästövähennystavoitteeseen, mutta toisaalta laskentasääntöjen 
ollessa ehdotetunlaiset/epäoikeudenmukaiset myös jopa useamman %-yksikön lisäyksen 
jo ennestään haasteelliseen 39 %:n velvoitteeseen. Oleellinen tekijä laskennassa on met-
sämaiden hiilinielun referenssitason määrittely sekä myös metsien käytön määrä tulevai-
suudessa, joten myös biotalouden kasvusuunnitelmat (ml. uusiutuvan energian lisääminen 
energiantuotannossa ja liikenteessä sekä päästöjen vähentäminen) voivat tiukoilla tulkin-
noilla olla vaarassa tai ainakin aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia valtiolle. 
 

1 Tausta 

Komission kesäpaketissa 20.7. annettiin ehdotukset jäsenmaiden vuoden 2030 päästövä-
hennystavoitteille (ns. taakanjako) päästökaupan ulkopuolisille sektoreille (liikenne, raken-
nusten erillislämmitys, maatalous, jätehuolto, F-kaasut), ehdotus siitä, kuinka maankäyt-
tösektori ja metsätalous yhdistetään EU:n 2030-tavoitekehikkoon sekä liikenteen vähähiili-
tiedonanto. Lokakuun 2014 Eurooppa-neuvostossa oli sovittu, että jäsenmaiden taakan-
jako noudattaa 2020-tavoitteiden tapaan BKT/asukas -lukua vaihdellen 0 ja 40 %:n välillä 
siten, että EU:n kokonaisvähennys on 30 %.  
 

2 Taakanjakoesityksen keskeinen sisältö  

Suomi sai jäsenmaiden välisessä taakanjakoehdotuksessa tavoitteekseen 39 %:n päästö-
vähennyksen. Vain Ruotsin ja Luxemburgin 40 %:n tavoite on korkeampi (ks. kuva). Moni 
jäsenmaa, jonka BKT/capita -vertailuluku oli Suomen tasolla, sai ylimääräisen vähennyk-
sen perusteena 'kustannustehokkaan vähennyspotentiaalin vähäisyys'. Suomi ja Ruotsi 
eivät tällaista kuitenkaan saaneet, vaikka esim. energiatehokkuudessa on tehty paljon jo 
vuosikymmeniä. Belgia, Hollanti ja Tanska saivat 3 prosenttiyksikön vähennyksen lasken-
nalliseen tavoitelukuunsa päätyen 35, 36 ja 39 prosenttiin (ilman vähennystä olisivat olleet 
38, 39 ja 40 prosenttia eli Suomen ja Ruotsin luvuissa).  
 
Taakanjakoesitykseen sisältyy lisäksi vauraille jäsenmaille (BKT/asukas ylittää EU:n kes-
kiarvon) uusi joustoelementti, josta on yhteenveto oheisessa taulukossa. Suomelle salli-
taan 2 %-yksikön vuosittainen kertajousto, jolloin päästövähennystavoite vuodelle 2030 on 
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mahdollista laskea 37 %:in, jos Suomi päättää jättää huutokauppaamatta päästöoikeuksia 
ja mitätöidä nämä päästöoikeudet taakanjakosektorin hyväksi. Näin vastaava määrä pääs-
töoikeuksia siirtyy ei-päästökauppasektorin tavoitteen hyväksi. 
 
Taakanjaon joustomekanismit ovat tällä kertaa erittäin tärkeä aihe ja voivat vaikuttaa 
yllättävän paljon lopulliseen päästövähennysvelvoitteeseen ja edelleen päästövä-
hennyksistä koituviin kustannuksiin. Kun laskee edellä mainitun kertaluonteisen jous-
ton sekä maankäytön ja metsätalouden hiilivarastojen muutoksista tulevan eli ns. 
LULUCF-jouston (ks. kuva) arviot yhteen ja vaihtelee oletuksia, vaihteluväli Suomen tavoit-
teeseen on useita prosenttiyksiköitä suuntaansa. 
 
Samaan aikaan eri arvioiden (mm. PRIMES-malli) mukaan 6…14 jäsenmaata pääsevät 
2030-tavoitteisiinsa jopa ilman lisätoimia mm. väestön pienentyessä ja tavoitteiden al-
haisuudesta johtuen. Näillä jäsenmailla ei olisi ilman EU-laajuista biopolttoainevelvoitetta 
juuri kannustetta, saati motivaatiota esimerkiksi omien liikennesektoriensa päästöjen vä-
hentämiseen, jolloin suhteellinen kilpailukykyero Suomen ja näiden maiden välillä EU:n si-
sälläkin kasvaisi. Tosin uusiutuvan energian direktiivissä ehdotettu EU-tason tavoite on 
monta kertaa alhaisempi kuin kansallinen 30 %:n jakeluvelvoite vuodelle 2030. 
  

 

 
 
Kuva. Eri maiden päästövähennysvelvoitteet vuoteen 2030. 

 

3 Tilanne 

Ympäristöneuvosto kävi asiasta suuntaviivakeskustelun 17.10.2016. Ehdotuksesta on kes-
kusteltu edelleen maatalousneuvostossa 12-13.12.2016 ja ympäristöneuvostossa 
19.12.2016. Artiklakohtainen käsittely on jatkunut neuvoston työryhmässä ja puheenjoh-
taja on tehnyt asiaa koskevan ensimmäisen, osittaisen kompromissiehdotuksensa 
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31.3.2017. Puheenjohtajan tavoite on saavuttaa asiasta neuvoston yleisnäkemys 
19.6.2017 pidettävässä ympäristöneuvoston kokouksessa.  
 
Parlamentissa taakanjaon raportöörinä on Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) ja aiheeseen 
tiiviisti liittyvän maankäyttösektorin joustoja (LULUCF) koskevan aloitteen raportöörinä on 
Norbert Lins (EPP). ALDEn varjoraportöörinä LULUCF-asetuksessa toimii Nils Torvalds. 
Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestänee muutosehdotuksistaan 29.5.2017.  
Parlamentin täysistunto äänestänee ehdotuksista 4.7.2017.   

 
 
Taulukko. Taakanjakotavoitteet ja niihin sallitut joustot (Lähde: YM). 

Maa 
2030 tavoite 
verrattuna 
vuoteen 2005 

Suurin vuosittainen jousto 
(%:a vuoden 2005 päästöistä) 

Kertaluonteinen 
jousto päästökaup-
pajärjestelmästä 
taakanjakosektorille

Jousto maankäyttö-
sektorilta (LULUCF) 
taakanjakosektorille 

LU -40% 4% 0.2% 

SE -40% 2% 1.1% 

DK -39% 2% 4.0% 

FI -39% 2% 1.3% 

DE -38%   0.5% 

FR -37%   1.5% 

UK -37%   0.4% 

NL -36% 2% 1.1% 

AT -36% 2% 0.4% 

BE -35% 2% 0.5% 

IT -33%   0.3% 

IE -30% 4% 5.6% 

  

4 Elinkeinoelämän pääviestit  

Komission toivotaan selventävän perusteluja ehdotetulle menettelylle, jonka mukaan Suo-
melle ei tehty korjausta, koska ero BKT-perusteisen tavoitteen ja kustannustehokkaan 
päästövähennyspotentiaalin välillä olisi pieni. Esimerkiksi Belgian, Hollannin ja Tanskan 
saamat 3 prosenttiyksikön vähennykset laskennalliseen päästövähennystavoitelukuunsa 
tuovat merkittävää kustannussäästöä ja kilpailukykyvaikutusta (esim. logistiikkakustannuk-
set) Suomeen ja Ruotsiin verrattuna.  
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Parin vuoden takaisten VTT/VATT-laskelmien mukaan kertaluonteinen jousto kannattaisi 
hyödyntää, koska päästövähennysten rajakustannus nousee lähes eksponentiaalisesti 36 
%:sta 40 %:in mentäessä. Myös Suomen kanta on muotoutunut tämän mukaiseksi. 
 
Maankäyttösektorin (LULUCF) jouston hyödyntämiseen liittyy vielä merkittäviä epävar-
muuksia riippuen laskentasäännöistä, metsien hiilinielun vertailutasosta sekä myöhemmin 
määriteltävästä metsänhoidon mukaan lukemisesta tai ulos jättämisestä. Suomen on vai-
kutettava aktiivisesti LULUCF-laskentasääntöjen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. 
Komission vaihtoehtoinen esitys kertaluonteisesta joustosta oli 4 %-yksikköä Suomelle 
(kaikki kertajoustoon oikeutetut maat nykyinen ehdotus kerrottuna kahdella). Tätä olisi 
syytä edistää jatkoneuvotteluissa jo nielujen jouston epävarmuuden vuoksi. 
 
Joustot ovat erittäin tärkeä aihe ja voivat vaikuttaa yllättävän paljon lopulliseen 
päästövähennysvelvoitteeseen ja edelleen niistä koituviin kustannuksiin. Kun laskee 
kertaluonteisen sekä LULUCF-jouston arviot yhteen ja vaihtelee oletuksia, vaihteluväli 
Suomen tavoitteeseen on useita prosenttiyksiköitä suuntaansa. Tämän vuoksi perälau-
daksi on joka tapauksessa saatava varmistus, ettei minkään maan tosiasiallinen 
päästövähennystarve voi nousta (kaksisuuntaisesta LULUCF-joustokeinosta joh-
tuen) yli 40 prosentin, kuten Eurooppa-neuvostossa on lokakuussa 2014 päätetty (jäsen-
maiden päästövähennystavoitteet välillä 0-40 %).  
 
Joustokeinot (kertajousto päästökaupasta taakanjakosektorille sekä LULUCF-jousto oikeu-
denmukaisilla laskentaperusteilla) on pyrittävä saamaan täysimääräisinä käyttöön, jotta 
Suomen päästövähennystarve kohtuullistuisi 36 %:n tuntumaan ja näin alentaisi päästöjen 
vähentämisen marginaalikustannukset jopa alle puoleen siitä, mitä ne 39 %:n tasolla ovat. 
VTT ja VATT ovat arvioineet, että 39 %:n vähennysvelvoite aiheuttaisi kaudella 2021–
2030 pelkästään energiajärjestelmään 440 M€:n kustannukset perusskenaarioon verrat-
tuna. Kansantalousvaikutus Suomessa olisi -0,6 % bruttokansantuotteesta vuonna 2030, 
kun komissio on arvioinut EU-tason BKT-vaikutuksen jäävän 0,15-0,54 %:in. 
 
Suomessa 2030-tavoitteiden aiheuttamista tavarakuljetusten lisäkustannuksista on hyvin 
erilaisia arvioita muutamista kymmenistä miljoonista jopa useisiin satoihin miljooniin euroi-
hin vuodessa. Talvipaketin 30.11. mukaisen uusiutuvan energian direktiiviehdotuksen 
(RED2) sisältämä EU:n laajuinen liikenteen uusiutuvan energian velvoite onkin hyvä 
keino saada muutkin jäsenmaat vähentämään liikennesektorin päästöjään. Samalla 
biopolttoaineille säilyy EU-laajuinen markkina 2020-luvullakin. Suomessa kansallinen 
biopolttoainetavoite on kuitenkin monta kertaa kovempi, joten on huolehdittava kuljetusin-
tensiivisten yritysten ja vientiteollisuuden kilpailukyvystä suhteessa muihin maihin (esim. 
dieselveron palautusjärjestelmän käyttöönotto). 
 
Markkinamekanismit olisivat myös hyvä joustokeino. Jos ja kun valtiot joutuvat käymään 
myös keskenään kauppaa päästöjensä yli- ja alijäämien välillä, on varmistettava, että suo-
malaisillakin yrityksillä on tasaveroinen mahdollisuus osallistua kohdemaan investointien 
toteuttamiseen. 
 
Tiukoista päästövähennystavoitteista huolimatta on muistettava, että vuosi 2030 on vain 
välivaihe matkalla kohti vuoden 2050 tavoitteita, jolloin päästöjä pitää pystyä vähentämään 
vielä paljon enemmän. Välietappien taakanjakoa ei silti saisi toteuttaa epätasapuolisesti. 
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Toisaalta tästä voi koitua merkittäviä hyötyjäkin edelläkävijämaissa, kun on pakko kehittää 
uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Välivaiheessa on kuitenkin pystyttävä pitä-
mään huolta kilpailukyvystä ja yritysten menestymisestä, jotta myös innovointiin on resurs-
seja. Suomen onkin panostettava entistä enemmän innovaatiotukiin, uusien ratkai-
sujen kaupallistamiseen sekä viennin kilpailukyvyn edistämiseen. Vain näin voidaan 
lieventää ja kompensoida päästövähennysten aiheuttamia haittoja ja luoda uutta kasvua. 
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