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ESIPUHE  
 
Ilmastonmuutoksen rajoittaminen siedettävälle tasolle edellyttää ripeää siirtymis-
tä vähäpäästöisiin yhteiskuntiin. VTT on arvioinut, että Suomen tulisi vähentää 
ilmastopäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä 60–85 prosenttia 
tai jopa enemmän. 
 
Haastavat päästövähennykset edellyttävät yhteiskunnassa mittavia muutoksia, 
joilla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Esimerkiksi uusiutuvan energian käytön 
edistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen voivat luoda uusia, energian 
hinnan nousu taas viedä vanhoja työpaikkoja. 
 
Jaakko Kianderin laatima selvitys viittaa siihen, että sosiaalinen oikeudenmukai-
suus ja ilmastopolitiikka on mahdollista sovittaa yhteen. Ohjauksen on oltava 
suunnitelmallista ja ennakoitavaa, jotta muutokset eivät aiheuta kohtuuttomia 
sopeutumisongelmia. Ilmastopolitiikan vaikutuksia on myös arvioitava perusteel-
lisesti. 
 
Tietopohja ilmastopolitiikan sosiaalisista seurauksista ja erityisesti oikeuden-
mukaisen ilmastopolitiikan keinoista on kuitenkin varsin puutteellinen. Siksi moni 
kiinnostava kysymys jää vielä odottamaan vastaustaan.  
 
Selvityksen tuloksia hyödynnetään soveltuvin osin ilmasto- ja energiapoliittisen 
tulevaisuusselonteon valmistelussa. Selonteko linjaa ilmasto- ja energiapolitiik-
kaa vuosisadan puoliväliin asti ja yli, kattaa ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi 
sen vaikutuksiin sopeutumisen sekä tarkastelee Suomen lisäksi globaalia toimin-
taympäristöä. 
 
Marraskuussa 2008 
 
 
Oras Tynkkynen 
ilmastopoliittinen asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia 
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TIIVISTELMÄ 
 
EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut sekä Kioton sopimuksen tavoitteisiin että 
EU:n omiin päästö- ja energiatavoitteisiin. Niiden mukaan vuoteen 2020 men-
nessä Suomen on vähennettävä hiilidioksidipäästöjään 20 tai jopa 30 prosentilla 
sekä lisäksi lisättävä uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa 
38 prosenttiin. Tämän suuruista päästöjen leikkausta ei kuitenkaan pidetä ilmas-
tonmuutoksen hillinnän kannalta vielä riittävänä, minkä vuoksi pidemmällä aika-
välillä uskotaan tarvittavan suurempia vähennyksiä. Pitkän ajan tavoite on  
vähentää päästöjä 60–80 prosentilla nykytasosta vuoteen 2050 mennessä.  
Tässä raportissa tarkastellaan näiden tavoitteiden mukaisen ilmastopolitiikan 
vaikutuksia tulonjakoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.  
 
Tavoiteltuun päästöjen vähentämiseen voidaan päästä monin tavoin, ja erilaisilla 
tavoilla on erilaisia vaikutuksia energian hintaan, kotitalouksien ostovoimaan ja 
tulonjakoon. Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien energialähteiden osuuden 
kasvattaminen sovitulla tavalla edellyttävät kuitenkin sitä, että öljyn ja hiilen 
käyttöä on vähennettevä tuntuvasti nykyiseltä tasoltaan ja että uusiutuviin ener-
gialähteisiin perustuvan energiantuotannon on lähes tulkoon kaksinkertaistutta-
va. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii energiansäästöä ja mahdollista 
energian kulutuksen rajoittamista tai säännöstelyä. Säästötarpeen suuruus riip-
puu toisaalta siitä, millaiseksi Suomen talouden ja teollisuustuotannon ja siten 
energian tarpeen kasvu vuosina 2010–2020 muodostuu, ja toisaalta siitä, millai-
sia tuotantoon ja kulutukseen vaikuttavia energiapoliittisia ratkaisuja lähivuosina 
tehdään. 
 
Jos vuosien 2010–2020 talouskasvu on nopeaa, energiansäästötarve muodostuu 
suureksi. Tämä johtuu siitä, että nopea kasvu ilman ilmastopoliittisia rajoituksia 
johtaisi myös energian kulutuksen ja päästöjen kasvuun vastoin hallituksen  
ilmastopoliittisia tavoitteita. Jos korvaavia vähäpäästöisiä energiamuotoja ei täs-
sä tapauksessa saada riittävän nopeasti käyttöön, joudutaan ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi koko energian kulutusta leikkaamaan. Käytännössä energian-
säästötoimet kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti kotitalouksiin. Politiikan kei-
noina ovat voimakas hintojen nousu energiaveroja korottamalla ja jopa mahdol-
linen säännöstely. Mahdollinen talouden taantuma, kasvun pysyvä hidastuminen 
tai raskaan teollisuuden supistuminen puolestaan helpottavat sopeutumista  
ilmastotavoitteisiin. Hidas talouskasvu jarruttaa energian kulutuksen kasvua  
itsestään, eikä lisätoimia tällöin välttämättä tarvita.  
 
Lopputulokseen voidaan vaikuttaa myös energiapoliittisilla valinnoilla. Jos pääs-
töttömiä ja uusiutuvia energiamuotoja kyetään ottamaan nopeasti ja laajasti 
käyttöön, voidaan öljyn ja hiilen käyttöä vähentää ilman energian kokonaiskulu-
tuksen leikkauksia. Tällöin energian hintojen nousu voi jäädä vähäiseksi eikä 
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rajuja kotitalouksiin kohdistuvia veronkorotuksia tai säännöstelytoimia tarvita. 
Energiapoliittisia tavoitteita voidaan saavuttaa eri tavoin ottamalla käyttöön lisää 
sekä ydinvoimaa että erilaisia uusiutuvia energiamuotoja. 
 
Energian hinnan nousu ja siitä seuraava asumis- ja liikennekustannusten nousu 
ovat ongelmallisia tulonjaon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Kus-
tannusten nousu kohdistuu erilaisiin kotitalouksiin hyvin eri tavalla eikä auto-
maattisesti huomioi niiden kantokykyä. Vaikutukset riippuvat asumismuodosta, 
asunnon lämmitystavasta, asuinpaikkakunnasta, liikkumistarpeesta ja mahdolli-
suuksista käyttää julkista liikennettä, perhekoosta ja tulotasosta. Asumisen ja 
liikenteen osuudet erilaisten kotitalouksien kulutuksessa vaihtelevat merkittäväs-
ti. Samoin erilaisten kotitalouksien taloudellinen liikkumavara vaihtelee suuresti. 
Pääsääntöisesti asumisen ja liikenteen tapaisten välttämättömyyshyödykkeiden 
kulutusosuus on suurin pienituloisissa kotitalouksissa, joissa myös taloudellinen 
liikkumavara on pienin. Tämän vuoksi politiikka, jolla nostetaan voimakkaasti 
elinkustannuksia, on omiaan heikentämään juuri pienituloisten asemaa.  
 
Kulutustutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että energian hinnan nousu 
kohdistuisi suhteellisesti jyrkimmin eläkeläisiin, työttömiin ja yksinhuoltajiin.  
Nämä ryhmät ovat pienituloisia ja niillä asumiskulujen samoin kuin muidenkin 
välttämättömyysmenojen (ruoka, terveydenhoito ja liikenne) osuus kulutuksesta 
on kaikkein korkein. Samalla alhaisen tulotason takia näiden ryhmien taloudelli-
nen liikkumavara on pieni. Myös liikennekustannukset ovat pienituloisille huo-
mattava menoerä, jonka nousu (esim. julkisen liikenteen lippujen hinnan nousu) 
rajoittaisi liikkumista. Perheiden liikennekulut kasvavat myös lapsiluvun myötä.  
 
Päästötavoitteiden saavuttaminen pelkästään hintamekenismin avulla on haasta-
vaa ja tuottaa mitä ilmeisimmin epätoivottavia tulonjakovaikutuksia, jotka puo-
lestaan edellyttäisivät erilaisia kompensaatioita. Hyvinvointi- ja tulonjakotavoit-
teiden kannalta olisi paljon parempi, jos päästötavoitteet voitaisiin saavuttaa 
mahdollisimman pienellä energiaverojen nostolla ja elintason laskulla. Tämä on 
mahdollista, mutta edellyttää määrätietoista yhteiskuntapolitiikkaa, jolla täh-
dätään päästöttömään energiantuotantoon ja energiatehokkuuden kasvuun.  
Lyhyellä aikavälillä eli vuoteen 2020 mennessä korostuvat energia- ja liikenne-
poliittiset ratkaisut, joilla lisätään päästötöntä sähköntuotantoa (ydinvoimaa ja 
tuulivoimaa), ohjataan verotuksen avulla autokannan muutosta vähäpäästöi-
semmäksi sekä lisätään raideliikenteen kapasiteettia. Pidemmällä aikavälillä 
(vuoteen 2050 mennessä) avainasemassa ovat energiatehokkaamman teknolo-
gian käyttöönotto kaikilla aloilla sekä yhdyskuntarakenteen kehittäminen nykyis-
tä energiatehokkaampaan suuntaan. Näitä prosesseja voidaan nopeuttaa inves-
tointikannustimien ja teknologiatuen avulla. 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän raportin tarkoituksena on pohtia keinoja, joilla ilmastopolitiikkaa voidaan 
toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Keskeinen yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden mittari on tulonjako. Tämän vuoksi raportissa tarkastel-
laan ilmastopolitiikan mahdollisia vaikutuksia tulonjakoon. Samalla joudutaan 
tarkastelemaan myös talouden todennäköistä kehitysuraa ja energiapoliittisia 
valintoja. Tämä johtuu siitä, että tavoiteltuun päästöjen vähentämiseen voidaan 
päästä monin eri tavoin, ja erilaisilla tavoilla on erilaisia vaikutuksia energian 
hintaan, kotitalouksien ostovoimaan ja tulonjakoon.  
 
Pitkällä aikavälillä – esimerkiksi vuoteen 2050 mennessä – keskeinen tapa saa-
vuttaa tavoiteltuja päästövähennyksiä on nykyistä energiatehokkaamman tekno-
logian hyödyntäminen. Pääomakannan uusiutuessa voidaan ottaa käyttöön puh-
taampaa teknologiaa, joka vähentää päästöjä. Teknologisen kehityksen ja talou-
den rakennemuutoksen ansiosta on odotettavissa, että tuotantomme energia-
intensiivisyys alenee. Tällaisella asteittaisella kehityksellä ei todennäköisesti ole 
kielteisiä vaikutuksia tulonjaon kannalta – päinvastoin, muutoksen vaikutukset 
voivat olla jopa tulonjakoa tasottavia. Sen sijaan sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den kannalta haasteellisemmaksi voi muodostua keskipitkän aikavälin kehitys, 
jolloin päästövähennyksiä tavoitellaan suurelta osin jo nyt olemassa olevan tek-
nologian (ts. teollisuuslaitosten ja asuntokannan) avulla. Tällöin ainoa tapa  
vähentää päästöjä on korvata fossiilisia polttoaineita muilla vaihtoehdoilla ja  
supistaa energian kulutusta kiristämällä energian verotusta eli toisin sanoen 
käyttäen hintamekanismia ohjauskeinona. Korkeampi energian hinta kannustaa 
energian säästöön ja edistää uuden puhtaamman teknologian käyttöönottoa 
samoin kuin rakennuskannan energiansäästökorjauksia, mutta samalla se myös 
nostaa elinkustannuksia, millä väistämättä on myös tulonjakovaikutuksia. Uuden 
energiatehokkaan teknologian käyttöönotto samoin kuin rakennuskannan uudis-
taminen edellyttää investointeja, jotka vievät aikaa ja joihin pienituloisilla koti-
talouksille ei välttämättä ole varaa. 
 
Seuraavassa luvussa käsitellään lyhyesti eurooppalaisen ilmastopolitiikan tavoit-
teita ja vaatimuksia. Tämän jälkeen luvussa 3 pohditaan sitä, missä määrin 
päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää energian kulutuksen rajoittamista ja 
missä määrin tavoitteet voidaan saavuttaa asteittain paranevan energiatehok-
kuuden ja talouden odotettavissa olevan rakennemuutoksen avulla. Ilmastopoli-
tiikan toteuttamisen sosiaalinen oikeudenmukaisuus riippuu tehtävien ratkaisu-
jen tulonjakovaikutuksista. Tämän hetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että ne 
tavoitteet, joihin Suomi on sitoutunut tai sitoutumassa, merkitsevät lähes väis-
tämättä energiaverojen kiristämistä. Luvussa 4 käsitellään niitä kustannuksia, 
mitä kotitalouksille tästä aiheutuu ja tarkastellaan energiaverojen tulonjakovai-
kutuksia. Luvussa 5 käsitellään eri tapoja, joilla energiaverojen tuotto voitaisiin 
kierrättää takaisin kotitaloussektorille niin, että haitalliset tulonjakovaikutukset 
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saataisiin estettyä. Luvussa 6 keskustellaan pidemmän ajan mahdollisuuksista 
edistää siirtymistä vähäpäästöiseen talouteen energia- ja teknologiapolitiikan, 
liikenneratkaisujen ja yhdyskuntarakenteen kehittymisen kautta. 
 

2 ILMASTOPOLITIIKAN TAVOITTEET JA VAATIMUKSET  
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka pyrkii niin sanottujen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen. Tärkeimpänä kasvihuonekaasuna pidetään hiilidioksidia1.  YK:n 
alaisuudessa toimiva kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC2 arvioi kasvi-
huonekaasujen lisääntymisen ilmakehässä johtavan maapallon ilmaston lämpe-
nemiseen useilla asteilla tämän vuosisadan aikana. Ilmastopolitiikan tavoitteena 
on rajoittaa odotettavissa oleva ilmaston lämpeneminen noin kahteen asteeseen, 
minkä puolestaan arvioidaan edellyttävän ihmisen toiminnan tuottamien hiilidi-
oksidipäästöjen voimakasta rajoittamista seuraavien vuosikymmenien aikana. 
Fossiilisten polttoaineiden käyttö on merkittävin ihmisen toiminnan aikaansaama 
hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Tämän vuoksi kansainvälisen ilmastopolitiikan – 
Kioton sopimuksen ja sitä todennäköisesti seuraavien uusien sopimusten – ja 
sitä tukevien EU:n päättämien sitoumusten tavoitteena on sopimuksiin osallistu-
vien maiden hiilidioksidipäästöjen supistaminen. Tämän pyrkimyksen tahattoma-
na seurauksena voi olla myös päästöjä aiheuttavien toimintojen supistuminen 
EU-maissa ja siirtyminen maihin, joissa ilmastopolitiikkaa ei harjoiteta. Ilmasto-
politiikan suurin ongelma on se, että useat suuret maat (USA, Kiina, Intia), jotka 
tuottavat runsaasti kasvihuonekaasuja, eivät ole vielä sitoutuneet vähentämään 
omia päästöjään. EU-maiden osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on jo nyt 
suhteellisen pieni (noin 14 %) ja se tulee pienenemään edelleen kehittyvien  
talouksien kasvaessa. Siten pelkästään eurooppalaisilla toimilla ei ole juurikaan 
vaikutusta globaaleihin päästöihin. 
 
Päästöjen vähennystavoite ei ole ongelmaton, koska useimmat ihmisen toimin-
not aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä ja koska maapallon väestön kasvaessa ja 
keskimääräisen tulotason noustessa päästöjä aiheuttavat toiminnot (energian-
tuotanto, liikenne, maatalous) pyrkivät myös kasvamaan. Tämän vuoksi ilmasto-
politiikka on erityisen haasteellista juuri kehittyvien maiden kannalta. Kehittyäk-
seen niiden pitäisi kasvaa, mutta kasvu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, joita pitäi-
si vähentää. Tämä on myös keskeinen syy siihen, miksi kehittyvät maat ovat 
olleet haluttomia sitomaan itseään päästörajoituksiin. Suomen tapaisten kypsien 
teollisuusmaiden osalta sopeutuminen on helpompaa, koska väestön kasvu on  

                                                
1  Muita kasvihuonekaasuja ovat mm. metaani, vesihöyry ja typpidioksidi. Ilmakehän hiilidioksidipi-

toisuus on kasvanut voimakkaasti 1900-luvun jälkipuoliskon aikana ja kasvu jatkuu edelleen. 
2  IPCC (International Panel for Climate Change) on YK:n alaisuudessa virallisen aseman saavutta-

nut kansainvälinen yhteistyöelin, joka toimii ilmastotutkijoiden verkostona ja joka kokoaa tutki-
mustietoa. IPCC:n raportit ja erityisesti niiden tiivistelmät edustavat ilmastotutkimuksen konsen-
susta ja ne ohjaavat kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. 
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vähäistä ja talouden kasvu myös hidastumaan päin. Kehittyneillä mailla on myös 
paremmat mahdollisuudet hyödyntää uutta teknologiaa päästöjen vähentämi-
sessä. 
 
EU:n jäsenenä Suomi on sitoutunut sekä Kioton sopimuksen tavoitteisiin että 
EU:n omiin päästö- ja energiatavoitteisiin. Niiden mukaan vuoteen 2020 men-
nessä Suomen on vähennettävä hiilidioksidipäästöjään vähintään 20 prosentilla 
sekä lisäksi lisättävä uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa 
38 prosenttiin. EU voi nostaa oman vähennystavoitteensa jopa 30 prosenttiin jo 
tällä lyhyellä aikavälillä, jos muu maailma saadaan mukaan ilmastopolitiikkaan. 
Eri arvioiden mukaan tämän suuruinen päästöjen leikkaus ei ole kuitenkaan  
ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta vielä läheskään riittävä, vaan pidemmällä 
aikavälillä tarvitaan suurempia vähennyksiä. Usein esitetty tavoitetaso on vähin-
tään 60 prosentin leikkaus vuoden 2000 tasolta vuoteen 2050 mennessä. EU on 
esittänyt tavoitetasoksi 60–80 prosentin vähennyksen. IPCC puhuu kuitenkin 
raporteissaan suuremmistakin luvuista, jopa 80–95 prosentin päästöleikkauksista 
vuosisadan puoliväliin mennessä. On sanomattakin selvää, että näin korkea  
tavoite on äärimmäisen haastava sekä talouden että sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden kannalta – ja erityisesti globaalin oikeudenmukaisuuden kannalta, koska 
tarve vähentää globaaleja päästöjä on ristiriidassa erityisesti kehittyvien maiden 
kehitystavoitteiden kanssa.  
 
Ilmastopolitiikan minimitavoitteiden mukainen hiilidioksidipäästöjen aikaura on 
hahmoteltu kuviossa 1, jossa on esitetty ihmisen toiminnan (eli lähinnä energian 
käytön) aikaansaamat vuotuiset hiilidioksidipäästöt Suomessa vuosina 1990–
2007 sekä näiden päästöjen tavoitteellinen ura vuoteen 2050. Kehitysuran  
mukaan hiilidioksidipäästöt supistuisivat noin 20 prosenttia vuoteen 2020 men-
nessä ja 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Kyseessä on päästövähennysten 
minimitavoite.  
 
Kuvio 1  Ihmisen toiminnan aikaansaamat hiilidioksidipäästöt Suomessa  

vuosina 1990–2007 ja päästöjen tavoiteura vuoteen 2050.    
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3 EDELLYTTÄÄKÖ PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MYÖS 
ENERGIAN KULUTUKSEN RAJOITTAMISTA? 

 
Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen 
tavoitellulla tavalla edellyttävät sitä, että öljyn ja hiilen käyttöä on vähennettävä 
tuntuvasti nykyiseltä tasoltaan. Öljyn ja hiilen poltto energianlähteinä ovat tär-
keimmät ihmisen toiminnan aikaansaamat CO2-päästöjen lähteet. Fossiilisiin hii-
livetyihin kuuluu myös maakaasu, jonka polttaminen tuottaa CO2-päästöjä hie-
man näitä vähemmän. Päästöjä voidaan vähentää jonkin verran korvaamalla 
hiilen käyttöä maakaasulla, mutta aikaa myöten myös maakaasun käytöstä on 
luovuttava, jos tuntuvia päästövähennyksiä halutaan saada aikaan.3 
 
Päästöjen vähentämisen lisäksi EU:n asettamien tavoitteiden mukaan uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energiantuotannon osuuden on noustava noin 50 
prosenttia ja volyymin lähes tulkoon kaksinkertaistuttava. Käytännössä tämä 
edellyttää laajaa tuulivoiman ja puupohjaisten biopolttoaineiden käytön lisäystä, 
jätteiden polttoa ja mahdollista vesivoiman lisärakentamista. Tämä tavoite luo 
oman lisähaasteen Suomelle ja muille EU-maille, koska monien uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönotto on taloudellisesti kannattamatonta ja edellyttää 
siksi julkista tukea.4 
 
Päästötavoitteiden saavuttaminen voi johtaa myös vastaavaan energian käytön 
vähentämiseen. Näin on kuitenkin vain siinä tapauksessa, jos päästöjä halutaan 
supistaa hyvin nopeasti eikä korvaavia energiamuotoja saada kyllin nopeasti 
käyttöön. Jos taas tavoitteisiin pyritään asteittain, voidaan niihin sopeutua ja 
ottaa käyttöön energiatehokkaampaa ja vähäpäästöisempää teknologiaa. Tämän 
vuoksi on epäselvää, missä määrin päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
energiansäästöä ja mahdollista energian kulutuksen rajoittamista tai säännöste-
lyä. Hallituksen sitoutuminen EU:n tavoitteeseen tehostaa energian käyttöä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä johtaa todennäköisesti siihen, että tarvitaan 
nopeita ja kalliita sopeutustoimia. 
  
On odotettavissa, että tulevaisuudessa kehitetään uusia ja entistä tehokkaampia 
tapoja tuottaa energiaa ilman hiilidioksidipäästöjä. Tässä raportissa huomioidaan 
tämä mahdollisuus olettamalla, että tuotannon energiatehokkuus paranee jatku-
vasti. Tällöin ei tarvitse olettaa hyppäyksenomaista siirtymistä sellaiseen uuteen 
teknologiaan, jota ei vielä ole olemassa (emme esimerkiksi oleta, että vuoteen 

                                                
3  Ks. Lehtilä ym. (2008). 
4  Esimerkiksi tuulivoiman käyttöönottoa voidaan kannustaa joko antamalla julkista investointitukea 

tai ottamalla käyttöön tuulivoiman syöttötariffi, jolloin tuen maksavat sähkön käyttäjät korkeam-
pana sähkön hintana. Ks. TEM (2008) sekä Honkatukia ja Forsström (2008). 
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2050 mennessä siirryttäisiin kokonaan sähköautojen käyttöön)5. Pikemminkin 
keskitymme niihin mahdollisuuksiin, joita jo olemassa oleva teknologia ja sen 
asteittainen parantaminen tarjoavat. Tämä on realistista, koska vielä vuonna 
2050 huomattava osa tuotantokapasiteetistamme ja asuntokannastamme on 
sellaista, joka perustuu jo nyt olemassa olevaan teknologiaan. 
 

3.1 Talouskasvu ja energiantarve 
 
Ilmastopolitiikan tavoitteiden kanssa sopusoinnussa oleva Suomen taloudelle 
asetettava energian kulutuksen säästötarve riippuu toisaalta siitä, millaiseksi 
Suomen talouden ja teollisuustuotannon ja siten energian tarpeen kasvu vuosina 
2010–2020 (ja myöhemmin vuosina 2020–2050) muodostuu, ja toisaalta siitä, 
millaisia tuotantoon ja kulutukseen vaikuttavia energiapoliittisia ratkaisuja lähi-
vuosina tehdään. Seuraavassa yritetään arvioida energiantarpeen kasvua tukeu-
tumalla yleisesti käytössä oleviin arvioihin Suomen talouden kasvupotentiaalista 
ja energiatehokkuuden kasvusta vuoteen 2050 ulottuvalla tarkasteluperiodilla. 
 
Tärkeimmät energian käyttäjät Suomessa ovat teollisuus, liikenne ja rakennus-
ten lämmitys. Teollisuus ja liikenne ovat pitkään kasvaneet samaa tahtia  
kokonaistuotannon määrän kanssa. Samoin lämmitettävien rakennusten koko-
naispinta-ala on seurannut talouskasvua, joskin lämmitysenergian käyttö on  
tehostumisen vuoksi kasvanut hitaammin. Keskeinen syy tähän on se, että  
talouskasvun myötä yksityinen kulutus ja sen osana myös asumisväljyys on  
lisääntynyt. Tulevaisuuden osalta on siksi odotettavissa, että talouskasvun jat-
kuessa myös teollisuustuotanto, liikenne ja rakennusalat jatkavat kasvuaan. On 
kuitenkin syytä olettaa, että kokonaistuotannon määrän ja energiaa kuluttavien 
toimintojen kasvuvauhdit erkaantuvat toisistaan (ks. kuvio 2). Tämä johtuu siitä, 
että palveluiden osuus kokonaistuotannosta tulee todennäköisesti kasvamaan ja 
teollisuuden osuus vastaavasti supistumaan. Tällainen kehitys olisi luonteva  
yhteiskunnassa, jossa väestö ikääntyy ja palveluita tarvitsevan vanhusväestön 
määrä kasvaa. Saman suuntaisesti vaikuttaa myös yleinen elintason nousu, jon-
ka seurauksena palveluiden osuus kulutuksesta kasvaa.6 

                                                
5  Sähköautojen tai vetyautojen laaja käyttöönotto vuoteen 2050 mennessä olisi mahdollista, jos 

näihin teknologioihin liittyvät ongelmat kyettäisiin ratkaisemaan vuoteen 2030 mennessä. Sähkö-
autojen osalta keskeistä on akkuteknologian kehitys, vetyautojen osalta taas on ratkaistava ve-
dyn räjähdysherkkyyteen, varastointiin ja jakeluun liittyvät ongelmat. Molemmat teknologiat joh-
taisivat siihen, että sähkön tarve lisääntyisi voimakkaasti. 

6  Tällaiseen oletuksiin perustuvia tulevaisuusskenaarioita ovat esittäneet muun muassa Lehtilä ym. 
(2008), Savolainen ym. (2008), Perrels ym. (2006). Ks. myös Forsström ja Honkatukia (2001) 
sekä Kemppi ym. (2001). 
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Kuvio 2  Kokonaistuotannon, teollisuustuotannon, lämmitettävän rakennus-
alan ja liikennemäärien ennakoidut kasvu-urat vuoteen 2050 asti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näistä tekijöistä huolimatta pitkällä aikavälillä odotettavissa oleva kumulatiivinen 
kasvu energiaa käyttävissä toiminnoissa on huomattavan suurta. Maltillinen vuo-
tuinen talouskasvu (1,7 % vuodessa) johtaa BKT:n määrän kaksinkertaistumi-
seen nykytasoltaan vuoteen 2050 mennessä (ks. kuvio 2). Teollisuustuotannon 
vuosikasvuksi oletetaan tässä arviossa 1,2 prosenttia, rakennusten kokonais-
pinta-alan 1,3 prosenttia ja liikennemäärän 1,1 prosenttia. Kasvuluvut ovat pie-
niä verrattuna 1900-luvun keskimääräiseen kehitykseen, mutta ne ovat hyvin 
lähellä läntisen Euroopan maiden nykyisiä kasvulukuja ja sopusoinnussa niiden 
kasvuarvioiden kanssa, joita esimerkiksi julkisen talouden tulevaisuutta hahmo-
teltaessa tehdään.7 Hitaampikin kasvu riittää siihen, että esimerkiksi asumisväl-
jyys kasvaisi nykyiseltä tasoltaan yli 50 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä eli 
noin 60 m2:in henkeä kohden. Samoin ennakoitu liikennemäärien kasvu-ura  
sisältää oletuksen, että autoistuminen jatkuu edelleen joskin autotiheyden (auto-
ja/asukasluku) kasvuvauhti vähitellen pysähtyy. 
 
Energian kulutus pyrkii seuraamaan energiaa käyttävien toimintojen kehitystä. 
Pitkällä aikavälillä tuotannon määrän ja tuotannon tarvitseman energian kehitys 
voivat kuitenkin erkaantua, koska teknologinen kehitys lisää tuotannon energia-
tehokkuutta. Niinpä on odotettavissa, että elintason ja tuotannon kasvun jatku-
misesta huolimatta energian kulutuksen kasvu tulee hidastumaan. Tätä kuva-
taan kuviossa 3. Esimerkiksi lämmitysenergian tarpeen kasvu pysähtyy vuoden 
2020 tienoilla, vaikka lämmitettävien rakennusten pinta-ala jatkuu kasvuaan. 
Tämä johtuu uudisrakentamisen tiukentuvista energianormeista. 

                                                
7  Ks. esimerkiksi VM (2007), Biström ym. (2007), STM (2002). 
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Kuvio 3  Eri sektoreiden energiankulutuksen toteutunut (1990–2007) ja  
ennakoitu kehitys (2008–2050).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On syytä huomata, että kuviossa 3 hahmoteltu energian kulutuksen kehitysura 
ei ole hallituksen asettaman tavoitteen mukainen8. Se on kuitenkin aiemman 
kokemuksen perusteella arvioituna realistisempi kuin hallituksen tavoiteura. 
 
Teollisuuden energian tarpeen kasvu hidastuu kuviossa 3 selvästi vuoden 2020 
jälkeen. Tähän vaikuttavat sekä teknologinen kehitys että energiaintensiivisen 
raskaan teollisuuden tuotanto-osuuden lasku. Odotettavissa ei kuitenkaan ole 
raskaan teollisuuden tuotannon absoluuttista supistumista, joten teollisuuden 
energian kulutukseen tasoon ei ole tulossa pudotusta.  
 
Lämmitysenergian tarvetta lisää rakennuskannan jatkuva kasvu. Tarvetta kui-
tenkin vähentävät uudisrakentamisen parempi energiatehokkuus, olemassa ole-
van rakennuskannan peruskorjaukset ja ennakoitavissa oleva ilmaston lämpe-
neminen, joka IPCC:n arvioiden mukaan on keskimääräistä voimakkaampaa 
pohjoisilla leveysasteilla. Lämpenemisen ennakoidaan vähentävän lämmi-
tysenergian tarvetta noin 10 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (Lehtilä ym. 
2008).  
 
Liikenteen energiantarpeen kasvu voi pysähtyä liikennemäärien kasvusta huoli-
matta lähes kokonaan jo pelkästään ottamalla käyttöön nykyistä vähemmän  
kuluttavia autoja. Siirtyminen vähemmän kuluttaviin autoihin vähentää autojen 
keskimääräistä energiankulutusta noin 20 prosenttia seuraavan 20 vuoden aika-
na. Vaikka autoliikenteen volyymi kasvaa samaan aikaan noin 15 prosentilla, 
vähenevät liikenteen energian kulutus ja päästöt noin 5 prosenttia. Nopeimmin 

                                                
8  Ks. TEM (2008). 
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kuviossa kasvaa energian käyttö muilla sektoreilla, jotka muodostuvat lähinnä 
erilaisista palveluelinkeinoista. 
 
Lopputuloksena näistä arvioista päädytään siihen, että talouskasvu ja energian 
kulutus hyvin todennäköisesti erkaantuvat toisistaan Suomessa tulevien vuosi-
kymmenien aikana (ks. kuvio 4). Tämän kehityksen saavuttamiseksi ei tarvita 
erityisen voimakkaita säästö- tai rajoitustoimia. Muutosta ajavat eteenpäin luon-
nostaan tapahtuva talouden rakennemuutos, väestön ikärakenteen muutos ja 
energiaa säästävä teknologinen kehitys. Ennakoitu talouden rakennemuutos ei 
olisi kovin radikaali, vaan se merkitsisi lähinnä sitä, että Suomen tuotantoraken-
ne lähestyisi muiden teollisuusmaiden rakennetta; toisin sanoen teollisuuden 
osuus supistuisi ja palvelujen osuus kasvaisi. 
 
Kuvio 4  Kokonaistuotannon määrän ja energian kokonaiskulutuksen määrän 

toteutunut (1990–2007) ja ennakoitu kehitys (2008–2050).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tällaista kehitystä voidaan kuvata myös niin, että bruttokansantuotteen ener-
giaintensiteetti laskee trendinomaisesti (kuvio 5). Tämä puolestaan johtuu tuo-
tannon energiatehokkuuden trendinomaisesta noususta. Tässä tehty oletus tuo-
tannon energiaintensiteetin laskusta ei ole erityisen voimakas. Sen mukaan 
Suomi saavuttaa tulevien vuosikymmenien aikana energiaintensiteetissä sen  
tason, joka tällä hetkellä vastaa länsieurooppalaisten maiden keskitasoa. Suomi 
on aiemmin poikennut tästä tasosta ylöspäin poikkeuksellisen tuotantoraken-
teensa ja pohjoisen sijaintinsa vuoksi. Energiatehokkuuden parantuminen on 
myös talouden luonnollinen reaktio energian hinnan nousuun. 
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Kuvio 5  Bruttokansantuotteen energiaintensiteetin toteutunut (1990–2007) 
ja ennakoitu kehitys (2008–2050) suhteessa vuoden 1990 tasoon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Energiapolitiikka ja energiansäästötarve 
 
Päästötavoitteiden edellyttämä energiansäästötarve ja samalla myös säästöön 
kannustavien toimien tarve riippuu siitä, millaiseksi taloudellinen kehitys muo-
dostuu. Jos vuosien 2010–2020 talouskasvu on edellisessä skenaariotarkastelus-
sa ennakoitua nopeampaa, energiansäästötarve eli ennakoidun kehitysuran ja 
tavoiteuran erotus muodostuu suureksi.9 Tämä johtuu siitä, että nopea kasvu 
ilman ilmastopoliittisia rajoituksia johtaisi myös energiankulutuksen ja päästöjen 
kasvuun. Lyhyellä aikavälillä eli vuoteen 2020 mennessä talouden rakennemuu-
tos ja energiatehokkuuden kasvu eivät ehdi vielä vaikuttaa kovin paljon talous-
kasvun energiaintensiteettiin. Jos korvaavia vähäpäästöisiä energiamuotoja ei 
tällaisessa talouden kannalta suotuisassa tapauksessa saada riittävän nopeasti 
käyttöön, joudutaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi leikkaamaan koko ener-
giankulutusta; tällöin keinoina ovat energian hintojen nostaminen energiavero-
jen avulla ja jopa mahdollinen säännöstely. Heikompi talouskehitys tuottaa taas 
toisenlaisen tuloksen. Mahdollinen talouden taantuma, kasvun pysyvä hidastu-
minen tai raskaan teollisuuden nopea supistuminen (esim. metsä- ja terästeolli-
suuden mahdollisen kriisin vuoksi) puolestaan helpottavat sopeutumista ilmasto-
tavoitteisiin. Hidas talouskasvu jarruttaa energiankulutuksen kasvua itsestään, 
eikä lisätoimia tällöin välttämättä tarvita. Talouden trendikasvun ja siitä riippu-
van energiankulutuksen ennakointi on kuitenkin vaikeaa. 
 

                                                
9  Ks. Honkatukia ja Forsström (2008). 
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Energiapoliittisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon syntyy tar-
vetta säädellä tai rajoittaa energiankulutusta. Jos päästöttömiä ja uusiutuvia 
energiamuotoja kyetään ottamaan nopeasti ja laajasti käyttöön, voidaan öljyn ja 
hiilen käyttöä vuoteen 2020 mennessä ilman energian kokonaiskulutuksen  
leikkauksia – riippumatta siitä, onko talouskasvu nopeaa vai hidasta. Tällöin 
energian hintojen nousu voi jäädä vähäiseksi eikä rajuja kotitalouksiin kohdistu-
via veronkorotuksia tai säännöstelytoimia tarvita. Ilmastopolitiikan tavoitteiden 
kanssa sopusoinnissa olevia energiapoliittisia valintoja voidaan tehdä ottamalla 
käyttöön lisää sekä ydinvoimaa että erilaisia uusiutuvia lähteitä (tuulivoima,  
vesivoima, maalämpö, biopolttoaineet, jätteiden poltto). Eri vaihtoehtojen ener-
gia- ja päästövähennyspotentiaali ja kustannukset vaihtelevat paljon, mutta  
todennäköisesti niitä kaikkia tarvitaan.  
 
Ilmastopolitiikan tulonjako- ja työllisyysvaikutusten kannalta ei ole samanteke-
vää, millaisia energiapoliittisia valintoja tehdään.10 Periaatteessa voidaan valita 
kaksi perusvaihtoehtoa tai jokin niiden yhdistelmä: 
 
(1) Ilmastotavoitteita voidaan pyrkiä saavuttamaan rakentamalla nopeasti mah-
dollisimman paljon vähäpäästöistä sähköntuotantokapasiteettia. Tämä merkitsee 
voimakasta lisäystä tuulivoimaan ja bioenergiaan mutta ennen kaikkea massiivis-
ta ydinvoiman lisärakentamista. Tällä tavoin voidaan poistaa käytöstä fossiilisia 
polttoaineita käyttäviä laitoksia ja alentaa hiilidioksidipäästöjä samalla kun ener-
gian tuotanto ja kulutus jatkavat kasvuaan. Kutsumme tätä seuraavassa ”ydin-
voimaskenaarioksi”. Tämän skenaarion mukaista eri energiamuotojen tuotantoa 
kuvataan kuviossa 6. Siinä ydinvoimakapasiteetti kasvaa samaa tahtia uusiutu-
vien energianlähteiden käytön kanssa.11 
  
Kuvio 6  ”Ydinvoimaskenaario” – päästötavoitteet saavutetaan lisäämällä 

sekä ydinvoiman käyttöä että uusiutuvia energianlähteitä.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10  Ks. myös Lehtilä ym. (2008) sekä Savolainen ym. (2008). 
11  Tällaista skenaariota kuvaavat tarkemmin Lehtilä ym. (2008). 
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(2) Toinen vaihtoehto on pidättäytyä ydinvoiman lisärakentamisesta ja keskittyä 
toisaalta uusiutuvien energianlähteiden voimakkaaseen lisäämiseen erilaisten 
tukien avulla (investointituet, syöttötariffit) sekä toisaalta energiansäästöön. 
Kutsumme tätä seuraavassa ”energiansäästöskenaarioksi”. Tämän vaihtoehdon 
mukaiset tuotantomäärät on esitetty kuviossa 7. Siinä uutta ydinvoimaa ei enää 
rakenneta ja vanhat voimalat poistuvat käytöstä vuoden 2030 jälkeen. Uusiutu-
vien energialähteiden käyttöä lisätään voimakkaasti, mutta energian kokonais-
tuotanto ja -kulutus kääntyvät vähitellen laskuun. Tämän vuoksi skenaario edel-
lyttää kohoavia energian hintoja ja energiansäästämistä. 
 
Kuvio 7  ”Energiansäästöskenaario” – päästötavoitteet saavutetaan rajoitta-

malla energian kulutusta ja lisäämällä ainoastaan uusiutuvien ener-
gianlähteiden käyttöä.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molemmat energiapoliittiset skenaariot tuottavat samanlaisen kasvihuonepäästö-
jen kehitysuran, koska niissä käytetään fossiilisia polttoaineita yhtä paljon.  
Taloudellisesti ja sosiaalisesti ne tuottavat kuitenkin erilaisen kehityksen. Ydin-
voimaskenaarion voi nähdä nykyisen kasvuhakuisen talouspolitiikan jatkumona, 
jossa ilmastopolitiikan rajoitteet huomioon ottaen pyritään edelleen tarjoamaan 
teollisuudelle ja kotitalouksille mahdollisimman paljon mahdollisimman edullista 
energiaa. Tuloksena on suhteellisen edullinen sähkön hinta, joka vuorostaan 
johtaa kohtuullisen suureen sähkön ja muun energian kulutukseen (osittain tosin 
sähköllä korvataan muita energialähteitä) ja joka mahdollistaa nykyisen tuotan-
torakenteen ja kotitalouksien kulutustottumusten jatkumisen. Tällaisen vaihto-
ehdon avulla voidaan välttää teollisen rakennemuutoksen mahdolliset kustan-
nukset samoin kuin kotitalouksiin kohdistuvat energiaverojen nostot. Kuviossa 8 
tämä näkyy niin, että ydinvoimaskenaariossa energian tuotanto ja kulutus jatka-
vat kasvuaan, vaikka kasvuvauhti hidastuukin. Sen sijaan energiansäästövaih-
toehdossa energian kulutus lakkaa kasvamasta vuoden 2015 jälkeen ja kääntyy 
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laskuun 2030-luvulla. Energiansäästöskenaario on puolestaan lähellä hallituksen 
esittämää linjausta, jonka mukaan energian kulutuksen kasvun pitäisi loppua 
vuoteen 2020 mennessä ja energia tarpeen jopa supistua vuoteen 2050 men-
nessä. 
 
Kuvio 8  Kokonaisenergiankulutus ydinvoima- ja energiansäästöskenaa-

rioissa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiansäästövaihtoehto on poliittisesti ja sosiaalisesti haastavampi. Se mer-
kitsee selvästi korkeampaa energian hintaa sekä teollisuudelle että kuluttajille. 
Tämä johtuu kahdesta syystä: voimakas tukeutuminen uusiutuviin energia-
muotoihin vaatii tukitoimia, jotka lisäävät energian hintaa. Hinnan korotuksia 
tarvitaan myös siksi, että energian kulutusta voitaisiin rajoittaa. Niinpä koko-
naisenergiankulutus jää energiansäästöskenaariossa vuoteen 2030 mennessä 
vajaa 10 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä noin 20 prosenttia pienem-
mäksi kuin ydinvoimaskenaariossa. Tämä merkitsee sitä, että myös kokonais-
tuotanto jää tässä kehitysvaihtoehdossa vastaavassa määrin pienemmäksi (ks. 
kuvio 9), joskin energiansäästöskenaariossa energiatehokkuus kasvaa hieman 
enemmän. Korkeampien energian hintojen vuoksi kysymys kustannusten jaon 
oikeudenmukaisuudesta nousee erityisen merkittäväksi energiansäästöskenaa-
riossa.12 
 

                                                
12  Ks. Savolainen ym. (2008). 
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Kuvio 9  Kokonaistuotannon kehitys ydinvoima- ja energiansäästöskenaa-
rioissa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tähän mennessä tehtyjen linjausten perusteella näyttää siltä, että Suomessa on 
keskipitkää aikaväliä eli vuosia 2010–2020 varten päädytty energiapolitiikkaan, 
joka on kompromissi tässä esiteltyjen vaihtoehtojen välillä. Toisin sanoen ydin-
voiman lisärakentamista tullaan jatkamaan, mutta vain rajoitetusti. Tämän lisäk-
si tullaan tarvitsemaan julkista tukea tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen. Hal-
litus on sitoutumassa kunnianhimoiseen energiansäästötavoitteeseen, jonka  
mukaan energian kokonaiskulutuksen kasvu pysähtyisi. Tässä mielessä valinta 
näyttää kallistuvan edellä esitetyn energiansäästöskenaarion puoleen. Tästä seu-
raa lähes väistämättä, että kotitalouksien sähkönkulutuksen kasvua joudutaan 
eri tavoin rajoittamaan. 
 

4 ILMASTOPOLITIIKAN KUSTANNUKSET KOTI-
TALOUKSILLE  

 

4.1 Ilmastopolitiikka ja elinkustannukset  
 
Ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvin todennäköisesti 
energiankulutuksen rajoittamista energian hintaa nostavien verojen ja päästö-
oikeuksien avulla. Näitä toimia on alettu Suomessa toteuttaa jo 1990-luvulla. Ne 
ovat kohdistuneet enimmäkseen päästökauppasektoriin, mutta myös kotitalouk-
sien maksamat energian kuluttajahinnat ovat nousseet. Tähän ovat olleet syynä 
öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu, päästökaupan vaikutus sähkön hintaan 
sekä sähkö- ja polttoaineverojen kiristyminen. Samanlainen kehitys tulee toden-
näköisesti jatkumaan, joskin energiaverojen nostotarve riippuu myös energia-
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poliittisista valinnoista. Vuoteen 2020 asti ulottuvien linjausten perusteella näyt-
tää siltä, että erityisesti sähköveroa tullaan korottamaan ja mahdollisesti autoi-
luun liittyvää maksurasitusta lisäämään.13  
 
Energian hinnan kohoaminen nostaa kotitalouksien elinkustannuksia. Tästä  
aiheutuva lisäkustannus ei välttämättä jakaudu tasaisesti erilaisten kotitalouksien 
kesken eikä automaattisesti huomioi niiden kantokykyä. Kotitaloussektorille  
aiheutuvan lisäkustannuksen suuruus riippuu siitä, millä keinoin tavoiteltuihin 
päästövähennyksiin päästään. Lähtökohtaisesti sopeutuminen jakautuu toisaalta 
päästökauppasektorille ja toisaalta kotitalouksille. Teollisuuden mahdollinen  
rakennemuutos voi helpottaa sopeutumista, jos se johtaa energiaintensiivisen 
teollisuuden supistumiseen Suomessa. Tästä aiheutuisi kuitenkin kustannuksia 
työpaikkojen menetyksenä, millä puolestaan olisi kielteisiä sosiaalisia ja alueelli-
sia vaikutuksia ainakin keskipitkällä aikavälillä. Jos taas teollisuustuotannon 
energiantarve säilyy suurena, kohdistuu suurempi energiansäästövelvoite koti-
taloussektoriin. Tämä on todennäköisin kehitysnäkymä, koska Suomessa ollaan 
sitouduttu verraten voimakkaasti teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseen. Halli-
tus on asettanut päästökauppasektorin ulkopuolisille toimijoille 16 prosentin suu-
ruisen päästöjen vähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä. 
 
Pitkällä aikavälillä teknologinen kehitys ja pääomakannan uusiutuminen johtavat 
energiatehokkuuden kasvuun, mikä helpottaa sopeutumista ilmastotavoitteisiin. 
Tällainen muutos on kuitenkin hidas, koska se tapahtuu pääomakannan uusiu-
tumisen tahtiin – vuosi 2020 tulee tähän nähden liian aikaisin. Vuoteen 2050 
mennessä sen sijaan pääomakannan uusiutuminen ja korvautuminen nykyistä 
selvästi energiatehokkaammalla tulee luonnostaan vähentämään päästöjä, vaik-
ka esimerkiksi laaja siirtyminen sähköautojen käyttöön on epävarmaa. Lyhyem-
mällä aikavälillä energian hinnan kohoaminen kuitenkin nostaa elinkustannuksia. 
Lämmityksen ja valaistuksen hinnan nousuun voidaan tietysti reagoida vähen-
tämällä niiden kulutusta, mutta lopputuloksena on elintason lasku eli kylmempi 
ja pimeämpi todellisuus. Samoin polttoaineen hinnan nousu johtaa autoilun  
vähentämiseen, mikä myös aiheuttaa elintason laskun vähentäessään kotitalouk-
sien mahdollisuuksia liikkua.  
 
Kohoaviin hintoihin voidaan sopeutua ottamalla käyttöön energiaa säästävää 
tekniikkaa – esimerkiksi energiansäästölamppuja, uusia lämmitysjärjestelmiä ja 
hybridiautoja. Tällainenkaan sopeutuminen ei ole kuitenkaan ilmaista, vaan se 
vaatii investointeja. Energian hinnan noustessa tällaiset investoinnit tulevat kan-
nattavammaksi mutta silti ne vaativat rahaa ja määritelmällisesti alentavat elin-

                                                
13  Perinteisen hankintahintaan sisältyvän autoveron ja suoraan auton käyttöön kohdistuvan poltto-

aineveron lisäksi voidaan vuotuista auton käyttömaksua nostaa ja lisäksi voidaan alkaa periä eri 
tavoin motivoituja tienkäyttömaksuja. 
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tasoa verrattuna siihen tilanteeseen, että energia olisi halvempaa.14 Tulonjaon 
kannalta on tärkeää myös huomata se, että yleensä pienituloisimmilla koti-
talouksilla on kaikkein huonoimmat edellytykset tehdä investointeja – ja tämä 
pätee myös energiansäästöinvestointeihin.15   
 
Tavoiteltuun päästöjen vähentämiseen voidaan päästä monin tavoin, ja erilaisilla 
tavoilla on erilaisia vaikutuksia energian hintaan, kotitalouksien ostovoimaan ja 
tulonjakoon. 
 
Päästökauppa pitää huolen siitä, että sen piirissä olevat alat – energian tuotanto 
ja raskas teollisuus – saavuttavat niille asetetut päästötavoitteet. Sähkön tuo-
tannossa tämä voi edellyttää päästöoikeuksien hinnan tuntuvaa nousua, jos 
päästötöntä tai vähäpäästöistä tuotantoa ei saada riittävästi käyttöön.16 Tällöin 
tuloksena on sähkön kuluttajahintojen nousu, joka muodostuu niin suureksi, että 
kuluttajat (kotitaloudet ja palvelusektorin yritykset) vähentävät kulutustaan 
päästötavoitteen edellyttämälle tasolle. Suomessa päästökauppasektorin ulko-
puolisten toimijoiden päästöjen vähentämistavoitteeksi on asetettu 16 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä. Tämän vuoksi myös liikenteen päästöjä joudutaan  
rajoittamaan, mikä voi edellyttää veronkorotuksia ja niistä aiheutuvia liikenne-
kustannusten nousuja. Sama pätee myös asuntojen lämmitykseen; lämmi-
tysenergian käytön pitäisi vähentyä verraten nopeasti samalla kun asunto- ja 
kesämökkikanta jatkaa kasvuaan. Toiveet lämmitystarpeen nopeasta vähenemi-
sestä voivat osoittautua ylioptimistisiksi, koska kehitys riippuu yksittäisten koti-
talouksien omista ratkaisuista. 
 
Päästötavoitteiden edellyttämä energian kuluttajahintojen nousu voi olla suuri. 
Sen on joka tapauksessa oltava ainakin niin suuri, että se vaikuttaa kotitalouk-
sien valintoihin ja vähentää kulutusta riittävästi. Tällöin kotitalouksien valinta-
mahdollisuudet supistuvat ja elintaso laskee verrattuna kehitykseen ilman sääs-
tötavoitteita, ellei energian hintojen nousua kompensoida kotitalouksille. Toisaal-
ta mahdolliset kompensaatiot (esim. ansiotuloverotuksen keventäminen) lisäävät 
kulutusmahdollisuuksia ja energian kulutusta, minkä vuoksi energiaverojen nos-
totarve on suurempi kuin ilman kompensaatiota.  
 

                                                
14  Energiatehokkuutta lisäävien standardien käyttöönotto voi muodostua pitkällä aikavälillä edulli-

seksi ratkaisuksi (ks. esim. Dennis 2006 ja Porter 1991), varsinkin jos olemassaolevan tuotanto-
koneiston lähtökohtainen energiatehokkuus on heikko. Investoinnit eivät kuitenkaan ole ilmaisia, 
minkä vuoksi koko pääomakantaa ei voida muuttaa käden käänteessä (ks. Oates ja Portney, 
1995). 

15  Ks. Fischer (2004). 
16  Jos esimerkiksi ydinvoiman lisärakentamisesta ei synny poliittista sopua. 
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4.2 Energian hinta ja tulonjako 
 
Ympäristöverotuksen vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja hyvin-
vointiin riippuvat suuresti niiden tulonjakovaikutuksista. Suuri osa ympäristö-
verokertymästä on peräisin polttoaineverotuksesta, erityisesti liikennepoltto-
aineiden veroista. Liikennepolttoaineiden kysyntä ei riipu suuresti tulotasosta, ja 
tästä syystä verot ovat useiden tutkimusten mukaan regressiivisiä. Tämä johtuu 
siitä, että useimmilla kotitalouksilla on auto. Usein pienituloiset joutuvat tyyty-
mään vanhempiin ja enemmän kuluttaviin autoihin kuin suurituloiset. Liikenteen 
verotus rasittaa suhteellisesti eniten syrjäseuduilla asuvia pienituloisia auton-
omistajia. Suomen osalta tällaisia tuloksia ovat esittäneet esimerkiksi Kero 
(2000) ja Sinko (1999).17 Ilmastopolitiikan edellyttämä energiaverotuksen kiris-
tys lisäisi todennäköisesti energiaverotuksen tuloeroja kasvattavaa vaikutusta ja 
vaatisi kompensoivia toimia, joilla tulonjakoa tasoitettaisiin (Kemppi ym. 2001, 
Kemppi ja Lehtilä 2002).  
 
Energian hinnan nousu ja siitä seuraava asumis- ja liikennekustannusten nousu 
ovat ongelmallisia tulonjaon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Kus-
tannusten nousu kohdistuu erilaisiin kotitalouksiin hyvin eri tavalla. Vaikutukset 
riippuvat asumismuodosta, asunnon lämmitystavasta, asuinpaikkakunnasta, liik-
kumistarpeesta ja mahdollisuuksista käyttää julkista liikennettä, perhekoosta ja 
tulotasosta. Asumisen ja liikenteen osuudet erilaisten kotitalouksien kulutuksessa 
vaihtelevat merkittävästi. Samoin erilaisten kotitalouksien taloudellinen liikkuma-
vara vaihtelee suuresti. Pääsääntöisesti ruoan, asumisen ja liikenteen tapaisten 
energiaintensiivisten välttämättömyyshyödykkeiden kulutusosuus on suurin pie-
nituloisissa kotitalouksissa, joissa myös taloudellinen liikkumavara on pienin. 
Tämän vuoksi politiikka, jolla nostetaan voimakkaasti elinkustannuksia, on omi-
aan heikentämään juuri pienituloisten asemaa.  
 
Energian hinnan muutoksilla on tuntuvia vaikutuksia kotitalouksien elinkustan-
nuksiin. Välittömien energiamenojen eli sähkö-, lämmitys- ja polttoainekulujen 
osuus yksityisesti kulutuksesta on varsin korkea, noin 8 prosenttia. Tämä johtuu 
jo nyt suurelta osin energian kuluttajahintoihin sisältyvistä veroista. Tämän lisäk-
si energian hinnalla on välillisiä vaikutuksia myös muihin elinkustannuksiin. 
Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan elintarvikkeiden tuotanto- 
ja jakelukustannuksista. Jos ilmastopolitiikka tai maailmanmarkkinahintojen 
muutos johtaisivat siihen, että energian hinta nousisi esimerkiksi 50 prosenttia, 
olisi tästä seurauksena noin 10 prosentin nousu ruoan hintaan ja kaiken kaikki-
aan noin 6 prosentin suuruinen elinkustannusten nousu. Nousu ei kuitenkaan 
jakautuisi tasaisesti erilaisten kotitalouksien kesken. 
 

                                                
17  Ks. myös Dinan ja Rogers (2002) sekä Metcalf (1998). 
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Kulutustutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että energian hinnan nousu 
kohdistuisi jyrkimmin eläkeläisiin, työttömiin ja yksinhuoltajiin. Nämä ryhmät 
ovat pienituloisia ja niillä asumiskulujen samoin kuin muidenkin välttämättö-
myysmenojen (ruoka, terveydenhoito ja liikenne) osuus kulutuksesta on kaikkein 
korkein. Samalla alhaisen tulotason takia näiden ryhmien taloudellinen liikkuma-
vara on pieni. Asumismenojen ja asumiseen liittyvien energiakulujen kulu-
tusosuus on huomattavan korkea nimenomaan eläkeläiskotitalouksissa. Tämä 
johtuu toisaalta siitä, että eläkeläisten keskimääräinen asumisväljyys on korkea 
ja toisaalta siitä, että heidän tulo- ja kulutustasonsa on suhteellisen alhainen. 
Vanhusväestön kohdalla taloudellista liikkumavaraa kaventaa myös se seikka, 
että heidän sairauskulunsa ovat kulutusosuutena mitattuna kaksinkertaiset (6 % 
vs. 3 %) muuhun väestöön verrattuna.  
 

4.3 Energiamenojen kulutusosuudet erilaisissa kotitalouksissa 
 
Eläkeläisten, työttömien ja muiden pienituloisten kotitalouksien liikennemenojen 
kulutusosuus on matalampi kuin kotitalouksilla keskimäärin (kuvio 10). Tämä 
johtuu siitä, että näissä kotitalouksissa ajetaan verraten vähän autoilla eikä ul-
komaanmatkoja tehdä kovin paljoa. Siitä huolimatta kulutusosuutena mitattuna 
liikennekustannukset ovat pienituloisille huomattava menoerä (noin 11 prosent-
tia), jonka nousu (esim. julkisen liikenteen lippujen hinnan nousu) rajoittaisi pie-
nituloisimpien liikkumista. Autoilu ja muu matkustaminen on yleisintä kahden 
aikuisen kotitalouksissa. Näiden piirissä taas liikennekulut kasvavat lapsiluvun 
myötä.  
 
Liikennemenojen osuus kulutuksesta on suurin työntekijöillä ja ylemmillä toimi-
henkilöillä, ja työssäkäyvillä selvästi suurempi kuin niillä, jotka eivät työskentele. 
Selitys tähän on yksinkertainen: työmatkat ovat suurin liikennekulujen aiheut-
taja. Ilmastopolitiikan kannalta tämä on ongelmallista; suurin osa liikenteestä on 
välttämätöntä, eikä sen vähentäminen ole siksi helppoa. 
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Kuvio 10  Liikennemenojen osuus kulutusmenoista sosioekonomisen aseman 
mukaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asuminen on liikenteen ohella tärkeä energiaa kuluttava menoerä kotitalouksille. 
Asumiseen liittyvien energiakulujen osuus kulutusmenoista on kotitalouksilla 
keskimäärin noin 3 prosenttia, mutta eri ryhmien välillä on suuria eroja. Asumi-
sen energiakulujen osuus kulutuksesta on kaikkein suurin maatalousyrittäjillä; 
seuraavana tulevat eläkeläiset ja työttömät (kuvio 11). Myös työntekijät maksa-
vat asuntojensa lämmityksestä suhteellisesti enemmän kuin toimihenkilöt, mikä 
osaltaan kertoo siitä, että asumisen samoin kuin muidenkin välttämättö-
myyshyödykkeiden kulutusosuus alenee tulojen noustessa.  
  
Kuvio 11  Asumisen energiakulujen osuus kulutusmenoista sosioekonomisen 

aseman mukaan.  
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Kaiken kaikkiaan asumismenojen osuus kulutuksesta on suurin työttömillä ja 
eläkeläisillä. Eläkeläisten tilanteen voisi luulla olevan parempi, koska he asuvat 
usein velattomissa omistusasunnoissa, jolloin heillä ei ole asumisesta aiheutuvia 
pääomakuluja. Heidän korkeat asumiskulunsa muodostuvatkin suurelta osin  
nimenomaan asuntojen hoitokuluista, joista lämmitys muodostaa merkittävän 
osan. 
 
Ruoka- ja terveysmenot ovat luonteeltaan välttämättömyyskulutusta samoin 
kuin asuminenkin. Myös näiden menojen kulutusosuus on korkein pienituloisim-
milla kotitalouksilla, joita ovat eläkeläiset ja työttömät. Aktiiviväestön keskuudes-
sa näiden välttämättömyysmenojen suurin kulutusosuus on puolestaan työnteki-
jöillä ja maatalousyrittäjillä.  
 
Jos lasketaan yhteen kaikki välttämättömyysmenot – ts. ruoka, liikenne ja asu-
minen – nähdään, että näin lasketun välttämättömyyskulutuksen osuus kaikista 
kulutusmenoista on jälleen suurin pienituloisimmilla kotitalouksilla, joita sosio-
ekonomisen aseman mukaan luokiteltuina ovat eläkeläiset, työttömät, työnteki-
jät ja maatalousyrittäjät (kuvio 12). Nämä ovat siten ryhmiä, joihin energian 
hinnan nousu kohdistuisi suhteellisesti jyrkimmin, koska taloudellinen liikkuma-
vara on näissä kotitalouksissa pieni ja koska välttämättömyysmenojen herkkyys 
energian hinnalle on suuri. On syytä muistaa, että energian hinnan nousu johtai-
si myös elintarvikkeiden hintojen nousuun. Elintarvikkeisiin sisältyvä energia-
panos ja siitä aiheutuva päästökuorma on samaa suuruusluokkaa kuin asumises-
sa ja yksityisautoiluissa.18 Kuviossa 12 esitetty välttämättömyyskulutus tuottaa 
noin 70 prosenttia kotitalouksien kasvihuonepäästöistä joko suoraan tai välilli-
sesti. Kaikki ruoka-, asumis- ja liikennemenot eivät tietenkään ole välttämättö-
myyskulutusta, mutta mitä pienituloisemmista kotitalouksista puhutaan, sitä suu-
rempi osa kulutuksesta on luonteeltaan välttämättömyyskulutusta eikä luksusta. 
 

                                                
18  Ks. Mäenpää (2004). 
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Kuvio 12  Välttämättömyysmenojen osuus kulutusmenoista sosioekonomisen 
aseman mukaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhekoko vaikuttaa myös siihen, kuinka suuri on energiamenojen osuus. Ei ole 
yllättävää, että energiamenojen osuus kasvaa perhekoon myötä (kuvio 13). Tä-
mä johtuu tietysti siitä, että monilapsiset perheet tarvitsevat suuremman asun-
non ja liikkuvat enemmän kuin pienemmät perheet. On kuitenkin syytä muistaa, 
että henkeä kohti lasketut energiamenot ovat tällaisissa perheissä muita pie-
nemmät eli energiatehokkuus kasvaa perhekoon myötä. 
 
Kuvio 13  Energiaintensiivisten menojen osuus kulutusmenoista perhekoon 

mukaan.  
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Yhteenvetona kulutustutkimusaineiston tarkastelusta voidaan päätellä, että 
energian hinnan nousu rasittaa enemmän pienituloisia kuin suurituloisia koti-
talouksia. Tästä myös seuraa, että energiaverojen käyttö politiikan välineenä on 
luonteeltaan regressiivistä, eli tuloeroja kasvattavaa.19  
 
Heikoimman kantokyvyn kotitalouksia tässä suhteessa ovat selvästi eläkeläis- ja 
vanhustaloudet, työttömät ja yksinhuoltajat. Näillä ryhmillä välttämättömyys-
menojen osuus kulutuksesta on jo nyt suuri, eikä siten marginaalia esimerkiksi 
nykyistä korkeammille asumiskustannuksille juurikaan ole. Samoin näiden ryh-
mien yleinen kulutustaso on keskimäärin matala, joten lisärasitusten aikaansaa-
minen ei tunnu kohtuulliselta. Maatalousyrittäjäkotitaloudet poikkeavat muista 
huomattavan suurten erityisesti asumiseen liittyvien energiamenojensa vuoksi.  
 
Muut yrittäjät samoin kuin palkansaajakotitaloudet käyttävät jo nyt runsaasti 
rahaa liikenteeseen. Noin puolet tästä on työmatkaliikennettä ja lisäksi huomat-
tava osa tarpeellista asiointiin ja harrastuksiin liittyvää liikennettä. Palkansaaja-
kotitalouksien suhteellisesti suurin energialasku on pienituloisimmilla työntekijä-
perheillä.  
 
Sosioekonomisen aseman ja perhekoon lisäksi energiamenojen suuruuteen vai-
kuttaa luonnollisesti asumismuoto, asuinpaikka ja työmatkojen pituus. Tässä 
suhteessa kotitalouksien välillä on suuria eroja. Ne, jotka asuvat hyvän julkisen 
liikenteen piirissä ja lisäksi lähellä palveluja ja työpaikkaa, käyttävät vähemmän 
resursseja liikenteeseen. Pientaloissa ja kauempana keskuksista asuvat puoles-
taan joutuvat käyttämään enemmän resursseja päivittäiseen liikenteeseen. Koti-
talouksien eroja pienentää se, että kaupunkikeskustoissa asuvat matkailevat 
enemmän kuin harvemmin asutuilla seuduilla asuvat (Perrels 2008).   
 
Käytössämme ei ole kovin tarkkaa tilastotietoa siitä, kuinka paljon kasvihuone-
päästöjä erilaiset elintapa- ja asuinpaikkavalinnat tuottavat. Lapsiperheiden 
asumisvalinnat suuntautuvat nykyään usein suurten kaupunkien kehyskuntien 
omakotitaloihin, joissa liikenne perustuu yksityisautoiluun. Asukaskohtaiset pääs-
töt eivät tällöin kuitenkaan välttämättä muodostu kovin paljon muita suurem-
miksi, koska kehyskunnissa on paljon lapsia, jolloin jakaja on suurempi kuin 
kaupunkien sinkkukotitalouksien kohdalla.  
 

4.4 Energiansäästö, elintaso ja tulonjako 
 
Energian kulutuksen vähentäminen ja energiansäästö eivät välttämättä aiheuta 
elintason laskua. Kulutuksen supistuminen voi johtua energiatehokkuuden kas-
vusta, mikä tuo energian käyttäjille menosäästöjä. Nopeasti toteutettavat jyrkät 

                                                
19  Tuloerojen lisäksi myös terveyserojen kasvu on mahdollista; ks. Heyman ym. (2005). 
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energiansäästötoimet eivät kuitenkaan jätä aikaa sopeutumiseen, jolloin ne  
todennäköisesti johtavat epätasaisesti jakaantuvaan elintason laskuun verrattu-
na tilanteeseen ilman säästötoimia. 
 
Esimerkiksi liikennekustannusten nousuun joudutaan vastaamaan korvaamalla 
yksityisautoilua muilla tavoilla. Näitä ovat julkinen liikenne, kimppakyydit, pyöräi-
ly ja kävely sekä liikkumisen vähentäminen. Näiden vaihtoehtojen käyttöönotto 
merkitsee väistämättä elintason laskua, jos käyttäytymisen muutos johtuu siitä, 
ettei entisenlaiseen autoiluun ole enää varaa. Muutos voi olla hyvä ilmastotavoit-
teiden ja kansanterveyden kannalta, mutta se ei heijasta kuluttajien omia tavoit-
teita. Tuloksena on paitsi mukavuuden ja valintamahdollisuuksien väheneminen 
myös matkustusaikojen pidentyminen, joka vähentää muuta vapaa-aikaa. 
 
Nykyistä paljon energiataloudellisempaan yhteiskuntaan voitaisiin päästä, jos 
yksityisautoilu lopetettaisiin lähes kokonaan ja asumisväljyyttä vähennettäisiin. 
Ilmastopolitiikan tavoitteiden kannalta voisi olla hyvä, jos kaikki asuisivat nykyis-
tä ahtaammin tiiviisti rakennetuissa kerrostaloissa raideliikenteen varrella. Len-
tomatkailusta olisi myös syytä luopua. Nämä tavoitteet ovat tosin ristiriidassa 
yleisen elintason kohottamispyrkimyksen kanssa. 
 
Tällaiseen tilanteeseen voidaan päätyä joko energian maailmanmarkkinahintojen 
rajun nousun tai hyvin pitkälle viedyn ilmastopoliittisen säätelyn tuloksena.  
Kyseessä olisi kuitenkin elintason lasku, jota ei pidettäisi toivottavana kovinkaan 
laajalti. Muutos johtaisi myös eriarvoisuuden kasvuun. Jos liikkumista ja asumis-
ta ryhdyttäisiin ilmastopolitiikan nimissä säätelemään ja rajoittamaan voimak-
kaasti, jakautuisi kansa kahtia: toisaalta niihin, joiden on tingittävä nykyisistä 
mukavuuksistaan ja valinnanmahdollisuuksistaan (enemmistö), ja toisaalta nii-
hin, jotka jollain perusteella onnistuisivat saamaan itselleen edelleen etuoikeuk-
sia kuten yksityisauton ja oikeuden lentomatkoihin (eliitti). Tällainen järjestely oli 
aikanaan käytössä sosialistisissa maissa (ja on edelleen Pohjois-Koreassa), mut-
ta se ei nauttinut kansalaisten laajaa tukea. Valinnanvapauden rajoittaminen on 
myös vastoin yksilönvapauden ja demokratian periaatteita. 
 

5 HINTOJEN NOUSUN KOMPENSOINTI – VIHREÄ  
VEROUUDISTUS? 

  

5.1 Vihreä verouudistus ratkaisuna  
 
Ympäristöpolitiikan tehokkain ohjauskeino ovat ympäristöverot ja ilmastopolitii-
kan kannalta avainasemassa ovat energiaverot. Ympäristöverojen motivaatio 
muodostuu niiden myönteisistä ohjausvaikutuksista. Ne kannustavat säästämään 
energiaa ja investoimaan ekotehokkaampaan teknologiaan. Energia- ja muiden 
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ympäristöverojen nostoon liitetään usein ajatus ns. vihreästä verouudistuksesta 
eli verotuksen painopisteen muutoksesta. Tällöin ympäristöverojen kiristyminen 
kompensoitaisiin veronmaksajille alentamalla joitain muita veroja tai maksamalla 
tulonsiirtoja. Tällöin puhutaan verojen takaisinkierrätyksestä.20 
 
Taloustiede pitää ympäristö- ja haittaveroja perusteltuina silloin, kun ne auttavat 
sisällyttämään joistain toiminnosta syntyvän haitan eli ulkoiskustannuksen hin-
toihin. Tällöin ympäristö- ja haittaverot ohjaavat vähentämään ja suuntaamaan 
kulutusta pois haittaa tuottavista toiminnoista. Suomessa on perinteisesti vero-
tettu ankarasti yksityisautoilua, alkoholia ja tupakkaa. Alkoholin ja tupakan koh-
dalla kansanterveydelliset haitat ovat ilmeisiä, sen sijaan autoilun verotaakka on 
nykyisin selvästi suurempi kuin autoilun yhteiskunnalle aiheuttamat kustannuk-
set (tieverkon ylläpito, onnettomuudet). Ilmastopolitiikka on tuonut mukaan  
uuden ulkoisvaikutuksen eli kasvihuonepäästöjen vaikutuksen maapallon ilmas-
toon. Tämän haitan huomioiminen motivoi vihreää verouudistusta, jossa kasvi-
huonepäästöjä aiheuttaville toiminnoille asetettaisiin haittaveroja. 
 
Ohjaavasta vaikutuksestaan huolimatta ympäristöverot ovat samanlaisia kuin 
muutkin verot siinä mielessä, että niiden käyttöön liittyy verotuksesta sinänsä 
aiheutuvia kustannuksia. Tästä syystä myös ympäristöverojen kohdalla joudu-
taan puntaroimaan niistä aiheutuvia hyötyjä ja haittoja.   
 
Energiaverot aiheuttavat taloudellisia kustannuksia, koska ne pakottavat vähen-
tämään ja tehostamaan energian käyttöä. Tämä edellyttää usein muutoksia tuo-
tantoon ja investointeja. Kustannuksia syntyy myös siitä, että kuluttajat joutuvat 
kallistuneen energian vuoksi vähentämään kulutusta ja muuttamaan kulutustot-
tumuksiaan. Tätä vaikutusta voidaan kutsua energiaverojen nousun aikaansaa-
maksi panosten korvaamiskustannukseksi.  
 
Ympäristöverojen tuotto joudutaan jotenkin kierrättämään julkisen vallan kautta 
takaisin talouteen. Verojen takaisinkierrätys mahdollistaa erilaisten haittojen 
kompensoinnin, mutta toisaalta se heikentää energiaverojen noston toivottua 
ympäristövaikutusta. Tämä johtuu siitä, että verotulojen kierrätyksen ansiosta 
kotitalouksien ostovoima ei supistu, minkä vuoksi energiankulutusta vähentävä 
vaikutus rajoittuu pelkästään suhteellisten hintojen muutoksen aikaansaamaan 
kulutuksen muutokseen. Verojen kierrätys pyrkii kasvattamaan ostovoimaa,  
mikä vuorostaan osittain kanavoituu ympäristöä rasittavaan kulutuksen kasvuun. 
Verojen kierrätyksen vuoksi verotuksen rakenteen muuttamisella ei ole tulovai-
kutusta. Siten ainoaksi vaikutukseksi jää vaikutus kulutuksen ja tuotannon  
rakenteeseen. Energian kulutuksen hintajousto on kuitenkin pieni. Siksi lyhyellä 
tähtäimellä verojen nosto ei todennäköisesti johda kovin suuriin muutoksiin 

                                                
20  Ympäristöverojen teoriasta, ks. esimerkiksi Bovenberg ja Goulder (1996). Ks. myös Honkatukia 

ja Kiander (2003). 
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energian kulutuksessa, koska huomattava osa kulutuksesta on sidoksissa ole-
massa olevaan pääomakantaan kuten olemassa oleviin asuntoihin ja autoihin. 
Silti verorakenteen muutoksen avulla voidaan jossain määrin ohjata kulutusta ja 
investointeja vähemmän energiaintensiiviseen suuntaan. 
 
Energiaverojen nostolla voi olla myös kielteisiä työllisyysvaikutuksia, jos niiden 
tuotto kierrätetään takaisin tulonsiirtoina. Tällöin tuloksena on hintavaikutuksen 
aikaansaama reaalipalkkojen lasku, mikä johtaa työvoiman tarjonnan supistumi-
seen. 
 
Kielteiset työllisyysvaikutukset voidaan välttää, jos energiaverojen lisätuotto käy-
tetään työn verotuksen keventämiseen.21 Tähän mahdollisuuteen liittyy paljon 
keskusteltu vihreän verouudistuksen tavoite eli ns. kaksoishyöty. Tarkkaan otta-
en kaksoishyödyssä on kysymys kuluttajan hyvinvoinnin paranemisesta ympäris-
töverotuksen painotuksen lisääntyessä, mutta usein termillä viitataan työllisyy-
den paranemiseen työn verotuksen alentamisen ja ympäristöverotuksen kiristä-
misen yhteydessä. Mahdollisuus kaksoishyödyn saavuttamiseen riippuu verotuk-
sen rakenteesta ja myös työmarkkinoista. Koskela ja Schöb (2001) osoittavat, 
että ympäristön tilan ja työllisyyden samanaikainen paraneminen – nk. kaksois-
hyöty (’double dividend’) – on helpommin saavutettavissa tilanteessa, jossa läh-
tökohtaisesti esiintyy työttömyyttä. Tällöin työn verotuksen alentaminen ja sen 
osittainen kompensointi ympäristöverotusta kiristämällä voi auttaa taloutta saa-
vuttamaan korkeamman työllisyyden tason. Täystyöllisyystasapainossa tällaista 
mahdollisuutta ei kuitenkaan ole. Verouudistuksen mahdollisesti tuottamaa kak-
soishyötyä koskevat tulokset ovat kuitenkin vaikeasti sovellettavissa käytäntöön. 
Ehkä tärkein tulema käytännön kannalta on se, että ympäristöverojen aiheutta-
mat vääristymät tulisi pyrkiä eliminoimaan – esimerkiksi verokertymän takaisin-
kierrätyksen avulla – parhaimman mahdollisen ympäristövaikutuksen takaa-
miseksi. 
 
Vihreän verouudistuksen mahdolliset positiiviset vaikutukset ympäristöhyötyjen 
lisäksi riippuvat siitä, miten se toteutetaan. Verotuksen painopisteen siirtäminen 
saattaa laskea verojärjestelmäkustannuksia, jos ympäristöverot korvaavat sellai-
sia veroja, joiden verojärjestelmäkustannus on ympäristöveroja suurempi. Tä-
mäkään ei vielä takaa sitä, että yhteisvaikutus olisi aina positiivinen, ainakaan 
hyvinvointimittareilla arvioituna. Myös empiiriset arviot viittaavat siihen, ettei 
kaksoishyötyä hyvinvointimielessä useinkaan ole saavutettavissa. Sen sijaan 
työllisyyden paraneminen on useiden arvioiden mukaan täysin mahdollista. Työl-
lisyyden paranemisen vastapainona on kuitenkin energiaverojen reaalipalkkoja 
heikentävä vaikutus. Energian käytön vähentämistä voidaan kompensoida lisää-
mällä työntekoa, ja tällä tavalla voidaan vähentää päästöjä, mutta tuloksena ei 
ole taloudellisen hyvinvoinnin parantuminen. 

                                                
21  Lisää kaksoishyödystä, ks. Böhringer ym. (1997) sekä Jerkkola (1998). 
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5.2 Kuinka paljon energiaveroja pitäisi nostaa?  
 
Kuten edellä on todettu, energiaverojen nostotarve riippuu monista tekijöistä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi voidaan kuitenkin ajatella realistista kehityskulkua, 
jossa talouden normaali kehitys ilman ilmastopoliittisia interventioita johtaisi 
energian kulutuksen 20 prosentin kasvuun vuoteen 2020 mennessä. Jos tämä 
kulutuksen kasvu haluttaisiin estää, tulisi energiaveroja nostaa niin paljon, että 
toteutuva energian hinnan nousu estäisi kulutuksen kasvun – eli toisin sanoen 
vähentäisi energian kulutusta 20 prosenttia suhteessa perusuraan. 
 
Energian kysynnän hintajousto kertoo sen, kuinka paljon kysyntä reagoi hinnan 
muutoksiin. Jousto on negatiivinen, eli hinnan noustessa kysyntä vähenee. Jos 
kyseessä on välttämättömyyshyödyke, jousto on suuruudeltaan nollan ja yhden 
välillä; ts. kysyntä vähenee suhteellisesti vähemmän kuin hinta nousee. Kun hin-
tajousto tunnetaan, voidaan sen avulla laskea kuinka paljon hinnan on noustava, 
että kysyntä vähenisi esimerkiksi 20 prosenttia suhteessa perusuraan.  
 
Arviot hintajouston suuruudesta vaihtelevat. Monien tutkimusten tuloksia yhdis-
tävän metatutkimuksen mukaan (ks. esim. Espey ja Espey 2004 sekä Bohi 1981) 
lyhyen ajan hintajoustot ovat itseisarvoltaan noin 0,2–0,3 ja pitkän ajan joustot 
0,7–0,8. Jos tavoite on 10 vuoden päässä, voidaan ajatella, että realistinen jous-
toarvio asettuu näiden arvojen puoliväliin, jolloin jousto olisi 0,5. Tällöin 20 pro-
sentin vähennys kulutuksessa vaatisi 40 prosentin nousun energian hintoihin. 
Tällainen nousu olisi erittäin tuntuva ja se tuottaisi huomattavat lisätulot valtiol-
le. Energiaverokertymän nousu olisi useita miljardeja euroja. Samalla verojen 
nosto lisäisi kotitalouksien elinkustannuksia keskimäärin noin 5 prosentilla.  
 

5.3 Energiaverojen noston kompensointi 
 
Parhaiden työllisyysvaikutusten aikaansaamiseksi ympäristöverojen korottamisen 
tuloeroja kasvattava vaikutus tulisi korvata kotitalouksille veronkevennyksellä, 
joka kohdistuisi saman suuruisena kaikkiin tulonsaajiin. Oikeudenmukaisuus 
edellyttäisi myös sitä, että kotitalouksien koko (lasten lukumäärä) huomioitaisiin.  
Yksi mahdollisuus toteuttaa tällainen kompensaatio olisi tuloveron alentaminen 
esimerkiksi nostamalla verotettavan tulon alarajaa ja mahdollisesti painottamalla 
tämä muutos perheen lapsiluvun mukaan.  
 
Tulonjaon kannalta neutraali toimi voisi olla myös arvonlisäveron keventäminen. 
Tällöin energiaverojen aikaansaama välillisen verotuksen kiristyminen kompen-
soitaisiin muihin hyödykkeisiin kohdistetulla välillisen verotuksen keventymisellä. 
Tällöin elinkustannukset eivät keskimäärin nousisi lainkaan (toisin sanoen kulut-
tajahintaindeksi ei nousisi koska energian hintojen nousu korvautuisi muiden 
hyödykeryhmien hintojen laskulla) vaan verorakenteen muutoksen seurauksena 
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olisi vain suhteellisten hintojen muutos. Jos työllisyys- ja ympäristönäkökohtia 
halutaan painottaa, kevennyksen voisi lisäksi suunnata henkilökohtaisten ja mui-
den työintensiivisten palvelujen arvonlisäveroon.   
 
Kulutustutkimuksen perusteella näyttää siltä, että suurin kompensaatiotarve 
kohdistuu ryhmiin, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka eivät siten 
hyödy kovinkaan paljoa mahdollisista tuloverokevennyksistä. Selvin kompensaa-
tiotarve näyttäisi olevan kaikkein pienituloisimpien kotitalousryhmien kohdalla. 
Näitä ovat vanhus- ja eläkeläistaloudet, yksinhuoltajataloudet sekä työttömät. 
Näiden ryhmien kohdalla tehokkainta olisi kasvattaa tulonsiirtoja. Vähim-
mäiseläkkeiden ja perusturvan osalta niiden indeksisidonnaisuus huomioi ener-
giaverojen noususta aiheutuvan elinkustannusten nousun osittain, mutta ei kui-
tenkaan täysimääräisesti, koska normaalit indeksikorjaukset eivät täysin huomioi 
erilaisten kulutuskorien vaikutusta. Yksinkertainen tapa korvata energiaverojen 
nousua olisi esimerkiksi luopua tv-lupamaksusta. 
 
On syytä huomata, että ilmastopolitiikan tavoitteiden mukainen energiaverojen 
korotustarve tulee olemaan huomattavan suuri – useita miljardeja euroja – ja 
että se tuottaa valtiolle runsaasti tuloja. Tämä tarjoaa mahdollisuuden muuttaa 
tuntuvasti nykyistä verotuksen rakennetta ja keventää esimerkiksi työn verotus-
ta. Vihreää verouudistusta toteutettaessa on muistettava, että ympäristöverot 
kerätään regressiivisellä tavalla kaikilta kotitalouksilta. Tämän vuoksi myös vero-
tulojen kierrätyksen tulonjakovaikutuksiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota. 
 

6 TASAPAINOISEN KEHITYSURAN HAHMOTTELUA 
 
Päästötavoitteiden saavuttaminen pelkästään hintamekanismin avulla on haasta-
vaa ja tuottaa mitä ilmeisimmin epätoivottavia tulonjakovaikutuksia, jotka puo-
lestaan edellyttävät erilaisia kompensaatioita. Hyvinvointi- ja tulonjakotavoittei-
den kannalta olisi paljon parempi, jos päästötavoitteet voitaisiin saavuttaa mah-
dollisimman pienellä energiaverojen nostolla ja elintason laskulla. Tämä on aina-
kin teoriassa mahdollista, mutta se edellyttää määrätietoista yhteiskuntapolitiik-
kaa, jolla tähdätään päästöttömään energiantuotantoon ja energiatehokkuuden 
kasvuun. Lyhyellä aikavälillä eli vuoteen 2020 mennessä korostuvat energia- ja 
liikennepoliittiset ratkaisut, pidemmällä aikavälillä (vuoteen 2050 mennessä) taas 
liikenneinfrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen sekä energia-
tehokkaamman teknologian käyttöönotto. Jos tässä ei onnistuta – jos esimerkik-
si seuraavan vuosikymmenen aikana ei syystä tai toisesta onnistuta lisäämään 
riittävästi päästötöntä sähköntuotantokapasiteettia – ajaudutaan väistämättä 
energiaverojen nostamiseen. Tulonjaon kannalta heikoimmassa vaihtoehdossa 
tästä aiheutuvaa elinkustannusten nousua ei kompensoitaisi pienituloisille koti-
talouksille. Tämän tulonjaon kannalta huonon vaihtoehdon puolesta puhuu se, 
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ettei tällaisia kompensaatioita ole aiemminkaan tehty, kun välillistä verotusta on 
kiristetty. 
 

6.1 Keskipitkän aikavälin energia- ja liikennepolitiikka  
 
Sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka edellyttää ilmastotavoitteiden saavuttamis-
ta mahdollisimman pienellä elintason laskulla. Vuodelle 2020 asetetut kansalliset 
tavoitteet on yksinkertaisinta saavuttaa rakentamalla nopeasti päästövähennys-
ten kannalta riittävä määrä päästötöntä sähköntuotantokapasiteettia, jolla kor-
vataan nykyistä kivihiilen polttoon perustuvaa tuotantoa. Kun otetaan huomioon 
sähkön kulutuksen odotettu kasvu ja tarve korvata nykyinen laajamittainen säh-
kön tuonti, päädytään helposti arvioon, jonka mukaan tämä edellyttäisi raken-
teilla olevan Olkiluoto 3-voimalan lisäksi vielä kahden uuden ydinvoimayksikön 
käyttöönottoa ennen vuotta 2020. Tämä on mahdollista, jos rakennuspäätökset 
tehdään nopeasti eli vuosien 2009 ja 2010 aikana. Yksinkertaisinta olisi luopua 
raskaasta valtioneuvoston ja eduskunnan hyväksymisen vaativasta lupamenette-
lystä ja sallia ydinvoiman rakentaminen kaikille halukkaille energiayhtiöille.  
 
Ydinvoiman lisäksi tarvitaan suuren tuulivoimakapasiteetin rakentaminen, jotta 
uusiutuvalle energialle asetetut tavoitteet onnistuttaisiin saavuttamaan. Näiden 
toimien avulla Suomi onnistuisi saavuttamaan energiantuotannon osalta ilmasto-
politiikan tavoitteet ja samalla turvaamaan sekä teollisuuden että kotitalouksien 
kannalta riittävän ja kohtuuhintaisen sähköenergian tarjonnan ilman tuontia. 
Päästöjä voidaan vähentää myös lisäämällä jätteiden polton hyödyntämistä 
energian tuotannossa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa uusissa ydinvoi-
maloissa. Myös vanhojen ydinvoimaloiden kohdalla hukkalämmön hyödyntämis-
mahdollisuuksia kaukolämmön tuotannossa pitäisi selvittää. 
 
Päästövähennyksiä tarvitaan myös liikenteessä. Vuoteen 2020 mennessä ei ehdi-
tä saamaan käyttöön päästöttömiä autoja.22 Tämän vuoksi päästöjen vähentä-
misen täytyy toteutua niin, että autokannan normaalissa uusiutumisessa suosi-
taan vähäpäästöisiä autoja. Nykyinen autoverotus ja polttoaineverotus ohjaavat 
jo kehitystä voimakkaasti tähän suuntaan. Lisäksi EU on asettanut autonvalmis-
tajille tiukkenevia päästönormeja, mikä osaltaan tulee edistämään tätä kehitystä. 
Näillä keinoin uusien autojen (ja vähitellen myös koko autokannan) poltto-
aineenkulutus voidaan painaa 20–25 prosenttia nykyistä keskiarvoa pienemmäk-
si. Osaratkaisun tarjoaa myös biopolttoaineiden käytön lisääminen liikenteessä.  
 
Raideliikenteen päästöt matkustajakilometriä kohden ovat pienemmät kuin  
muiden liikennemuotojen. Ilmastopolitiikan tavoitteiden mukaista on siksi lisätä 
raideliikennettä. Tämä edellyttää hinnoittelun uudistamista siten, että raideliiken-
                                                
22  Sähköautot eivät ole vielä kehittyneet niin paljon, että ne olisivat kilpailukykyisiä esimerkiksi 

energiatehokkaimpien dieselautojen kanssa. 
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teen kilpailukyky sekä henkilö- että tavaraliikenteessä paranee. Julkisen liiken-
teen hintojen pitäisi perustua enemmän mataliin rajakustannuksiin kuin korkei-
siin keskimääräisiin kustannuksiin. Rautateiden tuloksellisuutta pitäisi tarkastella 
liiketuloksen ohella myös saavutettujen ilmastohyötyjen näkökulmasta. Julkisen 
liikenteen alemmilla hinnoilla olisi luonnollisesti myönteisiä tulonjakovaikutuksia. 
Tältä osin ilmastopolitiikka voisi tukea sosiaalista oikeudenmukaisuutta. 
 
Raideliikenteen markkinaosuuden kasvattamiseksi tarvitaan myös suuria inves-
tointeja uusiin ratayhteyksiin, jotka parantavat raideliikenteen palvelukykyä.  
Tällaisia hankkeita ovat pääkaupunkiseudun metro- ja lähijunaliikenteen laajen-
taminen sekä suurten kaupunkien välisten ratayhteyksien lisääminen ja nopeut-
taminen. Edelliset ohjaisivat työmatkaliikennettä raiteille, jälkimmäiset taas  
korvaisivat osan kotimaan lentoliikenteestä. 
 

6.2 Pitkän ajan tavoite: asteittain suurempaan energia-
tehokkuuteen 

 
Pitkällä aikavälillä vähäpäästöiseen talouteen siirryttäessä avainasemassa ovat 
yhdyskunta- ja tuotantorakenteen muutos sekä teknologinen kehitys. Nämä tar-
joavat huomattavia mahdollisuuksia. Elinkeinorakenne tulee Suomessa muuttu-
maan niin, että runsaasti energiaa käyttävän teollisuuden osuus kokonaistuotan-
nosta tulee supistumaan ja vastaavasti palveluelinkeinojen osuus kasvamaan. 
Tämä muutos aiheutuu väestön ikääntymisestä, tulotason kasvusta ja globaalin 
työnjaon muutoksista. Se johtaa siihen, että energian kulutus kasvaa hitaammin 
kuin kokonaistuotanto, joskin muutoksen nopeutta on vaikea arvioida.  
 
Toinen merkittävä muutostekijä on teknologian muuttuminen energiatehok-
kaammaksi. Kyseessä on kauan sitten alkaneen kehityskulun odotettavissa oleva 
jatkuminen myös tulevaisuudessa. Tämä muutos vähentää myös energian kulu-
tusta. Muutoksen nopeuteen voidaan vaikuttaa normien ja standardien avulla. 
Näistä tullaan enimmäkseen sopimaan EU-tasolla, mutta mikään ei estä sovel-
tamasta kunnianhimoisempia normeja. Rajoitteeksi voi tosin muodostua jo se, 
että Suomessa on nyt monilla teollisuuden aloilla saavutettu varsin korkea ener-
giatehokkuuden taso. 
 
Energiatehokkuuden kasvu on sidoksissa pääomakannan ja rakennuskannan 
uusiutumiseen. Mitä nopeampaa on talouskasvu ja mitä enemmän investoidaan, 
sitä nopeammin pääomakanta uusiutuu. Jos kasvu on hidasta, myös uusiutumi-
nen on hidasta. Useiden teollisuuslaitosten, rakennusten ja kulkuneuvojen käyt-
töiät ovat huomattavan pitkiä, joten vielä vuonna 2050 on käytössä runsaasti 
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samaa teknologiaa kuin tällä hetkellä.23 Energiatehokkuutta parantavien inves-
tointien kannattavuutta voidaan normien lisäksi parantaa myös investointitukien 
avulla. Erityisesti vanhojen asuntojen kohdalla peruskorjausvaiheessa annettava 
tuki voi olla tärkeää.  
 
Suomessa on odotettavissa myös merkittävä yhdyskuntarakenteen muutos vuo-
teen 2050 mennessä. Tämä johtuu väestön kasvusta ja maan sisäisestä muutto-
liikkeestä, joka jatkaa jo pitkään jatkunutta alueellisen keskittymisen trendiä. 
Kaupungistumisprosessin jatkuminen tarjoaa mahdollisuuden yhdyskuntaraken-
teen tiivistämiseen ja samalla asumisen ja liikenteen energiatehokkuuden lisää-
miseen luontevalla tavalla.   
 
Asuntojen uudisrakentamisen tarve on edelleen suuri. Tähän ovat syynä koko 
maan väkiluvun kasvun lisäksi voimakas maan sisäinen muuttoliike sekä elin-
tason nousun myötä toteutuva tarve kasvattaa edelleen asumisväljyyttä. Kasvu-
keskuksissa ja niiden ympäristössä joudutaan tämän vuoksi kasvattamaan  
nykyistä asuinalaa yli 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarjoaa tilai-
suuden suunnitella uusia asuinalueita ja asutuskeskuksia niin, että ne voivat 
mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää raideliikenneyhteyksiä. Samalla uudis-
rakentamisessa voidaan ottaa käyttöön energiaa säästäviä standardeja ja  
hyödyntää sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuuksia, jolloin lämmi-
tysenergian tarve vähenee selvästi nykyisestä.  
 
Pitkän tähtäimen pyrkimys lähes täydelliseen päästöttömyyteen merkitsee sitä, 
että lentoliikennettä on jossain vaiheessa rajoitettava voimakkaasti. Viimeistään 
tällöin olisi kaikki tärkeimmät kaupungit saatava nopeiden junayhteyksien piiriin. 
 

6.3 Energiaverojen kierrätys 
 
Pääpaino energiatehokkaampaan ja vähäpäästöiseen talouteen siirtymisessä on 
edellä mainituilla tekijöillä, jos samalla halutaan pitää kiinni yhteiskuntapolitiikan 
muista tavoitteista. Edellä hahmoteltujen luonteeltaan teknologisten ja raken-
teellisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös energiaveroja, joilla käy-
tännössä ohjataan energian kulutusta ja parannetaan energiansäästöinvestoin-
tien kannattavuutta. Tämän vuoksi energiaverojen asteittainen kiristäminen on 
lähes väistämätön osa eurooppalaista ilmastopolitiikkaa.  
 
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että energiaverojen kiris-
tyminen on asteittaista ja suunnitelmallista. Energiaverojen nousu vähentää 
energian kulutusta, mutta todennäköisesti kasvattaa myös energiaverojen tuot-

                                                
23  Tässä mielessä vuosi 2050 ei ole kovin kaukana, vain 41 vuoden päässä. Myös tällä hetkellä on 

käytössä runsaasti asuntoja ja teollisuuslaitoksia, jotka olivat käytössä jo 41 sitten eli vuonna 
1967. 
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toa (ts. verojen kulutusta ohjaava vaikutus on pienempi kuin niiden fiskaalinen 
vaikutus). Verojen tuotto tarjoaa mahdollisuuden verotulojen kierrätykseen.  
 
Energiaverojen tuotoilla voidaan edistää ilmastotavoitteita. Verojen tuotolla voi-
daan rahoittaa energiansäästöinvestointeja ja nopeuttaa energiatehokkuuden 
kohentumista. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, 
että ainakin osa energiaverojen tuotosta käytetään myös luonteeltaan regressii-
visten energiaverojen kielteisten tulonjakovaikutusten kompensointiin. Todellisen 
kompensaatiotarpeen määrittämiseksi tarvitaan nykyistä tarkempaa tutkimuk-
seen perustuvaa tietoa energian hintojen ja energiansäästötoimien kohdentumi-
sesta ja tulonjakovaikutuksista.  
 
Energiaverojen noston kompensointi kotitalouksille verotuloja kierrättämällä  
antaa mahdollisuuden estää keskimääräinen tuloerojen nousu. Suurten väestö-
ryhmien ja tulodesiilien tarkastelu peittää kuitenkin näkyvistä sen, että myös 
pienituloisten kotitalouksien joukossa on suurta vaihtelua sen suhteen, kuinka 
suuria energiakulut ovat.24 Tämän vuoksi olisi kartoitettava sellaisten ryhmien 
tilannetta, jotka eivät tule näkyviin makrotason tilastotarkasteluissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi haja-asutusalueilla ja vanhoissa omakotitaloissa asuvat pienitu-
loiset kotitaloudet. Tällaisille pienille ryhmille voi energiaverojen noususta aiheu-
tua kohtuuton elinkustannusten nousu, jonka kompensoiminen ei kuitenkaan 
olisi julkiselle taloudelle kallista. Sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan 
pitäisi myös tarjota tällaisille kotitalouksille riittävän pitkiä siirtymäaikoja ja tukea 
energiansäästöinvestointeihin. Vanhusväestön tilanne pitäisi huomioida lisäksi 
erikseen, ettei energiaverojen nousu ja standardien kiristyminen aiheuta koh-
tuuttomia tilanteita. 
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Tämän raportin tavoitteena on toimeksiannon mukaisesti ollut ”tuottaa ... ehdo-
tuksia keinoista, joilla tarvittavat päästövähennykset voidaan toteuttaa mahdolli-
simman oikeudenmukaisella tavalla”. Tavoite on hyvä, mutta tehtävä ei ole 
helppo. Varsinkin ilmastopolitiikan asettamat pitkän aikavälin päästöjen vähen-
nystavoitteet ovat niin suuria, että ne hyvin helposti asettuvat ristiriitaan niin 
kotitalouksien omien pyrkimysten kuin yhteiskunnankin muiden tavoitteiden 
kanssa. Erityisen suuri tämä ongelma on globaalilla tasolla, jossa joudutaan  
sovittamaan yhteen köyhyyden poistaminen ja päästöjen vähentäminen. 
 
Selvitystyön keskeinen johtopäätös on, että ainakin maltillisemmat päästötavoit-
teet ovat Suomen tapauksessa sovitettavissa yhteen talouden jatkuvan kasvun 

                                                
24  Ks. Dresner ja Ekins (2006). 
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asettamien vaatimusten kanssa hyödyntämällä entistä enemmän energiaa sääs-
tävää ja vähäpäästöistä teknologiaa. Tästä seuraa, että myös ilmastopolitiikan 
toteuttaminen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tinkimättä on ainakin teori-
assa mahdollista. Tämä edellyttää sitä, että ympäristö- ja talouspolitiikan on  
yhdessä minimoitava kotitalouksien elinkustannusten nousu ja estettävä äkillinen 
energian hinnan nousu. Avainasemassa on tällöin energiapolitiikka, jonka on 
edistettävä päästöttömän sähköntuotantokapasiteetin nopeaa lisärakentamista, 
sekä liikennepolitiikka, jonka on suosittava vähäpäästöisten autojen käyttöönot-
toa ja raideliikennettä. Näillä toimilla voi olla jopa suotuisia tulonjakovaikutuksia. 
 
Selvitystyön tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia soveltaa sellaisia ohjauskei-
noja, joilla ”ilmastonsuojelun sosiaaliset hyödyt voitaisiin maksimoida ja haitat 
minimoida”. On ilmeistä, että huonosti toteutettu ilmastopolitiikka voi aiheuttaa 
runsaasti sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, jotka jakautuvat epäoikeudenmukai-
sesti. Tähän huoleen ei ole toistaiseksi ilmastopolitiikan suunnittelussa kiinnitetty 
riittävästi huomiota. Ympäristöverotuksen ja päästökaupan vaikutukset kilpailu-
kykyyn ovat saaneet osakseen paljon sinänsä oikeutettua huolta. Suuria  
sopeutumispaineita voi kohdistua kuitenkin myös kotitalouksiin, ja kotitalouksien 
välillä tästä aiheutuvat kustannukset jakautuvat epätasaisesti. Tämä johtuu siitä, 
että pienituloisten kotitalouksien kulutuksessa välttämättömyyshyödykkeiden 
kulutus on korkea, ja juuri näissä hyödykkeissä energiaintensiivisyys on korkea. 
 
Ilmastopolitiikan keskeiseksi välineeksi muodostuu energianormien kiristämisen 
ja energiapolitiikan ohella niin sanottu vihreä verouudistus, jossa ympäristövero-
ja kiristetään ja muita veroja kevennetään. Tämä on tärkein mekanismi, jolla 
kehitystä voidaan ohjata päästöjä vähentävään suuntaan. Ympäristöpolitiikan 
taloudellisten ohjauskeinojen kehittämisen on kuitenkin oltava suunnitelmallista. 
Tämän vuoksi verorakenteen muutokselle on hahmoteltava riittävän pitkäjäntei-
nen ja taloudenpitäjien kannalta ennakoitavissa oleva sopeutumisura, jotta muu-
tokset eivät aiheuta kenellekään kohtuuttomia sopeutumisongelmia. Ympäristö-
verojen asteittainen muuttaminen ja verorakenteen uudistaminen olisi siksi kyt-
kettävä osaksi hallitusohjelmia ja kirjattavia niihin selkeitä tavoitteita.  
 
Ympäristöverotuksen muutosten samoin kuin energianormien kiristymisen vaiku-
tuksia tuotantoon, työllisyyteen, tuloihin ja tulonjakoon pitäisi etukäteen arvioida 
käytettävissä olevan tilastotiedon ja taloudellisten mallien avulla. Samalla pitäisi 
kartoittaa myös sellaisia kotitalouksia, joille sopeutuminen kalliimpaan on eri 
syistä poikkeuksellisen vaikeaa ja kehittää näitä varten sopeutumista helpottavia 
tukia. Lähtökohtana ilmastopoliittisia toimia suunniteltaessa tulisi olla, että niistä 
aiheutuvien kustannuksen epäoikeudenmukainen jakautuminen turvataan vero-
jen, tulonsiirtojen ja investointiavustusten avulla siten, että tuloerot eivät pääse 
kasvamaan ja että kenellekään ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. 
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