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Päästökauppa 

 
Päästökaupan toimivuus on tärkeää suomalaisille toimijoille teollisuudessa ja energian 
tuotannossa. Yritykset tarvitsevat myös ennakoitavuutta kyetäkseen tekemään investointi-
päätöksiä. Direktiivin uudistamisessa kaudelle 2021-2030 on keskiössä hiilivuodon riskin 
minimointi ja kilpailukyvystä huolehtiminen.  
 

1 Tausta 

EU:n päästökaupalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja Pariisin ilmas-
tosopimuksen toimeenpanossa. Päästökauppa on EU:n tärkein työkalu ilmastonmuutok-
sen hillinnässä. Päästökaupassa päästökatto johtaa asetetun tavoitteen saavuttamiseen. 
Päästökauppajärjestelmiä on muuallakin maailmassa, mutta EU:n päästökauppa on tois-
taiseksi kattavin. EU:n vähintään 40 % päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä 
jaetaan päästökauppasektorin ja muiden sektoreiden välillä siten, että päästökauppasek-
torin tavoite on -43 % ja muiden sektoreiden -30 %.    

2 Päästökauppadirektiivin uudistamisen keskeinen sisältö  

 Päästökauppa kattaa suurteollisuuden ja energian tuotannon. Uudistamisessa on keski-
össä hiilivuodon riskin minimointi ja kilpailukyvystä huolehtiminen. Hiilivuoto tarkoittaa 
tuotantojen ja sitä myötä päästöjen siirtymistä Euroopan ulkopuolelle, jolloin ne maail-
manlaajuisesti todennäköisesti kasvavat.  

 
Uudistamisehdotukset koskevat muun muassa päästökaton alenemisvauhtia, ilmaisjaon 
kokonaismäärää, hiilivuotoriskin määrittelyä, vertailuarvojen päivittämistä, epäsuorien 
kustannusten kompensointia sekä rahoitusinstrumenttien toimintaa. Lisäksi parlamentti ja 
neuvosto ovat tuoneet keskusteluun muun muassa markkinavakausvarannon tulevan 
käytön. 

3 Tilanne 

Komissio antoi ehdotuksensa päästökauppadirektiivin muuttamisesta vuonna 2015. Ehdo-
tus koski päästökaupan neljättä kautta 2021–2030 ja se keskittyy ns. hiilivuodon torjunta-
toimiin. Ehdotus on nyt parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. 
 
Sekä parlamentin äänestys että neuvoston näkemys päästökaupasta saatiin helmikuussa 
2017. Trilogineuvottelu parlamentin, neuvoston ja komission välillä kestää todennäköisesti 
ainakin syksyyn asti. 
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4 Elinkeinoelämän pääviestit  

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutus EU:n 2030-tavoitteeseen selvitettävä erikseen 
 
Jotta päästökauppasektorin tavoitteeseen -43 % päästään vuonna 2030, komissio ehdotti 
päästökaton alentamista nykyistä nopeammin eli 2,2 % vuosittain (ns. lineaarinen vähen-
nyskerroin). Mahdolliset muutokset tähän vähennyskertoimeen (eli käytännössä päästö-
kauppasektorin tavoitteeseen) tulisi tehdä osana Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpa-
noa tarkasteluvuonna 2023 perustuen kattavaan vaikutusarvioon ja huomioiden Euroo-
pan ulkopuolisten maiden sitoumukset. 

 
 Energiasektorilla päästökaupan tarjoama ennustettavuus tarjoaa vakautta investoinneille. 

Nykyiset energiainvestoinnit Suomessa ovat perustuneet lähinnä tuotantotukiin, ja ener-
giajärjestelmän toimintakyky on heikko. Päästökauppaa voidaan vahvistaa sillä reunaeh-
dolla, että teollisuuden kilpailukyvystä huolehditaan. Vahvistaminen voitaisiin tehdä kas-
vattamalla markkinavakausmekanismin sisäänotto 24 %:iin aiemmin päätetyn 12 %:n si-
jaan. 

 
 
Ilmaisjaon määrä riittäväksi hiilivuodon riskin ja kilpailukykyhaitan minimoimiseksi 
 
Eurooppa-neuvosto päätti 2014, että tulevalla kaudella päästöoikeuksien huutokauppa-
osuus tulee olla yhtä suuri kuin se on nykyisin. Komissio ehdotti huutokauppaosuudeksi 
57 %:a. Tämä johtaisi kuitenkin kaikilta toimialoilta päästöoikeuksia leikkaavan korjaus-
kertoimen käyttöön. Maksuttomia päästöoikeuksia ei olisi tarpeeksi edes parhaille toimi-
joille normaalituotantoa varten, saati teollisuustuotantojen kasvua varten. 
 
Elinkeinoelämä kannattaa Belgian ehdotusta, jonka mukaan oikeampi osuus on 52 % 
huutokaupattaville päästöoikeuksille, koska silloin epäoikeuden mukaisena pidetyn kor-
jauskertoimen käyttö mahdollisesti vältettäisiin. 
 
Komissio ehdotti perustellusti teollisuustoimialojen jakamista hiilivuotoriskin mukaan kah-
teen ilmasijakoryhmään: ns. 100 % ja 30 % ryhmät. Molemmissa ryhmissä ilmaisjaon 
määrä riippuu päästötehokkuudesta. 100 % ryhmässä olisi noin 50 energiaintensiivistä 
toimiala, ja 30 % ryhmässä muu teollisuus ja kaukolämpö. Elinkeinoelämä tukee tätä ja-
koa, ja näkee muunlainen porrastuksen huonona vaihtoehtona, koska se ei toisi ratkai-
sua varsinaiseen ongelmaan eli ilmaisjaon osuuden riittävyyteen. 
 
Tehokkuusvertailuarvojen (ns. benchmark-arvot) tarkistus kahdesti kaudessa to-
delliseen dataan perustuen 
 
Komission ehdotuksen mukaan ilmaisjaossa käytettäviä vertailuarvoja eli ns. benchmark-
arvoja kiristettäisiin kaavamaisesti 0,5 - 1,5 % vuosittain. Nykykauteen verrattuna tiuken-
nettuja vertailuarvoja käytettäisiin vuosina 2021–2025 ja arvoja kiristetään uudelleen lop-
pukaudeksi 2026-2030. Vakioprosenteilla kiristäminen on ongelmallista, koska teknolo-
giat kehittyvät yleensä hyppäyksittäin.  
 
Vertailuarvot tulisi tarkistaa kahdesti päästökauppakauden aikana perustuen todellisiin 
päästötasoihin, jotka on kerätty kunkin sektorin 10 % parhaan toimijan joukosta. Lisäksi 
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päästötasojen keruussa ja uusien vertailuarvojen laskennassa on tärkeää toimia mahdol-
lisimman läpinäkyvästi. 
 
Tuotantotasojen tarkistus puolestaan tulisi tehdä komission ehdotusta tiheämmin, esi-
merkiksi kahden - kolmen vuoden välein ottaen huomioon hallinnollisen taakan pitäminen 
minimissään. Tällöin mahdollinen tuotantojen kasvu tulee nykyistä paremmin huomioitua 
ilmaisjaossa, ja toisaalta ylituen mahdollisuus pienenee. 
 
Epäsuorien kustannusten hyvitys tulisi olla osa harmonisoitua päästökauppaa 
 
Päästökaupassa tarvitaan sekä suorien että epäsuorien kustannusten kompensointia 
energiaintensiiviselle teollisuudelle niin kauan, kunnes sekä laadullisesti että määrällisesti 
riittävän kattava kansainvälinen ilmastosopimus on voimassa. 
 
Komission ehdotuksessa kannustetaan nykyistä ponnekkaammin jäsenmaita kompensoi-
maan epäsuorat kustannukset (eli sähkön hintavaikutus) sähköintensiivisille yrityksille. 
Parasta olisi kuitenkin luoda EU-laajuinen kompensointijärjestelmä osaksi päästökauppa-
järjestelmää 2021 alkaen. Tällöin menettely olisi tasapuolista ja harmonisoitua. 
 
Rahoitusinstrumentit: Innovaatiorahastosta toimiva työkalu 
 
On hyvä, että innovaatiorahaston käyttöä on ehdotettu laajennettavaksi teollisuuden vä-
hähiilisiin innovaatioihin uusiutuvan energian ja hiilen talteen-otto ja varastointiteknologi-
oiden lisäksi (CCS). Innovaatiorahastosta tulisi kuitenkin tehdä yritysten kannalta ny-
kyistä NER300-rahastoa toimivampi. Tuen kohdistus tulisi tehdä teknologianeutraalisti ja 
maksatus nykyistä etu-painotteisemmin. Epäkohtana on koettu myös se, että nykyisessä 
NER300-rahastossa on listattu, mitkä teknologiat ovat tukikelpoisia. Tämä rajasi toisen-
laista teknologiaa käyttävät innovaatiot pois. Tällaisen toimintatavan jatkaminen ei tunnu 
järkevältä uudella kaudella. 
  
Päästökaupan uudistamisessa olisi hyvä välttää järjestelmän monimutkaistamista edel-
leen. Esimerkiksi EU-laajuisten uusien rahastojen luomista tulisi välttää, koska päästö-
kauppaan on jo tulossa uutena modernisaatiorahasto alemman tulotason EU-maiden tu-
eksi. 
 
Elinkeinoelämän näkemys hyvän päästökauppauudistuksen rakennuspalikoista: 

 

 Päästökaton eli lineaarisen vähennyskertoimen mahdollinen tiukennus tarkastel-
laan osana Pariisin sopimuksen toimeenpanoa 2023. 

 Huutokauppaosuus alennetaan 52 %:iin päästöoikeuksista. 

 Hiilivuototoimialat jaetaan kahteen ryhmään: 100 % ja 30 %. 

 Kaikki toimialat samojen sääntöjen piirissä - ei esimerkiksi rajamekanismeja käyt-
töön joillakin toimialoilla tai porrastettua korjauskerrointa. 

 Vertailuarvot tarkistetaan kahdesti todelliseen dataan perustuen 

 Tuotantotiedot päivitetään mahdollisimman usein 

 Epäsuorien kustannusten hyvittämiseen EU-laajuinen menettely 

 Kun teollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittu, markkinavakausvarantoon voidaan 
laittaa aiottua enemmän päästöoikeuksia, jotta päästökaupan ohjausvaikutus ener-
giainvestoinneille vahvistuisi.  

 Innovaatiorahastolla on toimivat säännöt. 
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Yhteystiedot 
 
  
 EK Helsinki:  

 Kati Ruohomäki, Asiantuntija, ilmasto, energia ja materiaalitehokkuus 
puh. +358 40 767 5684, kati.ruohomaki@ek.fi, Twitter: @KatiRuohomaki 
 

EK Bryssel:  

 Salla Ahonen, Asiantuntija, energia, ilmasto, ympäristö, liikenne, pk-asiat ja kauppapoli-
tiikka 
puh. +32 495 56 22 95, salla.ahonen@ek.fi, Twitter: @ahsalla 
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